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Дорогий Читану!
Редколегія нашого часопису одержує листи, 

автори яких висловлюють вдячність за ту інформацію, 
яку ми подаємо про різноконфесійне життя України і 
світу. Проте часом надходять і такі, в яких нас 
піддають критиці за те, що ми, ввівши "Сторінку 
конфесії", розповідаємо про життя різних  
віросповідань, називаємо їх при цьому релігіями, а 
відтак "пропагуємо псевдорелігії". Хочу ще раз 
наголосити на тому, що ми сповідуємо принцип 
свободи віросповідань і, визнаючи й обстоюючи 
право кожної людини на вільний фелігієвибір, 
сприймаємо останній як ї ї  вільний шлях до Бога. Може 
для когось ї ї  вибір є хибним, але ж для не ї шлях того, 
хто оцінює її, є таким же. То ж  в принципі якихось 

псевдорелігій не існує. Будь-яка з наявних релігійних течій у своїй формі, компонуванні 
віроповчальних положень є людським витвором, а відтак має надто багато суб'єктивного. 
Бог не є антропоморфною істотою. Відносини з ним не мають уподібнюватися діловим  
відносинам між людьми. Релігійність, як мудро зауважив наш Григорій Сковорода, це 
насамперед Богомисліє, бо ж Бог не десь інде, а в тобі. Ми ж маємо нині, особливо в 
традиційних формах християнства, таке його обрядове заземлення, якого навіть не було в 
давніх релігіях Греції чи Риму. Прокручуються з року в рік одні й ті ж  тисячолітньої давності 
обрядові форми, які вже сприймаються освіченим християнином не інакше як залишками 
язичництва в християнстві. Маємо невиправдане роздвоєння Церкви на мирян і кпір при 
гіпертрофованій сакралізації останнього, якомусь лакейському благоговінні перед ним. То 
ж поява нових течій в християнстві є не якоюсь випадковістю, а своєрідною реакцією на 
консерватизм традиційних його течій, виявом пошуків у тому ж християнстві того, що було 
в нього до нововведень Вселенських Соборів і Отців Церкви і що часто страждає далекою 
від Істини суб ’єктивністю. Причин і мотивів іншого від традиційного сприйняття 
християнства є багато. Якщо богослов якоїсь конкретної конфесії це сприймає за єресь, то 
релігієзнавець в цьому вбачає, з одного боку, подальший розвиток конфесії, а з другого - 
право кожного на свободу в релігії. А оскільки в громадянському суспільстві кожна людина 
є суверен, то ми допускаємо цю ї ї  суверенність і в сфері релігійного життя. Опірність у 
послідовників будь-якої конфесії щодо інших віросповідань маємо формувати не ми, а 
богослови чи священнослужителі цих конфесій. Але при цьому вони мають знати свого 
супротивника, а не голослівно, лайливо, іронічно, без належної аргументації його 
відкидати, зараховувати до єретиків і т.п. В одержанні таких знань ми якраз своєрідно їм і 
допомагаємо. Сповідуючи принципи об'єктивності та позаконфесійності, в кожному числі 
часопису ми описуємо віровчення, обрядову практику, спосіб життя одного з наявних в 
Україні віросповідань, надаючи при цьому, як правило, шпальти часопису для цього носію 
ціє ї релігійної традиції. Сприяють пізнанню різноконфесійного життя у світі й Україні також 
наші статті-інформації. При цьому ми не даємо якихось оцінок віровчення й обрядів 
конфесій. Наші оцінки мають місце лише тоді, коли в діяльності релігійних організацій ми 
вбачаємо антидержавну, явну антиукраїнську зорієнтованість. Але це вже не релігія, а 
політика, якою ці організації, згідно Закону, не мають права займатися. То ж і надалі наш 
часопис буде подавати інформацію про різноконфесійне життя світу й України. Оцінку 
описаних нами фактів маєте давати Ви, наші Читачі, виходячи із своїх світоглядних і 
конфесійних уподобань. Ми Вас ні за що не агітуємо і ні на що но орієнтуємо. 
Віроповчальна сфера конфесій залишаються поза нашою увагою.

Професор Анатолій КОЛОДНИЙ
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ 
р е л іг ії  і ЦЕРКВИ

Щ орічні подячні моління 
відбулися на Володимирській 
гірці Києва 28 грудня 2002 р. 
біля пам'ятника Хрестителю Ук
раїни. Моління відслужив предсто-

ятель Православної Церкви Ук
раїни Московського Патріархату 
митрополит Володимир. В урочис
тостях взяли участь Президент 
Л.Кучма, спікер парламенту В.Лит- 
вин та прем'єр-міністр В.Янукович.

Українська влада, яка часто 
прагне засвідчити свою христи- 
янськість (об'їзди головних храмів 
православних церков, поздоров
лення і нагороди їх глав, побудова 
храмів у своїх селах тощо), діє при 
цьому з не всім зрозумілих мо
тивів. "Скільки радості, як побачи
мо якого-небудь чиновника-уря- 
довця у храмі...- читаємо в газеті 
"За вільну Україну" ( №145 за 
2002р.). - Готові йому, мов самому 
Господу, в ноги кланятись. Прий
шов таки. Удостоїв. Не погребував,

не обминув. Він, клятий, знає, чого 
і куди йде". Постає питання, як такі 
факти витлумачувати - органічною 
потребою державних сановників 
як віруючих людей, даниною моді, 
корисливими чи підлабузницьки
ми мотивами. Особливо маєш 
сумнів у релігійності таких бла
годійників напередодні чергових 
виборів. Свідченням того, що наші 
державні мужі мають показушну 
християнськість, служить Поста
нова Кабміну про перенесення ро
бочих днів на неділю - день, який є 
святим для кожного християнина і 
в який він має бути в Церкві чи мо
литовному будинку. Кореспондент 
газети "За вільну Україну" (N9145 
за 2002 р.) Ілько Колодій цілком 
слушно зауважує: "Не відаю, якою 
логікою керувалися чиновники з 
Уряду, але аж ніяк не християнсь
кою. Бо що для українського хрис
тиянина неділя? Це насамперед 
відвідання храму, участь у Службі 
Божій". Нинішня влада нині чинить 
так, як в свої часи чинили совєти. "І 
Церква, звісно, маючи тоді "пта
шині" права, мусила покірно мов
чати. На превеликий жаль, мов
чить вона й нині. Стверджую так, 
зауважує Ілько Колодій, бо не чув, 
аби хтось з її достойників не те що 
активно запротестував, ба навіть 
чемно вказав на таку мирську без
тактність. Адже ж уряд посягає на 
споконвічні наші релігійні традиції, 
не кажучи вже про чисто прагма
тичний бік справи... Інша річ, якби
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Релігійне життя України

ця проблема належала до не
розв'язних".

"Новий Уряд України продов
жуватиме розпочату Президен
том і підтриману попереднім 
Кабінетом Міністрів діяльність,
що стосується повернення церк
вам і релігійним організаціям 
храмів, які належали їм раніше, 
іншого майна". Це слова віце- 
прем'єра України Дмитра Табачни
ка, сказані ним у своєму ексклю
зивному інтерв'ю кореспонденту 
Укрінформ. При цьому урядовець 
відзначив, що повернення Церк
вам приміщень, якими зараз кори
стуються заклади культури, освіти, 
науки - це необхідний, але склад
ний і тривалий процес. Розв'язува
ти ці питання треба "без надриву, 
спокійно, в робочому режимі, щоб 
не зруйнувати культурне середо
вище і нікого не образити". Віце- 
прем'єр висловив надію на толе
рантне вирішення питання про по
вернення Свято-Іонінського мона
стиря УПЦ МП. Нині його 
приміщення використовує Націо
нальний ботанічний сад.

Найбільш піковими святку
ваннями для українців, як це
засвідчили соціологічні досліджен
ня Центру ім.О.Розумкова, є Новий 
рік (55,1% респондентів), Різдво 
(православне - 36,2%, католицьке 
- 1,6%). Найбільшим святом для 
опитаних (37,3%) є Новий рік. Але 
таким на Сході України його вва
жають 49,3% респондентів, 
в Центрі - 38,5%, на Півдні - 39,6%. 
Найбільшим святом для Заходу Ук

раїни є Різдво (56%). Новий рік тут 
набрав лише 10,6%. Далі йдуть такі 
свята: Пасха, День Перемоги, 
Жіночий день 8 Березня. Старий 
новий рік взагалі не згадується 
у рейтингу значимих днів, як і бага
то інших значимих у Православно
му Календарі свят.

Повернути права Церквам та 
релігійним організаціям, які бу
ли порушені у радянські часи має 
намір влада Криму. З цією метою 
при Раді міністрів створена 
міжвідомча комісія, яка займати
меться підготовкою відповідних 
пропозицій, - повідомила 31 груд
ня інформаційна агенція 
"Іп1о№\л/з".

"Львівська Богоматір"
унікальна ікона Богоматері з дитям 
1360 р. Вона належить до 
Одигітрій і має цікаву історію. Од
ного часу ця ікона певно вважала
ся чудотворною. Вона неоднора
зово перемальовувалася. Після 
надання образу Богородиці 
вірменських етнічних рис, ікона 
демонстувалася у вірменській 
Церкві. Нині Святиня зберігається 
у фондах Львівської галереї мис
тецтв. Але директор галереї Борис 
Возницький вважає, що ікона вар
тує того, щоб бути єдиною 
в спеціально для цього збудованій 
Церкві. (Львівська газета. - №1)

Рік України в Росії у сфері 
власне українського православ
но-церковного життя закінчив
ся нічим. Не повернуто Київсько
му Патріархату насильно забраний
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Релігійне життя України

у нього міліцейськими силами хра
мовий комплекс в Ногінську, 
а ініціатива Президента України 
про надання Православній Церкві 
в Україні хоч би автономії залиши
лася без позитивної відповіді Мос
ковського Патріарха. Зате Право
славна Церква України Московсь
кої юрисдикції знаходила в нашій 
країні тепло і турботу владних 
структур різних рівнів (не те що 
власне Українські Православні 
спільноти). Все було зроблено для 
того, щоб ще більше включити ук
раїнське Православ'я в контекст 
православного життя Росії. А що 
ще буде в 2003 р., коли Росія про
довжить в Україні свої роки?

Кожна родина України одер
жала цього року святкову карт
ку - новорічне поздоровлення від 
Президента Л.Кучми. Висловлене 
в ній побажання міцного здоров’я, 
особистого щастя, сімейної злаго
ди, успіхів у всіх починаннях. Весь 
тираж картки, а це десь 18 млн. 
примірників, "Укрпошта" поширю
вала безкоштовно. Підраховано, 
що друк її тиражу обійшовся десь 
5-6 млн. доларів. (Львівські нови
ни. - №1)

Потішили цього року грома
дян України й багато районних 
провідників. На крейдяному па
пері з кольоровими фото вони ви
друкували безплатні святкові ви
пуски районних газет. І тут газета 
"Українське слово" запитує: "За
гадка видруку. Якщо за кошти 
платників податків то чи не ліпшим 
вітанням під Різдво були б кілька

додаткових гривень для пен
сіонерів та багатодітних сімей 
замість щироказенних слів у роз
кішному виданні? А якщо за поза
бюджетні кошт, то чи не ліпше було 
б дати їх школам чи дитячим сад
кам? Вельми коштовними вияви
лися для України і листівки Прези
дента. Вартість однієї - десь біля 
однієї гривні, а всього їх накладу - 
десь 18 млн. грн. Як зауважує га
зета "Українське слово” ( № 3), 
"ми начебто живемо не в фео
дальній, а в демократичній дер
жаві, де влада мусить звітуватися 
за витрачені кошти перед тими, 
кого в Конституції названо "ук
раїнським народом".

Всупереч пересторогам 
Церкви діти люблять Гаррі Пот-
тера, бо живуть вони зовсім

в іншому вимірі світосприймання. 
Під час "новорічно-зоряних 
мандрів" на головній ялинці Києва 
у Міжнародному центрі культури
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та мистецтв традиційні Морозен
ко та Сніжана, подорожуючи 
різними планетами, зрештою 
дісталися Планети Магії. Тут воло
дарював Гаррі Поттер зі своїми 
друзями. їх зобразив колектив 
джаз-степ-танцкласу Володими
ра Шпудейка. Під завісу з'явилися 
вертепники і запалили на ялинці 
вогонь святого Різдва. То ж так як 
Церкві не вдалося здолати казки 
про Бабу-Ягу, русалок, водяників, 
а зрештою - Діда Мороза і Снігу
роньку, їй прийдеться змиритися і 
з Гаррі Поттером.

19 січня в Гідропарку Києва 
відбулася церемонія водохре- 
щення гривні. Здійснив обряд 
Патріарх Київський і всієї України- 
Руси Філарет. Захід проводиться 
в контексті Міжнародного року по
пуляризації гривні.

М іжнародна православна 
асоціація св.апостола Павла 
(Греція, Афіни) напередодні 
Різдва передала в Україну майже 
2 млн. примірників Євангелія від 
Марка. Український фонд сприян
ня пенітенціарним реформам, 
який постав посередником акції, 
передав кожному засудженому 
в Україні по примірнику Євангелія. 
Президент Л.Кучма, коментуючи 
цю благородну акцію, зазначив, 
що українська держава " підтри
мує і підтримуватиме подібні за
ходи іноземних неурядових уста
нов". Ця "благородна і корисна 
справа" викликає повагу і 
вдячність "до наших православ
них братів з Греції".

Тринадцятикупольний храм 
Христа Спасителя може при
красити Європейський майдан 
Києва. Ніяких свідчень того, що 
такий храм колись стояв по 
сусідству з Володимирською 
гіркою, немає. На думку автора 
ідеї, головного архітектора інсти
туту "Київжилпроект" Ярослава 
Кравчука храм цей "замкне" три
кутник, що пов'язує Софію 
Київську, Андріївську Церкву і 
Києво-Печерську Лавру. Весь пра
вий берег має закриватися від 
Дніпра куполами, що захищають 
місто. Будівля має стати домінан
тою Майдану Незалежності, бо ко
ли заберуть будинок по Хрещати
ку, 5, то з головного майдану сто
лиці відкриється вид на гору, яку 
увінчає Храм Божий. Тоді вулиця 
вестиме прямо до храму. Висота 
храму Христа Спасителя - 57 
метрів. Це могла б бути біло
кам'яна споруда з голубими еле
ментами і золотими куполами, що 
нагадують свічки. Оскільки проект 
хочуть зреалізувати в історичній 
частині Києва, то на його ре
алізацію потрібна згода громадян 
міста. (Сегодня. - 25 грудня)

Хмельницький Рух за ка 
нонізацію Апостола українсько
го народу Т.Г.Шевченка. З таким 
проханням він звернувся до 
Патріарха Київського та всієї Руси- 
України Філарета. Левко Бірюк, го
лова Хмельницької обласної ор
ганізації УНРуху вважає, що "такий 
крок, зроблений Українською 
Церквою, стане гідною і шляхет
ною нагородою для української
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нації". До Хмельницького зателе
фонував о.Петро Бойко з Канади, 
який запропонував підтримку діас
пори. Проте канцелярія УПЦ КП 
лише засвідчила факт одержання 
Звернення. Як засвідчує львівська 
газета "Експрес" (№204 за 
2002р.), на питання кореспонден
та О.Лешика про можливу реакцію 
Церкви на Звернення хмельничан 
було одержано відповідь: воно на
разі не знайшло підтримки. Церква 
не має навіть принципового рішен
ня щодо підтримки ініціативи 
Хмельницьких рухівців. І це в при
роді Київського Патріархату - 
однієї з найочікувальних гілок 
в Православ'ї України. Грузинська 
Церква вже давно канонізувала 
свого Чавчавадзе. А тут матимемо 
те, що було з канонізацією Петра 
Могили: раніше від УПЦ КП це зро
била Церква Московської 
Патріархії. Але як би Церкви не 
вирішували заявлене хмельнича- 
нами питання, український народ 
давно і без них вирішив його сам: 
Шевченко для українця святіший 
від всіх тих святих, яких з подеколи 
навіть з дріб’язковими і сумнівни
ми для людського блага заслугами 
возвеличує Церква.

Храм Шевченкової пам'яті -
церква Різдва Христового - відтво
рюється на тому місці, де він стояв 
до знищення (висадження в повітря 
у 1935 р.). Нововозведена святиня 
привертатиме увагу і віруючих хри
стиян, і загалом громадян, щоб 
історична справедливість утверд
жувала нашу шану до християнсь
кої церкви і до українського проро

ка Кобзаря. Його домовина знахо
дилася в цьому храмі, коли ЇЇ пере
возили із Петербургу до Канева 
в 1861 р. Золоті хрести храму та 
дзвіниці освятив Патріарх УПЦ КП 
Філарет. Мер Києва Олександр 
Омельченко подарував парафії іко
ну Миколи Чудотворця.

Вишгородська Божа Мати та 
Ісус Христос - просто паперові 
ікони - відтворилися на склі, встав
леному разом з цими звичайними 
масовими літографіями в рами 
у Київському храмі святих Віри, 
Надії, Любові та їхньої матері 
Софії. Нині, на прохання парафіян, 
літографії і нерукотворні образи на 
склі відокремили, вмістили кожний 
в окремі рамки і виставили для по
клоніння. Але чудо знову повтори
лося, хоч другі відбитки не такі 
контрастні, як перші. Якийсь 
ажіотаж щодо відтворених образів 
священик храму о. Олександр не 
організовував. "Подумав: якщо це 
Божа справа - вона сама себе про
славить". (Хрещатик.-№2)
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В 2003 р. буде відновлено 
ще ряд храмів у Києві, зруйно
ваних в роки соціалізму. Поч

нуться роботи 
з відтворення 
Ц е р к в и  
Успіння Бого
родиці (Деся
тинної). Про
блемою при 
цьому є
зовнішній ви
гляд храму, бо 
ж він не 
зберігся на 
жодній зама
льовці худож
ників. Буде 
в і д н о в л е н о  
церкву Іллі 

пророка на розі вулиць Жилянської 
і Комінтерну, Стрітенську Церкву 
на Львівській площі. Вирішується 
питання відновлення собору 
Братського монастиря на Подолі 
та Військово-Микільського храму 
на площі Слави. Керівник уп
равління охорони пам’яток історії, 
культури та історичного середови
ща Київської міськдер- 
жадміністрації Руслан Кухаренко 
зауважив: "Як не верти, саме ми є 
правонаступниками держави, яка 
знищила ці храми в тоталітарну 
епоху войовничого атеїзму. І саме 
ми маємо їх відродити".

Українофобська Слов'янська 
партія в своєму різдвяному по
сланні патріарху Варфоломею, 
поділяючи занепокоєність остан
нього станом в Православ'ї Ук
раїни, водночас наголошує на то

му, що згубною є ідея автокефалії 
"для всієї Повноти Російської Пра
вославної Церкви та й для Ук
раїни", а варіант з "помісною церк
вою" є не тільки нездійсненним, 
а й навіть небезпечним з ряду при
чин. То ж має Московська 
Патріархія в Україні своїх вірних 
підспівувачів.

Спеціальний підрозділ місь
кої міліції Києва охоронятиме 
спокій туристів біля святинь.
Відомо, що тут цілі клани "жеб
раків" (дехто навіть у рясі) з ранку і 
до ночі нав'язливо виманюють у ту
ристів "копійочку". Одні - для себе, 
інші - для якоїсь церкви. Потреба 
в спокої біля величних святинь 
Києва назріла давно. Сама церква 
без допомоги влади забезпечити 
його не може.

СДПУ(о) в ролі Діда Мороза.
Під час різдвяно-новорічних за
ходів одержали подарунки від 
партії 84 тисячі дітлахів у всіх 
регіонах країни. Близько 700 дітей 
Києва і прилеглих областей за 
кошт СДПУ(о) відвідали виставу 
"Русалонька" в Київському ака
демічному молодіжному театрі.

ПРАВОСЛАВ'Я
Православний світ України 

обурило повідомлення, що мощі 
17-ти шанованих в народі правед
ників із Києво-Печерської Лаври 
передано до споруджуваного 
в Ростові храму. Серед переданих - 
мощі Іллі Муромця. Святі реліквії 
нині знаходяться у головному рос
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товському храмі. В жовтні їх пере
несуть у новозбудовану церкву свя
тителя Дмитра Ростовського, якого 
в Україні знають як Дмитра Туптало, 
що родом із київського Макарова. 
Київський Патріархат провів у зв'яз
ку з цим пограбуванням ук
раїнських святинь спеціальну прес- 
конференцію і направив до Прези
дента України лист-осуд того 
свавілля, яке творить Православна 
Церква Московського Патріархату. 
Прес-служба УПЦ Московського 
Патріархату в свою чергу в передачі 
мощів не вбачає якоїсь крамоли, бо 
ж передані не повністю мощі святих 
разом із раками, в яких вони 
зберігаються в печерах Лаври, 
а лише часточки. Намісник Києво- 
Печерської Лаври єпископ Павло 
сказав: "Мощі угодників Києво-Пе
черських перебувають і будуть 
навічно перебувати у нашій святій 
обителі. Частинки мощів наших 
преподобних є у всіх Помісних Пра
вославних Церквах, багатьох 
єпархіях, монастирях і храмах. Во
ни знаходяться і на Афоні, і в Єруса
лимі, і це аніскільки не применшує 
наші святині. А лише прославляє їх. 
Якщо хтось пожертвував декілька 
таких часток (а вони величиною з 
гірчичне зернятко) ростовському 
Свято-Дмитрієвському храму і це 
сприйнято ростовчанами як 
милість Божа, то ми можемо це ли
ше вітати". Владика повідомив, що 
практично у всіх монастирях Ук
раїни є часточка мощів святителя 
Дмитра Ростовського.

Ф ракція "Наша Україна"
у зв'язку з передачею частини

мощів із Києво-Печерського мона
стиря до Ростова поставила вимо
гу надати Верховній Раді всю 
інформацію про правові підстави 
діяльності релігійних організацій 
в Україні, центри яких знаходяться 
за її межами, насамперед структур 
Московського Патріархату. В заяві 
міститься також вимога провести 
протягом третьої сесії "парла
ментські слухання щодо врегулю
вання питань, пов’язаних з 
діяльністю релігійних організацій 
в Україні, і за результатами цих 
слухань прийняти відповідний за
конодавчий акт, який унеможлив
лював би порушення чинного зако
нодавства у цій сфері” .

Зустріч із владикою Мой~ 
сеєм (Кулик) відбулася в редакції 
часопису "Релігійна панорама". 
Нині в українському суспільстві, 
особливо серед кліру практично 
всіх Православних церков, активно 
обговорюються заяви митрополи
та Мойсея про відродження 
в країні Української Автокефальної 
Православної Церкви - Соборно- 
правної. УПЦ КП та УАПЦ дали до
сить різку оцінку таким заявам і 
навіть самій появі владики Мойсея 
в Україні. На прохання редакції, 
владика розповів про своє бачен
ня релігійної ситуації в Україні, 
особливо в православ'ї, поділився 
своїми планами на майбутнє. 
Оцінюючи питання про своє висвя
чення (один із головних аргументів 
критиків), митрополит підтвердив 
канонічність свого висвячення 
відповідними грамотами. Зокрема 
єпископську хіротонію здійснили
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10 жовтня 2002 р. митрополит Сте
фан (Петрович) - архиепископ То- 
ронтський і митрополит Північної і 
Південної Америки, Першоієрарх 
УАПЦ-Соборноправної, і намісник 
Київського Патріаршого Престолу, 
а також митрополит Михаїл (Явчак 
Чампіон) - архиепископ 
Клівлендський і митрополит США, 
керуючий справами УАПЦ-Собор- 
ноправної. Свою апостольську 
лінію УПЦ-С веде від Діонісія Веле- 
динського (Польська Православна 
Церква). Митрополит Мойсей при
значений Указом блаженнішого 
Стефана (Петровича) митрополи
том Київським і всієї Руси-України 
з кафедрою у м.Києві і правом по
вного адміністративного керуван
ня по всій Україні. Одну із головних 
місій УПЦ-С владика Мойсей вба
чає у "поєднанні всіх Церков в Ук
раїні в одну Христову родину на 
основі Соборності, як рівних з 
рівними з повагою до сущих санів і 
позицій, які хто має". Для цього 
владика планує отримати від дер
жавних органів України права на 
юридичну особу. По тому він хоче 
відкрити у Києві митрополію й ор
ганізувати єпархії по областям. 
Перспективним завданням він 
вважає організацію міжкон
фесійної Ради із пошуку шляхів 
єднання Церков в Україні в Єдину 
Соборну Церкву, адже, як вважає 
владика, "тільки Соборна Церква 
стане фундатором української 
традиційної духовності та запору
кою добробуту громадян України, 
що сприятиме утвердженню ук
раїнської державності у цілому 
світі".

Митрополит Мойсей (глава 
Української Автокефальної Право
славної Церкви Соборноправної) 
орієнтує свою діяльність на 
об'єднання християн України неза
лежно від їх церковної належності. 
Але він не зустрічає в цьому 
підтримки. Як пише газета "Лето
пись Православия" (№1), його виг
нали з Свято-Іонівського Хреща- 
тицького монастиря, що на Буко
вині. Не приймають його і в па
рафіях Київського Патріархату, 
глава якого владика Філарет 
обізвав митрополита Мойсея "не
баченим аферистом і злодієм, що 
прикривається рясою і куколем".

Почаївська ікона Божої Ма
тері виставлена для поклоніння 
у Троїцькому соборі Свято-Дани- 
лового монастиря Москви. Щодня 
сотні москвичів приходять помо
литься до чудотворного образу. 
Ченці з подивом повідомляють, що 
численна черга до ікони наполови
ну складається з інженерів і мене
джерів середньої ланки. Протягом 
дня перед іконою відбуваються 
молебні. В лютому Почаївська іко
на повернеться на Україну.

Український вертеп в Ор
ганізації Об'єднаних Націй. Під 
час відвідин ООН Патріархом 
Філаретом в грудні м.р. його по
казали під загальною назвою 
"Мир і спокій цьому дому" за сце
нарієм представника Українсько
го Фонду культури у США Романа 
Луня діти й підлітки українських 
батьків, що мешкають в США. Ви
става, до якої було залучено 35
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Релігійне життя України

у ч а с н и к ів ,  
в д а л о  
п о є д н а л а  
м и к іл ь с ь к і  
святкові тра
диції із 
Р і з д в я н и м  
в е р т е п о м  
січня. Пред
ставники ба
гатьох країн 
світу із за
хопленням 

вітали учасників "Українського 
вертепу". У своєму виступі в ООН 
глава УПЦ КП Філарет сказав: 
"Вистава "Український вертеп", 
яку ви щойно бачили, свідчить, що 
український народ любить мир і 
високо цінує миротворців. 
В історії він багато страждав, але 
ніколи не завойовував чужих зе
мель. Українські народні традиції 
мають християнську основу. Тому 
духовне життя в Україні завжди 
мало пріоритет. Велику шкоду ду
ховності завдав державний 
атеїзм. Але сьогодні український 
народ відроджує свою духовність і 
свої вікові традиції. Нині у світі ми 
спостерігаємо катастрофічне 
падіння християнської моралі, 
руйнацію сім'ї, секуляризацію 
церковного життя. Науково- 
технічний прогрес в умовах без
духовності може привести євро
пейську і світову цивілізацію 
в третьому тисячолітті до 
трагічних наслідків. Перед облич
чям цієї загрози православна ду
ховність разом з могутнім по
тенціалом Римо-Католицької 
Церкви і соціальним служінням

протестантських церков могли б 
відродити християнську мораль 
у світовій і європейській 
цивілізації". Владика Філарет 
раніше вже відвідував ООН і мав 
зустрічі з її попередніми Гене
ральними секретарями, але в сані 
Патріарха він відвідав ООН впер
ше. Це відбулося 19 грудня, коли 
в ООН був день України. Саме він 
постав в ООН як Предстоятель Ук
раїнського Православ'я. Патріарх 
нагородив орденом св.князя Во
лодимира 1 ступеня Генерального 
секретаря ООН Кофі Аннана за 
його внесок у збереження миру на 
Землі. (ГолосПравослав"я.

14 січня - день канонізації 
митрополита Петра Могили. Він
щороку відзначається в церкві 
Благовіщення, що знаходиться 
в Національному університеті 
"Києво-Могилянська Академія". 
Цього року в цей день до церкви 
через Посольство Румунії ру
мунський митрополит Даніель пе
редав ікону святителя - захисника 
всього Православ'я, виконану чен- 
цями-іконописцями із Ясс.
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Побудовою православного 
храму св.Миколи Чудотворця 
в с.Хотянівці Вишгородського 
району вшановано пам'ять загиб
лих працівників міліції Київщини, 
зокрема тих співробітників органів 
внутрішніх справ, які брали участь 
в ліквідації аварії на Чорно
бильській АЕС. Під час Різдвяних 
свят церкву освятив керуючий 
справами УПЦ МП єпископ Митро
фан. Цікавим є те, що, прийнявши 
християнство, княгиня Ольга ще 
в 957 р. побудувала тут храм, пе
редавши йому серед інших ікон, 
привезених нею із Візантії, й ікону 
Миколи Чудотворця. Пізніше тут 
був монастир, який носив назву 
Нікольсько-Пустинного Задес
нянського. Паломників до монас
тиря вабила чудотворна ікона св. 
Миколая. Під час царювання Кате
рини II в 1786 р. монастир було 
ліквідовано. Закладка фундаменту 
дзвіниці-пам'ятника в Хотянівці 
відбулася в квітні 2001 р. Потім 
вирішили збудувати тут храм- 
пам'ятник. Віднині в ньому будуть 
приймати клятву молоді 
співробітники міліції. (Факты. - 4 
січня)

Хоспіс архангела Михаїла 
освятив у Запоріжжі архієпис
коп Григорій (УПЦ КП). Хоспіс - 
це заклад, як кажуть медики, "для 
хворих четвертої клінічної групи", 
тобто людей, приречених своєю 
хворобою, зокрема онкологічною, 
на смерть. Під хоспіс було переоб- 
лаштовано палати в міській лікарні 
№10. Владика Григорій запевнив, 
що поруч з його мешканцями

завжди буде не лише медперсо
нал, а й духовний представник із 
Церкви Київського Патріархату. 
2003 рік в хоспісі зустріло 10 
пацієнтів.

Спасо-Преображенський ка
федральний Собор відновлено 
в Одесі. Він був зруйнований 
більшовиками в 1936 р. Собор є 
одним з найбільших в Україні. Вод
ночас він вміщує до 9 тис. вірних 
Його розміри - 90x45 метрів, висо
та - 72 метри. Собору повернуто 
престольний хрест із Санкт-Пе
тербургу та ікону Сіверсько? Божої 
Матері з Москви. Собор належить 
Одеській єпархії Православної 
Церкви України Московської юри
сдикції.

Кількість храмів УПЦ КП 
в Києві зростає. Святіший 
Патріарх Філарет освятив хрест, 
який встановлено на бані каплиці 
храмового комплексу, що вибудо
вується в Дніпровському районі 
столиці на честь преподобних Ан- 
тонія і Феодосія. Ось тільки незро
зумілим є висвячення каплиці на 
честь Тихвінської ікони Божої Ма
тері. Нині в тимчасовому храмі па
рафії зберігається ікона з часточ
кою мощей святителя Миколая, 
яка після освячення каплиці буде 
перенесена до неї.

Відомі хрещенські морози і 
цього року не завітали в Ук
раїну. То ж не привелося, як було 
колись, вирубувати в кризі хрест і 
через нього освячувати воду во
доймищ або річок. Уже не вперше
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в Гідропарку Києва освятив 
дніпровські води Предстоятель 
УПЦ Київського Патріархату Філа- 
рет. Тисячі киян прийшли до ріки, 
щоб принести в свій дім свячену 
воду. Символічним є те, що освя
чену в святому Києві воду Дніпро 
понесе по всій Україні, навіть в Се- 
вастополь-Херсонес, де був охре
щений в 988 р. київський князь Во
лодимир. Церква переконує, що 
не варто набирати багато хре
щенської води. Її можна часточкою 
налити у воду, скажімо, з бювету і 
вся вона стане свяченою. Крім то
го, в Києві було підготовлено 4 ма
шини з цистернами питної води 
"Цілюща". Три з них було встанов
лені і освячені біля церков в райо
нах столиці, одна - в Гідропарку.

Козацький Троїцький храм 
Новомосковська, який належить 
за гіркою долею Православній 
Церкві України Московської юрис
дикції, на межі загибелі. Збудова
ний він ще 225 років тому з дерева. 
Дев’ятикупольний красень є не ли
ше унікальною пам'яткою храмової 
архітектури, а й української історії. 
Його збудували на кошти козаків, 
які після зруйнування Січі 
російською царицею кривавою Ка
териною II змушені були пе
реміститися на Дунай, а потім - Ку
бань. Сполох б'є газета "Столиця" 
(№3), посилаючись на лист-бла- 
гання Самарської козачої паланки. 
Не допустити національну тра
гедію газета просить і мера Києва 
О.Омельченка, і посла Росії В.Чор- 
номирдіна, і Патріарха РПЦ 
Олексія II, який навіть в Антарктиді

і Африці будує храми своєї Церкви, 
а не звертає увагу на те, що гинуть 
храми РПЦ із-за відсутності коштів 
на ремонтні роботи в його 
Патріархії.

Священики також мають 
право на відпочинок. Нині, коли 
вирішується питання правонаступ- 
ництва на майно громадських, зо
крема профспілкових, організацій, 
УПЦ Київського Патріархату взяла 
в оренду на 25 років колишню дер
жавну дачу "Лівадія-2". (Ук
раїнське слово. - № 1 -2)

Молитва українською мовою 
не є "благодатною" на Жито
мирщині. Місцева влада тут 
всіляко ігнорує і обмежує 
діяльність УПЦ Київського Патріар
хату й благоволить перед Церквою 
Московського. Спікер парламенту 
Володимир Литвин збудував для 
цієї Церкви у своєму рідному селі 
храм. Протидія власне Ук
раїнським Православним Церквам 
в області вже вийшла за рамки 
словесних баталій, коли вони мог
ли чути в свою адресу: "Забирай
теся з нашої канонічної московсь
кої землі. Перестаньте молитися 
неблагодатною українською мо
вою". Московські православні вда
ються до хуліганських вчинків, ру
коприкладства. То ж христи- 
янськість у них на нулі, бо ж Божі 
заповіді застерігають від такого 
хамства! (Україна молода. - №2)

Свята реліквія Бережан - 
кістка руки Івана Хрестителя.
Цією рукою був хрещений Спаси-
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тель Ісус Христос в річці Йордан. 
Реліквія оправлена в позолоту з 
написом грецькими літерами 
візантійського періоду: "Це чесно
го Предтечі Хрестителя Іоанна. 
Рік...". Наявна печатка східних 
патріархів, яка засвідчує до
стовірність реліквії, та пам'ятна 
грамота на воловій шкірі, датована 
1720 р. Відтепер мощі виставлені 
для доступу віруючих. І ніякого тобі 
ажіотажу, як це було, коли приво
зили голову апостола Андрія чи 
мощі Пантелеймона до Право
славної Церкви Московського 
Патріархату.

Звернення до Президента, 
уряду і Верховної Ради України
щодо необхідності вирішення 
спільними зусиллями Церкви і 
держави проблем української мо
лоді прийняв Синод УПЦ МП на 
своєму засіданні 27 грудня 2002 
р. У зверненні підкреслюється, що 
серед місій і обов'язків Церкви од
ним з важливих питань є турбота 
про духовно-моральний стан мо
лодих людей. "За останнє деся
тиріччя, йдеться в документі, паст
ва нашої Церкви значно помолод
шала. Багато юнаків і дівчат знай
шли шлях до Бога, активно тру
дяться на ниві відродження Церкви 
і держави. Для координації мо
лодіжного руху при Синоді УПЦ МП 
створений відділ у справах мо
лоді". Водночас Синод констатує 
той факт, що в сучасному мо
лодіжному середовищі існують 
серйозні проблеми, які непокоять 
Церкву, тому що "від ефективного 
їх вирішення залежить наше май-

бутнє, здоров'я нашої нації". Так, 
актуальною і гостро негативною 
рисою молоді сьогодні є широке 
поширення таких вад, як нарко
манія, алкоголізм, злочинність, 
статева розпуста, які зменшують 
рівень особистої відповідальності і 
відповідальності за долю країни, 
нівелюють поняття патріотизму і 
національної свідомості. Причину 
цих явищ Синод вбачає у відсут
ності моральних орієнтирів, ду
ховній пустоті, що утворилася 
внаслідок багаторічної атеїстичної 
пропаганди. У зв'язку з цим в звер
ненні відзначається особливе зна
чення і вплив засобів масової 
інформації на формування світо
гляду молоді. "Нинішні ЗМІ, в пе
реважній більшості, є, на жаль, 
носіями псевдокультури, не влас
тивої менталітету нашого народу. 
Реклама жорстокості, насильства і 
розпусти лише посилюють це важ
ке становище". Спотворення при
значення людини в цьому світі стає 
причиною жахливого явища - зро
стання кількості суїцидів серед 
підлітків і юнацтва, причиною яких 
нерідко стають і соціальні пробле
ми", - говориться у зверненні. Си
нод висловив також свою стурбо
ваність долею великої кількості 
дітей, які виявилися на вулицях і не 
мають ні батьківської, ні державної 
опіки. "Таке явище не може бути 
нормою для сучасного цивілізова
ного суспільства. Ми вважаємо, 
що необхідно всіма можливими 
засобами стимулювати створення 
державно-громадських і
суспільно-церковних добродійних 
організацій, які займалися б
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профілактикою і лікуванням цієї 
небезпечної прогресуючої хворо
би". Члени Синоду висловилися 
також за необхідність прийняття 
закону про гарантоване право на 
перше робоче місце для молодої 
людини. Особливий акцент в звер
ненні зроблено на проблемах сім’ї: 
"першочергову роль в стабільності 
і розвитку суспільства відіграє 
сім'я... Сім'я - це не тільки основа 
існування людського роду, але і 
підмурок будь-якого співтоварист
ва. Забезпечення сприятливих 
умов для створення молодими 
людьми повноцінної сім’ї - найваж
ливіше завдання сьогоднішнього 
дня. Відродження сім'ї на христи
янських основах забезпечить по
ступове цілеспрямоване відрод
ження гармонійного суспільства". 
УПЦ МП звернулася до Президен
та, уряду і Верховної Ради України 
з проханням вжити необхідних за
ходів в ім'я збереження молоді, 
"адже від того, який підмурок буде 
закладений нами сьогодні, буде 
залежати міцність тієї споруди, яку 
ми всі разом будуємо". (Прес- 
служба УПЦ МП)

Львівська єпархія Право
славної Церкви України Мос
ковської юрисдикції просить 
владу Львова виділити п'ять діля
нок землі для будівництва храмів. 
"Я прошу стільки ділянок, бо саме 
стільки є зареєстрованих громад. 
Але ще слід згадати про кафед
ральний собор і монастир та 
приміщення для катехизаційних 
потреб, - зауважив архиепископ 
Львівський Августин. - Розумію,

що це вирішити не можна, але 
сподіваюся, що будуть кроки на
зустріч".

Православне педагогічне то
вариство та Відділ благо
дійності і соціального служіння
при Священному Синоді УПЦ МП 
оголосили конкурс на кращі статті, 
кореспонденції та нариси з теми 
"Сторінки соціального служіння 
нашої парафії". До форм цього 
служіння належить: допомога
у клініках, будинках для літніх; до
помога медикаментами і харчови
ми продуктами дитбудинкам та 
притулкам для бездомних людей; 
безоплатна праця в медичних за
кладах, в'язницях, спецшколах; 
купівля обладнання, продуктів, 
одягу та спорудження будинків для 
сиріт та фостерних родин; споруд
ження дитячих майданчиків, оздо
ровче лікування дітей у церковних 
таборах тощо.

"Відрадно бачити, що наш 
народ, незважаючи на економічні 
труднощі всіма силами прагне 
відродити православну віру, будує 
храм, відроджує монастирі, будин
ки милосердя, школи для дітей, - 
сказав у своєму різдвяному 
інтерв'ю газеті "2000" Предстоя
тель УПЦ Московського Патріарха
ту митрополит Володимир. - А го
ловне - народ прагне співвимірю- 
вати з християнськими принципа
ми свою професійну діяльність, 
нібито повертаючись до давньої 
істини, що "Без Бога ні до порога". 
У Церкви за останні роки склалися 
добрі відносини з багатьма дер
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жавними відомствами, громадсь
кими оргнізаціями, молодіжними 
рухами. Ось це духовне творення 
дійсно є епохальним, вселяє надію 
на краще майбутнє народу і його 
добробут" Водночас владика вис
ловив стурбованість падінням мо
ралі в суспільстві. Характерно, що 
те, що десь тридцять років тому 
вважалося недопустимим з мо
ральної точки зору, в наш час чо
мусь стає нормою. "І з кожним ро
ком цей процес "узаконення без
законня" прискорюється". (2000,- 
№  1-2)

Союз православних братств 
України пікетував Верховну Ра
ду, протестуючи проти вступу на
шої країни до НАТО. СПБУ вважає, 
що така стратегія зовнішньої 
політики суперечить докорінним 
інтересам України і її народів, 
сприяє перетворенню України 
у васала геополітичних інтересів 
західних країн. Союз лякає 
орієнтація на цивілізацію католи- 
ко-протестантської культури, бо ж 
це рівноцінно відмові від бага
товікової традиції, сформованої на 
православній культурі. Прагнення 
України до НАТО в Заяві названо 
"синдромом Мазепи". В пікету
ванні ВР взяло участь біля тисячі 
осіб.

Малорос п.Олексій Хілько 
знову закликає змінити те, з 
чим не можна змиритися. Буду
чи єпархом Тульчинської єпархії, 
він формулює "стратегію Право
славної Церкви у зв'язку з като
лицькою експансією". Оголошую-

чи "Велику, Малу і Білу Русь - ла
сим шматком для католиків, пан 
Хілько твердить, що "католицька 
церква - це релігійна імперія, яка 
прагне поглинути все на своєму 
шляху, інші культури і церкви не 
мають права на існування". Виз
навши те, що стратегія Ватикану є 
ефективною, він із-за інтересів та
кож імперського Московського 
Православ'я ладен пожертвувати 
державною незалежністю Мало
росії (так цей українофоб називає 
в своїй статті Україну), віддати на 
нове поєднання з Великоросією. 
В грубій формі в статті говориться 
про екуменічну діяльність "стам
бульського патріарха" (так в статті 
- РП), звучить заклик проповідува
ти Православ'я в традиційно като
лицьких країнах. (Спасите наши 
души. - №1 за2003 р.)

"Спасите наши души" - часо
пис, який постійно вміщує ма
теріали, що зорієнтовані на про
тидію процесу становлення Право
славної Автокефалії в Україні. 
В першому цьогорічному числі ча
сопису вміщено "Завещание схи- 
архимандрита Зосимы", в якому 
зокрема говориться: "В случае от
хода Украины от Москвы,какая бы 
ни была автокефалия, беззакон
ная или "законная", автоматичес
ки прерывается связь с Митропо
литом Киевским... В случае отпа
дения от единства РПЦ - правяще
го архиерея не существует, монас
тыри переходят в ставропигиаль- 
ное управление под омофор Свя
тейшего патриарха Москвского 
и всея Руси... В обители основны-
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ми языками должны быть церков
нославянский и русский...". Тут 
вже додати нічого і коментарі 
зайві. Як то кажуть, в незалежній 
державі маємо п’яту колону.

Храм всіх Преподобних Пе
чорських на території Києво-Пе
черського монастиря освятив 
предстоятель УПЦ МП митрополит 
Володимир. Храм був побудова
ний ще в 1839 році, але тривалий 
час не використовувався. Харак
терним є те, що він - безкуполь- 
ний, невеликий за своєю площею. 
Проте під час служби Божої тут 
завжди відчувається якесь тепло. 
Із-за цього за храмом історично 
закріпилася назва "Теплий".

Презентація прес-служби 
УПЦ Московського патріархату,
інформаційно-просвітницького 
центру Свято-Успенської Києво- 
Печерської Лаври та документаль
ного відеосеріалу "Анатомія роз
колу" відбулася 21 січня 2003 р. 
в Свято-Успенській Києво-Пе
черській Лаврі (корп. 45). В заході 
взяли участь керівники Синодаль
них відділів УПЦ МП, представники 
світських ЗМІ, керівники 
єпархіальних інформаційних служб 
та відповідальних за зв'язки з 
світськими ЗМІ. Програма презен
тації передбачала інформації про 
діяльність Синодальних відділів, 
про затвердження прес-служби 
УПЦ. Презентація свідчить, що 
нині УПЦ МП вже не пасивно обо
роняється у своїй українофобській 
політиці, а активно взялася за іде
ологічне утвердження свого існу

вання в Україні. Нині широко рек
ламується проросійська книга ви
кладача Київської Духовної Ака
демії УПЦ МП Олександра Драбин
ка "Православ’я в посттоталітарній 
Україні". Московські отці не пожал
кували коштів на створення доку
ментального відеосеріалу (режи
сер Ольга Леонтенко) "Анатомія 
розколу", де обливаються! брудом 
спроби встановлення автокефалії 
на початку XX ст. та нинішня Церк
ва УПЦ Київського патріархату ра
зом із її Предстоятелем. Тон з ви
готовлення недолугигх "наукових і 
мистецьких шедеврів" задає один 
із організаторів заходу, керівник 
прес-служби УПЦ Василь Анісімов.

СВІТ РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
І ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМУ
’’Людиною року’’ на Галичині 

став кардинал Любомир Гузар -
глава УГКЦ. Соціологічне опиту
вання громадської думки 
у Львівській, Івано-Франківській та 
Тернопільській областях провів 
оргкомітет проекту "Галицький ли
цар -2002" Центру політичних 
досліджень Львівського національ
ного університету ім. Івана Франка.

2003 р. УГКЦ проголосила 
Роком Родини. Оголошуючи про 
це, глава Церкви Любомир Гузар 
сказав: "Тема родинного життя бу
ла актуальною від початку існуван
ня людського роду, а в наш час по
требує особливої уваги... Мета цієї 
програми - поглибити усвідомлен
ня святості і величі родинного жит
тя, підтримати все, що добре та
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здорове, і по
долати те, що 
перешкоджає 
нормальним 
р о д и н н и м  
відносинам". 
Першим кро
ком на шляху 
д о с я г н е н н я  
цієї мети стала 

6 січня на подвір’ї собору св. Юра 
спільна Свята Вечеря для всіх має 
потребу, тобто, не має змоги вече
ряти в колі своєї родини. Спеціаль
но випечена і освячена владикою 
Любомиром велика різдвяна про
сфора була поділена між учасника
ми Святої Вечері. Організатори 
Вечері не ставили за мету лише 
нагодувати цього вечора нужден
них, а й привернути увагу гро
мадськості до проблеми їх існу
вання, необхідності вирішення пи
тання термінової їм допомоги. 
Проте, "оголошуючи рік 2003-й Ро
ком Родини, Церква бере при цьо
му до уваги не тільки подружню па
ру, а й родину в дуже широкому 
значенні того слова - Батьківщи
ну".

Трапеза у соборі св.Юра 
відбулася з ініціативи спільноти 
взаємодопомоги "Оселя" УГКЦ.
На Святу Вечерю зібралися ті, хто 
не міг зустріти Різдво в колі своєї 
родини. У великій залі за спільним 
столом пригощалися свят- 
вечірніми стравами, приймали ко
лядників з вертепом, самі співали 
колядок. Учасники Святої Вечері 
спожили велику просфору, освя
чену кардиналом Любомиром Гу-

зарем під час Архієрейської 
Літургії. Метою організаторів захо
ду було не стільки прагнення наго
дувати нужденних, скільки привер
нути увагу громадськості до таких 
людей і започаткувати програму 
довгострокової допомоги їм.

Папа Іван-Павло II особисто 
висвятив у сан єпископа ново- 
призначеного Апостольського 
Адміністратора Мукачівської гре- 
ко-католицької єпархії Преосвя
щенного Мілана Шашіка. Це сіп 
лося у базиліці св.Петра н Римі б 
січня ц.р. на урочистій Месі з на
годи висвячення нових єпископів 
(всього хіротонію отримали 12 
осіб). Поки що єпископ Мілан має 
статус Апостольського
Адміністратора ad nutum Sanctae 
Sedis (до наступного розпоряд
ження Святої Столиці). Висвячен
ня греко-католицького владики 
у Римі пов’язане з тим, що Апос
тольська Столиця вважає Му
качівську греко-католицьку 
єпархію спадкоємницею Ужго
родської Унії 1646 р. Тому єпархія 
зберігає за собою канонічний 
статус власного права (sui iuris) і 
безпосередньо підпорядкована 
Папі Римському. До речі, 
нинішнього греко-католицького 
єпископа-помічника Мукачівської 
єпархії владику Юрія Джуджара 
теж висвятив Святійший Отець 
у березні 2001 р. Урочисте вве
дення на єпископський престол 
владики відбулося 25 січня в Уж
городському катедральному со
борі. (Парафіяльна газета 
№ 3 ’2003)
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"УГКЦ та РКЦ на церковному 
рівні вирішать питання права
власності на храми", - заявив 
Глава УГКЦ Патріарх Любомир Гу- 
зар на прес-конференції, яка 
відбулася у Львові 17 січня. Йдеть
ся про римо-католицькі храми, які 
зараз перебувають у користуванні 
УГКЦ. Сьогодні постало питання 
про те, щоб на офіційному церков
ному рівні затвердити за УГКЦ 
право використання 12 колишніх 
римо-католицьких костелів 
у Львові. "Ми хочемо цю справу 
церковно поставити на офіційну 
основу, беручи до уваги чинне за
конодавство, щоб обминути якісь 
непорозуміння у майбутньому та 
забезпечити нормальне і тривале 
використання нашою Церквою цих 
храмів. Це питання піднімалося 
у розмові з митрополитом 
Львівським РКЦ, головою Конфе
ренції римо-католицьких єпис
копів в Україні кардиналом 
Мар'яном Яворським", - наголосив 
кардинал Гузар. За словами Глави 
УГКЦ, римо-католицькі храми не 
були захоплені греко-католиками 
силою, а були передані їм компе
тентною державною та місцевою 
владою згідно з чинними законо
давством, оскільки в УГКЦ є душ- 
пастирська потреба у цих храмах. 
Кардинал Гузар пояснив, що ситу
ація у Львові докорінно змінилася 
за останні 60-70 років. Окільки 
в період 1920-39 рр. Львів перебу
вав під окупацією Польщі, то тут 
проживало багато поляків - римо- 
католиків. Тому тоді в місті була не
обхідність в такій великій кількості 
костелів. Сьогодні ситуація інша -

відбулися демографічні зміни, 
УГКЦ вийшла з підпілля, змінилося 
числове співвідношення кількості 
вірних РКЦ та УГКЦ. "Римо-католи- 
ки не мають бажання збільшувати 
кількість храмів, вони не мають лю
дей, які ці храми потребують", - на
голосив кардинал Любомир Гузар. 
23 січня відбулося спільне засідан
ня єпископатів УГКЦ та РКЦ, 
на якому вони розглянули питання 
співпраці між обома Церквами. 
(RISU.org.ua)

Три мільйони віруючих прий
шли за останні три місяці до со
бору Св.Юра і віддали шану 
копії Туринської Плащаниці.
У контексті перебування у Львові 
Плащаниці в місті відбулося багато 
різних заходів. Зокрема 14 грудня 
2002 р. у залах Львівської галереї 
мистецтв було відкрито виставку 
під назвою "Українська плащаниця 
із збірки Львівської галереї мис
тецтв". Директор Львівської гале
реї п.Борис Возницький розповів, 
що галерея володіє прекрасною 
збіркою плащаниць, врятованих 
від знищення і привезених з різних 
сіл Галичини. Деякі з них дуже по
шкоджені і потребують довготри
валого відновлення, та всі вони не
суть на собі печать Божої присут
ності. (о.Ігор Яців)

В Житомирі освячено "Буди
нок Діви Марії" сімейного типу.
Освятили його єпископи Ян 
Пурвінський та Станіслав Широко- 
радюк. Ініціатором і спонсором Бу
динку є благодійницька ор
ганізація "Карітас-Спес” . Такі Бу-
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динки вже існують в Бортничах під 
Києвом та в Ярмолинцях на Хмель
ниччині. В житомирському Будин
ку буде 10 дітей. Опікуються ними 
сестри з Ордену Дочок Найс- 
вятішого Серця Святої діви Марії. 
Відзначимо, що до революції 1917 
р. в Києві було до ста притулків для 
дітей, якими опікувалися сестри- 
серцянки. (Парафіяльна газета. - 
№ 2)

Закарпатські греко-католики 
розглядають кожного, хто з 
державних службовців не діє 
так, як вони того хочуть, 
атеїстами. В такий спосіб вони 
звинувачують начальника відділу 
у справах релігій обласної 
адміністрації В.Рибака за те, що 
він нехтує статтю 17 Закону про 
свободу совіті, яка велить запро
ваджувати почергові богослужіння 
там, де є в цьому потреба. Зокре
ма багато таких в Рахівському рай
оні, де православні батюшки з УПЦ 
МП не то що не погоджуються на 
почергові богослужіння, а ще 
в своїх проповідях підбурюють па
рафіян на вороже ставлення до 
греко-католиків, називаючи їх сек
тантами, "людьми з бісом". (Ук
раїнське слово. - N949 за 2002 р.)

Благодійницькою роботою 
Римо-Католицької Церкви Ук
раїни керує єпископ Станіслав 
Широкорадюк. Розповідаючи 
про неї в своєму інтерв'ю газеті 
”День"(№238 за 2002 р.), він пере
рахував найбільш важливі ділянки 
цієї роботи. В кожній із 7 єпархій 
Церкви працює щонайменше п'ять

їдалень для бідних. Кожна єпархія 
має свій соціальний центр допо
моги нужденним. Є також па
рафіяльні і монастирські соціальні 
центри. У Львові сестри-йосафат- 
ки опікуються 150 дітьми. Церква 
має п'ять сирітських будинки, три 
будинки для людей похилого віку 
на 80 осіб. РКЦ України має три 
центри оздоровлення і відпочинку 
дітей. Щороку вони пропускають 
2700 дітей. Прозелітизмом Церква 
не займається, хоч двері її бу
динків дитячого відпочинку 
відкриті для малечі різних кон
фесій. "Думаю, що відпочинок 
дітей має взагалі бути за рамками 
конфесійності, - говорить єпископ 
Станіслав. - Це так само, як ніхто 
не питає про конфесійну на
лежність у людей, які приходять 
в їдальні для бідних. Хотів би 
відзначити, що в католицькі цент
ри відпочинку дійсно їдуть з дітьми 
православні священики... Запро
шуємо і греко-католицьких свяще
ників і вихователів, а також духо
венство з інших церков. Так, в на
ших таборах відпочивала група 
дітей із німецької лютеранської
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церкви в Україні". До Різдва Церк
ва підготувала у великому мас
штабі подарунки для дітей з інтер
натів, із бідних сімей.

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ
П'ятидесятницьку громаду 

села Старі Богородчани, що на
Івано-Франківщині, всіляко обме
жують у праві користуватися прид
баним приміщенням під будинок 
молитви. Сільська рада при 
підтримці місцевого православно
го священика відмовляє громаді 
в праві користування земельною 
ділянкою для обслуговування 
придбаної будівлі. Хоч гелікопте
ром до неї добирайся! Судова тя
ганина вже дійшла до обласного 
рівня, навіть до сусідньої 
Львівської області.

Асоціацію християн-підпри- 
ємців - послідовників Церкви 
Християн віри євангельської 
п'ятидесятників утворено в Ук
раїні. Це відбулося під час зустрічі 
християн-підприємців, яке відбу
лося в Києві. Вони представляли 
більшість областей України і різні 
сфери підприємницької діяль
ності - від фермерів до банкірів. 
Під час зустрічі підприємці прослу
хали лекції з фаху. Зокрема, з 
лекцією "Бізнес та Біблія" виступив 
єпископ ВСЦХВЄП Микола Синюк.

Баптизм є однією з 
найбільших протестантських 
течій України. За кількістю гро
мад (а їх більше 2,5 тисяч) вони 
займають серед церков України

четверте місце. А ось в баптистсь
кому світі Європи і СНД ця кількість 
вивела їх на перше місце. Прези
дент ВСО ЄХБ Г.І.Комендант нині 
очолює європейський центр бап
тизму. Про проблеми Церкви ЄХБ 
в наступному числі "РП" говорить 
В.Матвіїв в актуальному інтерв'ю.

Свідок Єгови із буковинсько
го села вважає, що знайденому 
в його дворі на 21-метровій гли
бині під час копання колодязя ске
лету людиноподібної істоти не 
більше 6 тисяч років. Бо ж, згідно 
Біблії, саме тоді Бог витворив пер
ших тварин. Дозвіл на продовжен
ня розкопок у його дворі археоло
гами він погодився дати лише 
після узгодження цього питання із 
своїми одновірцями. Але, як це 
визначили чернівецькі археологи, 
кістки належать пітекантропу, який 
жив на цих землях десь 350 тис. 
років тому. За життя істота ходила 
із прямою спиною, користувалася 
вогнем, але не вміла ще говорити. 
Точний вік знайдених залишків 
зможуть визначити за допомогою 
урано-торієвого аналізу лише на
уковці Швеції, Норвегії і Польщі, де 
є відповідні прилади.

ХАРИЗМАТИЧНІ 
ЦЕРКВИ УКРАЇНИ

Харизматична Церква "По
сольство Боже", старшим пасто
ром якої є Сандей Аделаджа, нала
годила регулярний випуск газети 
із такою ж назвою. Пастор вважає, 
що якщо Ви тримаєте цю газету
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у своїх руках, 
то це не є ви- 
п а д к о в і с т ь ,  
а "Божий план 
для Вас". Бог 
бажає дати Вам 
нове життя, 
втішити Вас, 

возвеличити своєю мудрістю, 
підняти на вершину слави, зроби
ти своїм наступнком. Він стоїть 
біля дверей Вашого серця. Це сло
ва із передмови до сьомого числа 
газети пастора Церкви, яка має 
вже десь 18 тисяч своїх парафіян. 
Газета вміщує листи-дописи тих, 
хто знайшов в Церкві Сандея, як 
часто кажуть, себе, сенс свого бут
тя у світі. Характерно, що дехто з 
них в недалекому минулому був 
злодієм, наркоманом, "матір'ю- 
пошуківкою" та ін. Прихід до Церк
ви докорінно змінив їхній спосіб 
життя. Вони відчули себе людьми, 
усвідомили свою потрібність 
іншим.

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ
Вірмени Львова зустрічали 

на початку січня у себе главу 
Вірменської Апостольської 
Церкви Гарегіна II, багатьох гос
тей - вірмен за національністю із 
США, Франції, з рідної Вірменії. 
Але перед цим виникли ускладнен
ня з використанням кафедрально
го Собору Успіння Богородиці. 
Справа в тому, що богослужіння 
могло відбуватися лише в одному 
із нефів храму. Більшу частину йо
го займало фондосховище 
Львівського національного музею,

розміщене тут ще з 1953 року. Це - 
десятитисячна унікальна колекція 
ікон. Ще в 1994 році Музею було 
запропоновано перемістити свої 
запасники кудись в інше місце. 
За логікою речей приміщення йо
му - один із храмів, яких у Львові 
занадто, могла б виділити Греко- 
Католицька Церква. Але це не ста
лося. За 8 років було "переселено" 
лише третину колекції. Права 
вірменської громади всіляко поту- 
ралися. Вона вимушена була сама 
(і чого раптом?) збирати кошти для 
будівництва нового притулку для 
ікон. Зрештою його було обладна
но (зрозуміло, тимчасово) 
у приміщенні вірменського монас
тиря. Проте перенесення ікон по
чали саботувати співробітники му
зею. Дехто з них на знак протесту 
навіть увільнився з роботи, моти
вуючи це тим, що нове приміщення 
не підготовлене у температурному 
і вологовому режимі для зберіган
ня святинь і що перед їх перене
сенням туди треба провести 
відповідну реставрацію ікон. Зре
штою більша частина фонду все ж 
була перенесена у виділене нове, 
але тимчасове фондосховище, бо 
ж місцева влада має в ближні роки 
передати Вірменській Апос
тольській Церкві України повністю 
весь комплекс Успенського монас
тиря. В боковій частині собору за
лишилося тепер десь три тисячі 
ікон. Дерев’яну стінку, яка тимча
сово відділяла діючу частину храму 
від фондосховища, зрештою було 
розібрано. Різдвяне свято 
вірменська громада Львова у при
сутності бажаних гостей змогла
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провести у майже повністю своєму 
храмі. (День. - №237 за 2002 рік)

Караїми мають три гілки за їх 
діалектною мовою - кримську, 
тракайську та галицько-луцьку. 
Переважна більшість дослідників 
вважає, що караїми походять від 
давніх тюркських племен, які вхо
дили до складу Хазарського кага
нату і після його розпаду у ІІ-й по
ловині X століття, до чого доклав 
меча київський князь Святослав, 
поселилися в Криму. Невелика 
група вчених, переважно єврейсь
кої національності, розглядають 
караїмів як одну із гілок єврейсько
го дерева. Загадкою є причини і 
час переселення караїмів на 
західно-українські землі, зокрема 
в княжий Галич. Дехто схильний до 
думки, що сюди їх запросив Дани
ло Галицький. Ще на початок мину
лого століття в Галичі проживало 
167 караїмів. Перед приходом сю
ди Радянської влади їх тут залиша
лося всього 122 (59 чоловіків і 63 
жінки). Всі вони були надто праць
овитими, набожними і не- 
конфліктними людьми. У побуті не 
дозволяли якихось надлишків. 
Громадо-релігійна замкнутість ка
раїмів, недоступність для пред
ставників інших народів, шлюби 
тільки за принципом "свій за свою" 
обросли легендами і таємницями. 
Завдяки висновкам Берлінської 
Академії наук, зробленим на ос
нові антропологічних досліджень 
італійської експедиції 1934 року на 
чолі з професором Коррадо Джіні, 
караїми постали не як семіти, а як 
етнічна група хозарів. Тому німці-

фашисти не переслідували їх в ро
ки війни. До руїни галицьку грома
ду караїмів призвела радянська 
влада. Нині в Галичі залишилося 
всього п'ять караїмок. Найстаршій 
з них - понад 90, наймолодшій - 
понад 70. Всі вони одинокі як 
перст. То ж з часом про те, що в Га
личі жили караїми, буде засвідчу
вати лише назва вулиці. 
Національний заповідник "Давній 
Галич" потурбувався про те, щоб 
купити типову хату караїмів, 
здійснити в ній необхідні рестав
раційні роботи і вибудувати музей. 
Нині йде пошук коштів для його 
влаштування, бо ж вдалося зроби
ти лише половину задуманого. 
(Україна молода. - 14 січня)

Кримчаки в грудні пом'янули 
традиційно своїх співвітчиз
ників, розстріляних нацистами 
у роки Другої світової війни. 
Більшість із полеглих 11-13 грудня 
1941 року були закопані фашиста
ми в рову на феодосійській трасі за 
10 км від Сімферополя. Щороку 
біля високого обеліска, що вшано
вує пам'ять полеглих, збираються 
вцілілі нащадки кримчаків. З менш 
як тисячі кримчаків, які на сьогодні 
живуть у всьому світі, в Криму їх -
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половина. Народознавці твердять, 
що кримчаки як окремий народ 
сформувалися в середні віки, хоч 
початки історії цього невеличкого 
народу загубилися в значно раніші 
часи. Ще до Другої світової війни 
в Криму було декілька кримчацьких 
шкіл. Потім влада перестала виз
навати таку національність і змушу
вала кримчаків в паспортах себе 
записувати росіянами, євреями чи 
грузинами. Кримчаки почали втра
чати свою рідну мову, яку вони на
зивають "чагатай". Поступово зни
кала самобутня культура цього на
роду. Кримчаки сумно жартують: 
"Кримчаків у Криму залишилося 
менше, ніж тигрів в Усурійському 
краї. Але їх там занесено до Черво
ної книги, а наш народ - ні. Ми 
дійшли до рівня, який вчені назива
ють межею зникнення". Російська 
мова витіснила кримчацьку навіть з 
побутового вжитку. Як свідчить 
культурно-просвітницьке товари
ство "Киримчахлар", лише 15% 
кримчаків вміють спілкуватися 
національною мовою. Місцева вла
да Криму нічим не сприяє збере
женню цього одного з найменших 
народів світу. Хіба доля кримчаків 
повторить долю їх далеких предків 
хазар? - запитує кореспондент га
зети "Голос України" Віктор Хомен- 
ко(№ 9).

Член правління кримчаксь- 
кого товариства Криму ігор Ак- 
чиназі та голова Товариства ка
раїмів Криму Володимир Ормелі 
висловили протест у зв'язку з 
віднесенням їх народів до 
єврейської нації. Така думка про

звучала в доповіді "Єврейські ет
носи Крима (ашкеназіми, кримча
ки та караїми)” , висловленій на 
конференції "Місцеві культури 
Криму і їх роль в майбутньому Ук
раїни". Кримчаки та караїми 
сприйняли як образу їх національ
них почуттів те, що їх розглядають 
як гілку єврейства або шукають 
коріння кримчаків і караїмів в яко
мусь етапі історії євреїв. З другого 
боку, така позиція лідерів цих на
родностей викликала невдоволен
ня і в єврейських колах України. 
"Якщо така позиція відображає 
ментальність цих етнічних груп, - 
заявляє один із ідеологів єврейсь
ких організацій України О.Найман - 
то і євреям не потрібно виробляти 
якесь відношення до єпінродичін, 
що не пам'ятаю 11, єноеї родини. 
Певно що потрібно ІІПООІИ й 
відповідні зміни до ізраїльського 
Закону про повернення. Адже по 
будемо ми вважати своїми тих, хю 
нами гидує". (Еврейский обозрп- 
ватель. - № 2 4 )

Головний убір кримськота
тарської мусульманки - мараму 
з'явився у музеї Лесі Українки 
в с.Колодяжному на Волині. Він те
пер буде висіти над робочим сто
лом поетеси. Відомо, що поверта
ючись з Криму на Волинь Леся взя
ла мараму собі на згадку, але з ча
сом ця "кримськотатарська чадра" 
кудись зникла. І ось тепер мусуль
мани Криму відновили цей експо
нат. Відомо також що українська 
поетеса присвятила кримськота
тарським мусульманам декілька 
своїх поезій.

__________ Релігійне жи
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МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ
Духовне Управління мусуль

ман України має зробити експер
тизу книг, затриманих Мико
лаївською митницею, а їх - 1381. 
Річ в тому, що ці книги видавалися 
в країнах, де іслам відзначається 
екстремізмом.

В Морському поблизу Суда
ка землю на узбережжі моря про
дають за мізер москвичам і водно
час нехтують інтересами місцевих 
татар, які давно просять виділити 
їм землю під помешкання. "Поряд
ки" тут прагне наводити російське 
козацтво. Саме воно було серед 
організаторів бійок в селищі, ви
магає виселення з Морського го
лови місцевого меджлісу Февзі 
Джирикова разом із сім'єю. Се
лищна Рада Морського роками не
хтує інтересами татар-мусульман.

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ
Площу або подвір'я "Кікар 

Ціон" нещодавно відкрито в Києві. 
Семисвічник Менора у дворі, стіни 
якого вислані єрусалимським ка
менем, лавки із назвами централь
них вулиць Єрусалиму та ба
рельєф з панорамою башти Дави
да - таким побачить площу кожний, 
хто її відвідає.

Срібну мінору - символ світла і 
перемоги від імені Федерації 
єврейських громад СНД одержав 
у 2002 р. на честь свята Хануки 
міський голова Києва Олександр

Омельченко. Згідно положення 
мінору одержує глава держави. 
Вперше її одержав столичний мер. 
Ця мінора є точною копією тієї, яка 
свого часу прикрашала другий 
іудейський храм в Єрусалимі. Мо
тивом нагородження Олександра 
Олександровича послужила мо
ральна підтримка ним єврейських 
організацій, яких нині в Києві до 
двохсот. Серед них релігійних - 14.

НОВІ
РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ

Олександр Тарасюк, інтер
в'ю якого під заголовком "Не
безпека мормонізму” у вересні 
2002 р. було видрукуване в багать
ох газетах, якого допустили до 
державного телебачення з метою 
розвінчування Церкви мормонів, 
в надісланому листі розкриває кух
ню всього цього. Його, як керівни
ка Черкаської громади Церкви Ісу- 
са Христа Святих останніх днів, 
священика цієї конфесії, опікували 
в цей час, надавали інформаційну і 
організаційну підтримку представ
ники "надто впливової Церкви тра
диційного для України напрямку, 
яка вважає сектантські конфесії
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взагалі, а мормонів зокрема, як 
вислід пекла в нашій країні” . Цер
ковний прес-центр працював над 
розміщенням статтей О.Тарасюка, 
через електронну адресу церков
ного прес-центру було передане 
його розширене звернення до де
путатів ВР. Традиційна Церква при
лучилася також до того пікетуван
ня біля палацу "Україна", яке було 
проведене в день приїзду в нашу 
країну Президента ЦІХСОД Гордо
на Хінклі. Як пише О.Тарасюк, події 
із залученням до них інших ор
ганізацій розгорталися далі так: 
існував план дискредитації мор
монів шляхом формування думки 
про необхідність знищення його як 
такого віровідступника, що своїм 
вчинком образив пророка. Ос
таннє сформувало б про Церкву 
Ісуса Христа Святих останніх днів 
в громадськості негативну думку і 
послужило б приводом її заборони 
в Україні. Враховуючи все це, ко
лишній головний мормон Черка
щини прийшов до висновку: 
"У світлі цього вважаю небезпеч
ною і безглуздою подальшу будь- 
яку полеміку з мормонами, а тому 
я припиняю її". Президент Уп
равління ЦІХСОД України О.Ман- 
жос в своєму інтерв'ю газеті "Фак
тор" заявив, що, незважаючи на 
все, що відбулося, для повернення 
О.Тарасюка двері залишаються 
відкритими.

Різдво у мормонів. Кореспон
дент "Львівськоїгазети” Я.Город- 
чук побувала в місцевій громаді 
послідовників Церкви Ісуса Христа 
Святих останніх днів на святкуванні

з'явлення на світ Сина Божого. 
Мормони відзначають цю подію за 
новим стилем. В молитовному бу
динку все було облаштовано по-до
машньому, що створювало атмо
сферу тепла і затишку. Під час свят
кування вірні, а їх тут було біля вось
мидесяти, співали релігійні гімни, 
виголошували поздоровлення, був 
перегляд кінофільму про Ісуса Хри
ста. Молоді люди та діти демонст
рували різноманітні творчі номери. 
Всі співали, жартували, веселилися. 
Потішили присутніх своєю виста
вою місіонер із США. Ведуча свята 
нагороджувала оригінальними ме
далями всіх тих з львівської грома
ди, хто відзначився чимось особли
вим - оптимізмом, добродіянням, 
посмішками тощо. У залі панувало 
справжнє свято, а не заупокійний 
спів з жебрачинням подай та поми
луй Господи. Віра в божественну 
природу Ісуса Христа є основним 
у вченні Церкви ІХСОД. На тра
диційному його зображенні ми ба
чимо горду, а не плаксиву і немічну 
людину, як у католиків. І так має бу
ти. Христос з піднятою головою 
йшов на Голгофу, бо ж це була місія 
його. (Львівська газета. - № 75)

Реріхівці України надто ак
тивна у пропаганді творчої спад
щини славної с ім ї. В січні в За
порізькому краєзнавчому музеї 
відкрито виставку картин Миколи 
Реріха. Відомо, що буваючи 
в Києві, він вивчав українське мис
тецтво. За ескізами М.Реріха вико
нано мозаїки Троїцького собору 
Почаївської Лаври і церкви с. Па- 
хомівці на Київщині. Вражають
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гімалайські пейзажі митця. Це - 
"медитації у фарбах". Серія "Гіма
лаї" є своєрідним ключем, яким 
можна доторкнутися до таїн 
східної філософії, віртуально пере
нестися у загадкову, народжену 
уявою художника країну Шамбала. 
Окрім картин Миколи Реріха на ви
ставці у Запоріжжі є 7 картин його 
сина Святослава. (Україна моло
да. - 11 січня)

Релігійну організацію  учнів
Вознесенних Володарів, яка на
зиває себе ще громадою Святого 
Духу, зареєстровано на Віннич
чині. Крім вчення Вознесенних Во
лодарів, послідовники нової 
релігійної течії приймають, як 
вихідне, езотеричне вчення О.Бла- 
ватської, О.Еріх, а з нинішніх 
вісників - вчення Марка та Елізабет 
Профет. Вчення Вознесенних Во
лодарів постає як великий Синтез 
релігій всіх великих гуру. На думку 
святодухівців, ця релігія дається 
для злиття душ в полум'ї Христо- 
восвідомості. Вона дається кожно
му, в кого є достатньо велика лю
бов для того, щоб відректися від 
тих частин особистого Я, які не
сумісні з Христом. Послідовники 
течії є і в Києві.

МІ СТИКА
Ріг; Чорної Кози, який почи

нається з лютого, надто мінливий і 
примхливий. В цьому році не варто 
будувати довготривалі плани, кра
ще зосереджуватися на особисто
му житті. Рік цей буде складним для 
фінансово-економічної діяльності,

але продуктивний для творчої і для 
налагодження різних контактів. 
Вважається, що в цьому році вищі 
сили допомагають добрим людям 
із відкритим серцем, які вміють лю
бити і прощати. Певно і для України 
цей рік буде сприятливим, адже во
на як незалежна держава з'явилася 
в 1991 р. - році Кози.

Чортові місця на дорогах -
відносно аварійні зони - най
частіше там, де немає ні крутих 
спусків, ні підйомів, ні ділянок 
обмеженої видимості. Лише 
в Криму їх нараховують понад 
170. Найбільш аварійним тут є 
місце на трасі Алушта-Гурзуф 
біля Малого маяка. Письмова 
згадка про лихо тут вперше 
зафіксована ще в 1899 році. 
Виявляється, що часті аварії 
тут відбуваються не випадково. 
В цих місцях прилади за 
свідчують підвищений рівень 
електромагнітних випром іню 
вань - в 200-650 разів вище 
норми. Вчені причиною цього 
вважають геологічні розломи. 
Екстрасенси пояснюють на
явність "чортових зон" на до
рогах тим, що тут колись або 
було кладовище, або навіть 
одиноке поховання. Духи 
предків мстять своїм невдяч
ним нащадкам. Кримські вчені 
висунули версію резонних 
циклів руху планет Сонячної 
системи. Вони довели,  що 
сильні електромагнітні ви
промінювання негативно діють 
не лише на людину, а й на ма
шини. ("Фактьі" 3 січня)
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РЕЛІГІЯ І СВІТ

XXV зустріч релігійної молоді 
Європи відбулася у Франції 
в кінці грудня - на початку січня. 8 
тисяч її учасників протягом п'яти 
днів обговорювали різні духовні і 
світські проблеми сучасного світу. 
В програмі форуму були зустрічі з 
відомими релігійними діячами, 
сумісні молитви, що закликали до 
взаєморозуміння, миру, торжества 
добра і справедливості на Землі. 
Урочисте богослужіння з нагоди 
зустрічі провів в соборі Нотр-Дам 
архиєпископ Парижа кардинал 
Жан-Пьєр Люстіже. Такі зустрічі 
відбуваються з ініціативи фран
цузької екуменічної громади Тезе, 
що об'єднує послідовників різних 
християнських Церков. Учасники 
акції одержали вітання від Папи 
Івана Павла II та Вселенського 
Православного Патріарха Варфо
ломія.

Християнин Буш знову лякає 
зброєю. З надуманих мотивів 
втручання США в події в Югославії 
призвело до безладдя в цій країні і 
до ще більшого загострення різно
маніття суперечок. Пошук Вен Ла- 
дена в Афганістані призвів також 
до руйнації і цієї країни, яка знову 
стоїть на грані нової громадянсь
кої війни. На черзі - Ірак. Лише 6% 
українців вірять у спроможність

США, керівництва цієї держави 
відповідально підходити до 
вирішення світових проблем. Всіх 
дивує подвійний стандарт США у їх 
вирішенні, прагнення перенести їх 
природу в релігійну площину. 
Дійсно, чому зброю масового зни
щення може мати Ізраїль і Буш не 
вимагає від нього знищення цієї 
зброї, а водночас на володіння 
нею якась інша країна (ті ж Ірак чи 
Іран) не мають такого права? 
Згідно принципів моралі, викладе
них в Декалозі Мойсея, істинний 
християнин (як і іудей) не мас аби 
вати. Буш нині постає палієм ризи
кованої для всього людства війни, 
якої можна уникнути шляхом 
в кінцевому рахунку розумного 
вирішення палестинської пробло 
ми, встановлення атмосфери 
довіри на Близькому Сході.

Біблія закликає не вбивати і 
не займатися перелю бом. 
Більше того, вона закликає люби
ти навіть своїх ворогів. Проте ос
танніми місяцями чомусь не ша
нує ці заповіді протестантського 
віросповідання Президент США 
Дж.Буш. Він не лише невмовно 
готовий у кривавій бійні винищи
ти, якщо не тисячі, то й мільйони 
іракців, вбачаючи чомусь в цій 
країні загрозу буттю США. Тут 
з'явилася ще інформація, що жи
телька американського міста
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Міссурі Марджі Шедінгер подала 
на колишнього губернатора Теха
су і нинішнього Президента США 
Дж.Буша позив у суд за здійснене 
ним над нею сексуальне насиль
ство. Вона прагне відсудити в Бу
ша 50 млн. доларів 
( www.vv.com.ua).

Релігію вважають важливою 
частиною свого повсякденного 
життя у чотири рази більше
американців, аніж росіян. 
Про це свідчать опубліковані 
підсумки опитування, проведеного 
в 44 країнах світу дослідницькою 
організацією "Центр П’ю" ("The 
Pew Research Center for the People 
& the Press"). Згідно цих даних, 
59% учасників опитування в США 
заявили, що релігія відіграє вели
чезну роль у їхньому житті. Водно
час у Росії, таку ж думку висловили 
тільки 14% респондентів. Як з'ясу
валося, набагато менш релігійни
ми, аніж американці, виявилися 
громадяни всіх інших індустріаль
но розвинутих держав. Так, у Вели
кобританії "дуже важливою" 
релігію назвало 33% опитаних, 
у Канаді - 30%, в Італії - 27%, 
у Німеччині - 21%, у Японії - 12% і 
у Франції - 11%. Франція, а також 
Чехія - з їхніми однаковими показ
никами результатів опитування - 
виявилися країнами з найменш 
релігійним населенням, у той час 
як Сенегал зайняв у списку дер
жав, де проводилося дослідження, 
перше місце. Там "дуже важливою 
частиною свого життя" релігію на
звали 97% респондентів. 
За кількістю Опитаних, що висло

вили таку ж думку, США випереди
ли 10 країн Африки, 6 - Латинської 
Америки і 6 - Азії.

Першу в Росії мечеть для 
авіапасажирів відкриває аеро
порт "Домодєдово". Тут щодня 
обслуговуються десятки рейсів з 
регіонів Росії і далекого зарубіжжя, 
де іслам є домінуючоїр релігією. 
Мечеть буде розташована в цент
ральній частині аеровокзального 
комплексу, доступ у неї буде 
вільний як для пасажирів 
внутрішніх рейсів, так і для тих, хто 
вилітає за кордон. У будівлі аеро
вокзалу вже більше року діє єдина 
в Росії аеропортова православна 
каплиця архангела Михайла.

Чотирьохденну гуманітарну 
місію в Ірак здійснила в перших 
числах січня американська 
релігійна делегація. Її направила 
в Багдад Національна рада церков 
США. Делегацію, до складу якої 
входило 13 релігійних діячів та екс
пертів, очолював генеральний сек
ретар НРЦ Боб Едгар. Окрім 
відвідування різних установ, члени 
делегації мали зустріч з релігійни
ми діячами країни. Американці 
приїхали в Ірак зразу ж після 
відвідин його такою ж делегацією з 
Іспанії.

Християнські місіонери ги
нуть в різних місцях своєї 
просвітницької діяльності але
переважно в Африці і Латинськй 
Америці. В 2002 р. їх загинуло що
найменше 25, в тому числі 1 єпис
коп, 18 священиків, 1 монах, 2 мо
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нашки, 2 семінаристи, одна 
світська особа. Про це повідомила 
2 січня агенція Fides. Зокрема, 
священика Августина Геве було 
вбито в Гуадалканалі, де він висту
пав у ролі посередника під час пе
реговорів між протидіючими 
політичними угрупуваннями. 
Француз Ів Ласкан, засновник Во
гнища Надії в Камеруні, загинув від 
рук одного з хлопців, яким допо
магав.

Нині на територіїФедератив
ної Німеччини наявна найбільша 
у Західній Європі розгорнута ме
режа радикальних мусульмансь
ких організацій, які мають тісні 
зв'язки з такими ж організаціями 
Близького Сходу і Центральної 
Азії. В 65 мусульманських групах і 
угрупуваннях, згідно інформації 
правоохоронних органів, нарахо
вується біля 60 тис. осіб. Кожна з 
них має свій друкований орган, 
свою струнку організаційну струк
туру, фінансові рахунки тощо. Уже 
арештовано декілька екстремістів, 
які готували теракти і пов'язані з 
"Аль-Каїдою". Сучасний німецький 
мусульманський екстремізм ґрун
тується на трьох китах - анти
семітизмі, націоналізмі і радикаль
ному ісламізмі. З найбільш небез
печних мусульманських ор
ганізацій Німеччини фахівці нази
вають "Апь Джихад аль-Ісламій", 
"Джамаа Ісламійя", "Ісламський 
рухталібів” , "Ісламська організація 
Адена і Аб'яна" та ін. Нині ФРН 
прагне використати ісламський 
фактор для посилення власного 
впливу у світі. Німецькі спецслуж-

би, в тому числі й Федеральна 
служба розвідки, зайняті пошука
ми і локалізацією мозкового цент
ру мусульманських терористичних 
структур в Європі.

Науково-методична раду з 
вивчення досвіду викладання 
в середніх школах православної 
культури має намір створити 
Міністерство освіти РФ. Домо
вленість про це досягнуто на 
засіданні Координаційної ради із 
взаємодії Руської ПЦ., що відбула
ся в Москві. Була заслухана до
повідь про практику викладання 
"Основ православної культури" 
у Курській області, де, як експери
мент, школярі вже кілька років вив
чають новий цей продме г. У пояс
неннях міністерства в приводу 
введення в шкільну програму но
вого курсу підкреслено, що він "но 
є і не може бути обов'язковим 
предметом для всіх шкіл країни чи 
суб'єктів РФ". Відвідування таких 
занять "є не тільки добровільним 
для учнів, але і з обов’язкової зго
ди їхніх батьків". Із врахуванням 
багатоконфесійності країни, 
Міносвіти РФ планує у 2003-2004 
р. підготувати програму і навчаль
ну літературу з предмету "Історія 
світових релігій", наявних у Росії.

У Німеччині є міста, в яких 
відсутній Бог. Для багатьох німців 
відвідування церкви чи навіть про
сте звертання до релігійної темати
ки уявляється абсурдним. У країні 
багато шуму наробила серія репор
тажів однієї приватної теле- 
радіокомпанії. Журналісти на
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різдвяному ринку розпитували ви
падкових перехожих про свято 
Різдва, про його значення. По- 
німецькому "Різдво" називається 
"Weihnachten", тобто, "священна 
ніч". Тобто безпосередньо на Наро
дження Сина Божого німецька на
зва свята не вказує. Виявилося, що 
більшість молодих людей і поняття 
не має, що мова йде про Різдво 
Христове. Питання телеведучих про 
Йосипа чи про те, коли і де народив
ся Христос, здавалися перехожим 
взагалі недоречними. Більшість лю
дей середнього віку знали відповіді. 
Молодь же нітрохи не бентежачись, 
відповідали, що Різдво придумане 
американцями, щоб одержувати 
подарунки, а до іншого їм немає 
справи. У Німеччині є ще одне роз
ходження: на заході країни, особли
во в католицьких регіонах, люди 
більше знають про релігійний зміст 
свята. У східних же землях ство
рюється враження, що молодь ніко
ли в житті не тримала в руках Єван
геліє. і якщо в сільських регіонах 
люди хоча б по неділях відвідують 
храм, то у великих містах у східній 
частині Німеччини становище таке, 
що деякі теологи навіть говорять 
про "міста, які залишив Бог". У бага
тьох містах на Сході, що раніш вва
жалися оплотами Євангелічної 
Церкви, сьогодні офіційно числять
ся віруючими менше 50% населен
ня. Цікаво, що саме Євангелічна 
Церква зіграла найважливішу роль 
у мирній революції 1989-го року 
в колишній ГДР. Дехто тоді навіть за
говорив про релігійне відродження. 
Але відразу після об'єднання країни 
з'ясувалося, що Церква в ті роки бу

ла скоріше місцем зустрічі, сполуч
ною ланкою для всіх інакомислячих і 
супротивників режиму, аніж духов
ним притулком. Ті ж самі люди, які 
наприкінці 80 років регулярно зби
ралися в храмах, нині навіть у пе
реддень Різдва приходять у церкву 
хіба що на концерт органної музики.

У США створена асоціація з 
метою навернення іудеїв 
в іслам. її засновник - громадянин 
Америки, 31 літній Мухаммад Ганім 
- виходець з Єгипту. Основним за
собом навернення буде слугувати 
Інтернет. Ганім відкрив у всесвітній 
мережі портал "Євреї за Аллаха", 
де подана інформація про іслам, 
основні поняття і вчення мусуль
манської релігії. Крім основної 
діяльності, нова асоціація ставить 
перед собою за мету сприяти 
діалогу між представниками різних 
релігій світу. ("Ислам.

Європарламент своєю резо
люцією від 15 січня ц.р. закликав 
уряд Греції зняти заборону жінкам 
відвідувати півострів Афон. Резо
люція була прийнята з ініціативи 
жінки-депутата Європарламенту 
Джок Швібель і не має зобов'язую
чого характеру для грецького уряду. 
Коментуючи рішення парламен
таріїв, грецький міністр у справах 
Македонії і Фракії Й.Пасхапідіс за
явив, що "Свята гора Афон є місцем 
молитви з тисячолітньою тра
дицією, яку необхідно поважати” . 
На думку міністра, афонським чен
цям "необхідно дати можливість жи
ти відповідно до обраного ними 
шляху, присвячуючи себе молитві".
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Заборона жінкам відвідувати Афон 
існує вже понад тисячу років, з тих 
пір, яку 9 ст. візантійські імператори 
ухвалили, що півострів повинен ста
ти винятковим місцеперебуванням 
ченців. Древня чернеча республіка, 
що включає два десятки монас
тирів, пишається тим, що її насель
ників ніколи не турбував вигляд 
жінок. Відтак для жінок дотепер за
лишаються закритими унікальні 
культурні скарбниці Афона, які 
зберігають спадщину Візантійської 
імперії. Багатьом дослідницям 
древніх рукописів й ікон, що 
зберігаються на Афоні, приходиться 
дотепер вивчати свій предмет за 
допомогою мікрофільмів.

Ініціативу оголошення у Латвії 
православного Різдва святковим 
днем підтримує Президент країни 
В.Віке-Фрейберг. З цією ініціативою 
виступили дві політичні сили країни: 
об'єднання, що захищає інтереси 
російськомовного населення - "За 
права людини в єдиній Латвії" 
("Забджіл") та християнська "Перша 
партія". Однак ініційовані "Забджіл" 
виправлення до закону про святкові 
дні будуть розглянуті тільки після пар
ламентських канікул, тобто не раніше 
14 січня. В Уряді Латвії ініціативу 
підтримав міністр у справах інтеграції 
суспільства Н.Муйжнієкса. Прем’єр- 
міністр З.Репше вказав на не
обхідність обговорити це питання 
в суспільстві і між партнерами по 
правлячій коаліції і закликав не 
поспішати з ухваленням рішення, 
оскільки оголошення православного 
Різдва святковим днем може не 
сприяти інтеграції суспільства, а на

впаки - призведе до розколу його. 
Православ'я вважається тра
диційною для Латвії конфесією.
В країні проживають близько 360 
тис. православних і старообрядців.

Молодіжний екстремізм у 
православному середовищі 
Югославії наростає. Зокрема бу
ло зірвано різдвяну службу 
англіканської церкви в Белграді. 
Близько 50 молодих людей із пра
вославними іконами в руках не да
ли ввійти в храм ні англіканським 
священикам, ні католикам, які 
прийшли на службу, серед яких бу
ло багато й дипломатів. Президент 
Югославії В.Коштуніца заявив, що 
ця група молодих людей "зганьби
ла державу, народ і Сербську Пра
вославну Церкву". "Свобода вірос
повідання є світовим і демократич
ним стандартом, і ніхто не може 
ставити це під сумнів, тим більше 
насильницькими методами", - 
підкреслив Президент. Канцелярія 
Сербського Патріарха у своєму 
повідомленні відзначила, що бого
служіння священиків в англікансь
кому храмі перед Різдвом 
у Белграді стали ще з 20-х років 
минулого століття традицією і зна
ком дружби двох християнських 
Церков. У документі звертається 
особлива увага, що агресивна мо
лодь не прислухалася навіть до за
кликів Патріарха Павла дати мож
ливість віруючим ввійти в будинок, 
де повинна була відбутися різдвя
на служба. "Тим самим вони пока
зали, що вони не друзі ні сербсько
му народу, ні Сербській Право
славній Церкві", - сказав Патріарх.
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Клонування людини викли
кало негативні оцінки з боку 
р ізних християнських церков.
Клонування суперечить "промислу 
Божому" й веде до втрати свободи 
особистості, заявляють нині з ам
вонів. Офіційний Ватикан визнав 
злочином проти моралі й етики 
людства вчинок СІопаісі. Якщо на
ука засвідчить достовірність заяви 
клонувальників, то Церква творців 
клону піддасть анафемі. Корес
пондент "Хрещатика" (№2) Олена 
Синюта у зв'язку з цим пише: 
"Вільні люди мають бути вільними 
у своєму виборі і не відчувати тис
ку з боку спільноти. Звинувачення 
в тому, що генетики перебрали на 
себе місію Бога, ми чуємо ледь не 
щоразу, коли в медицині з'яв
ляється нове значне досягнення. 
Як, скажімо, свого часу критикува
ли контрацептиви, запліднення 
у пробірці й пересадку серця. Або 
ж, згадаймо, як зреагувало 
суспільство на народження пер
шого немовляти, виношеного су
рогатною матір’ю... Однак суро
гатне материнство ніхто не забо
роняв, і про нього (історія народ
ження ісава, старшого брата Ісака) 
навіть йдеться у Св.Письмі... Влас
не, на мою думку, Бог часто робить 
чудові речі, котрі нам варто нама
гатися повторити".

Мобільні телефони - засіб 
спілкування італійських като
ликів з Богом. Цією послугою їх 
забезпечила компанія "Телеком 
Італія Морбіле” . Лише за 15 центів 
віруючі можуть замовити актуаль
не повідомлення-послання з "мо~

Литвою дня" або "проповіддю дня" 
у свій дім.

Християнство не відвертає 
від блуду. В країні центру світово
го католицизму Італії Рада 
Міністрів приймає закон, який доз
воляє займатися проституцією 
в приватних будинках. Заборо
няється лише вуличне повіяння. 
Новий законопроект замінює 
прийнятий 44 роки тому "закон 
Мерлін", згідно якого в Італії не 
дозволялася діяльність публічних 
будинків. Тепер розглядається пи
тання про повернення до них. 
На це дає згоду і Кабмін країни. 
Нині в Італії нараховується 50-70 
тисяч вуличних повій. Тут і десь 25 
тисяч іноземок. Серед них є й 
вихідці з України.

Чи можна вважати за прово
кацію те, що чимало спортсменів 
перед стартом хрестяться? Саме 
так поставив питання однин із пар
ламентаріїв у Шотландії, який вва
жає, що "за певних обставин знак 
хреста можна оцінити саме так" і 
спортсмени не повинні цього роби
ти. Речник Католицької Церкви на
звав дискусію навколо цього питан
ня атакою на свободу совісті.

К А Т О Л И Ц И З М
Новий поетичний твір Папи 

Івана Павла II скоро вийде у світ. 
Про це повідомив 28 грудня о.Пав
ло Пташник з Польської секції Дер
жавного секретаріату Ватикану. Як 
і всі дотеперішні поетичні твори, 
поема за побажанням Понтифіка
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вперше буде 
видрукувана  
у рідному йому 
Кракові. Пере
клади її іншими 
мовами будуть 
в и д р у ку в а н і 
п і з н і ш е .  
С в я т і ш и й  
Отець прагне, 
щоб публікація 

поеми зосередила читача не на 
його особі, а на її змісті, який є не 
роздумами про життя і смерть, чо
го так багато в християнстві, 
а скоріше поетичною релігійною 
медитацією над Божою справою 
творіння, над роллю людини в Бо
жих планах і над таємницею 
людської віри. "Це поетична, надто 
оптимістична релігійна ре
флексія", - зауважив о. Павло під 
час прес-конференції. Писати по
ему Понтифік почав під час своїх 
останніх канікул у Кастель Ган- 
дольфо. Поетичні твори Кароля 
Войтили були завжди доповнен
ням його філософських і тео
логічних праць, спробою перенес
ти науковий зміст на інший рівень, 
чудовою формою свідчення. "Тео
лог чи філософ мусить враховува
ти методологічну коректність, тому 
він тільки невеликою мірою може 
використати такі літературні засо
би, як метафора, порівняння чи 
персоніфікація. Поет може собі це 
дозволити... Святіший Отець 
постійно дивує шуканням нових 
форм виконання Петрової місії 
проповідування Євангелія і 
зміцнення віри",- відзначив о.Пав
ло. Він повідомив, що Понтифік ба-

гато читає. Сфера його літератур
них уподобань надто широка. Він 
охоче сягає також художньої літе
ратури й поезії, як польської, так і 
зарубіжної (Парафіяльна газета. - 
№2). Проте ті інформації про но
вий поетичний твір Понтифіка, які 
подали польські медіа, дещо спро
стував кореспондент Католицької 
Інформаційної Агенції Марик Ле- 
нарт. Твір, про який йдеться, вияв
ляється не можна називати по
емою, а лише поетичними меди
таціями під робочою назвою 
"Римський триптих". Це - поетичні 
розмірковування про теми оста
точні, скоріше - навіть свого роду 
заповіт. Медитації тісно пов’язані із 
Сикстинською капелою - місця, ку
ди часто повертався Понтифік 
після обрання його тут на вищу по
саду в Церкві 16 жовтня 1978 р.

Папа Іван Павло II, незважа
ючи на поганий стан здоров'я,
брав участь у всіх різдвяних урочи
стостях на площі перед собором 
св. Петра. Це Різдво для нього 
важливе тому, що припадає на 
святкування 25-річниці його пон
тифікату. У традиційному звернен
ня "Angelus" папа пожурив паству 
за зайвий "консумеризм", бо
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в біганнях за різдвяними подарун
ками і новорічними подорожами 
часто забувається духовний зміст 
свята. Понтифік закликав обміня
тися скромними дарами та добро
чинними вчинками. Головний атри
бут свята Різдва на Апеннінах - 
розкішна ялинка та ргеэерю - 
фігурки, що зображають різдвяні 
ясла. Персонажі сценки народжен
ня Христа щоразу одягають у нові 
костюми. Ясла відкривають у Свят
вечір, але вони пусті. Ляльку, що 
зображає немовля, кладуть у ясла 
рівно опівночі. Як тільки впали на 
Землю перші сутінки, у вікні 
кабінету Івана Павла II, що вихо
дить на площу св.Петра, засяяло 
світло: Понтифік запалив свічку 
миру. Полуночну месу Папа 
Римський відслужив у соборі 
св.Петра. В своїм різдвянім слові 
Понтифік закликав до миру на фоні 
зростаючої вірогідності війни з Іра
ком, хоч прямо не називав цю 
країну. "Ісус Христос з'явився на 
цей світ, щоб вести людство до 
свободи і миру, - скзав він. - Це 
знак надії для всього людства, 
знак миру для всіх людей, які 
страждають від конфліктів різного 
роду, знак свободи для бідних і 
пригнічених, знак любові і співчут
тя для всіх одиноких і залишених". 
Іван Павло II наголосив, що якщо 
навіть трагічне явище тероризму 
підсилює непевність і страх, 
"світові не можна піддатися 
підозрі, недовірі, розчаруванню. 
Віруючі всіх релігій та люди доброї 
волі покликані будувати мир через 
відкинення будь-яких форм дис
кримінації та нетолеранції".

Шістдесятьма мовами, зокрема й 
українською, Папа привітав про
чан, які зібралися на площі Петра. 
Жартуючи, він згадав і латину: "по
бачимо, чи зрозуміють латинсь
кою” . Цією ж мовою після урочис
того благословення віруючі отри
мали від Понтифіка відпуст на ос
нові церковного права. В останні 
дні Ватикан чітко дав зрозуміти, 
що він не сприймає погрози США 
на адресу Іраку і їх прагнення поча
ти війну. Превентивний удар стане 
агресією. Його не можна розгля
дати як справедливу війну. Вати
кан враховує те, що війна США з 
Іраком спровокує антихристиянсь- 
ку кампанію у мусульманському 
світі. В нічному Богослужінні у Ва- 
тикані брало участь ЗО кардиналів 
начолі із новопризначеним дека
ном Колегії кардиналів, префек
том Конгрегації науки віри карди
налом Йозефом Ратцінгером.

Ватикан має намір оголосити 
війну сексуальній свободі. Го
тується спеціальний документ 
"Лексикон сім'ї і життя” з цього пи
тання десь на 500 сторінок, який 
скоро буде опубліковано за підпи
сом Папи Івана Павла II. Його вже 
встигли оголосити "войтилівською 
доктриною сексуальної моралі". 
Понтифік категорично заперечує 
сексуальну просвіту, безпечний 
секс, а також громадську тер
пимість' щодо одностатевих 
шлюбів. В документі католицька 
церква засвідчує свою стару нега
тивну позицію щодо будь-якої 
форми убезпечення від запліднен
ня, говориться про несприйняття
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навіть біологічного аспекту в сек
суальній просвіті молоді. Ватикан 
оголосив контрнаступ проти ООН, 
політиків і громадськості, які 
підтримують ліберальні погляди із 
сексуальних питань і сім'ї.

Папа Іван Павло II відтепер 
проводить Службу Божу і по 
мобільнику. Відомо, що Понтифік 
вітає використання нових техно
логій у релігійній практиці. З 15 
січня його послання, промови, тек
сти богослужінь, молитви, іншу 
релігійну інформацію абоненти те
лефонної компанії ТІМ зможуть 
одержувати у вигляді коротких 
SMS-повідомлень. Покищо ці по
слуги здійснюються лише 
італійською мовою. Крім послань 
Папи, на мобільні телефони пере
дається також інформація про свя
тих, які вшановуються кожного дня.

Оприлюднено графік візитів 
Папи Івана Павла II на 2003 рік.
Понтифік на початку травня їде до 
Іспанії, 5-8 червня він буде в Хор
ватії, а наприкінці цього місяця 
в Боснії. У вересні Понтифік виру
шить до Словаччини. Передбаче
ний виступ Папи в Страсбурзі 
у Європарламенті.

Військову інтервенцію США 
щодо Іраку засуджує Папа Іван 
Павло II. Понтифік не бачить 
ніяких підстав для воєнних дій, 
а тому вони не можуть бути ви
правдані. Ірак і так вже багато пе
ретерпів від тієї економічної бло
кади, яку, на задоволення Ізраїлю, 
США організували щодо цієї

арабської країни. Ватикан підготу
вав місію, яка відправилася в Ірак з 
метою запобігання збройному 
вирішенню кризи. Чи проснеться 
від цих засторог християнськість 
у Президента США Буша і його од- 
носпівника Блера?

Нова католицька парафія -
китайська з ’явилася в Парижі 
згідно декрету місцевого архиепи
скопа Жан-Марі Люстіже. В місті 
проживає понад 250 тис. китайців і 
декрет владики став лише 
своєрідною легалізацією реально 
існуючої вже кілька років парафії.

Євро входить в обіг і у Вати- 
кані. Тут використовують паперові 
гроші, які є спільними для всієї 
єврозони. Проте Ватикан має пра
во випускати в обіг певну кількість 
власних монет, зокрема монети із 
зображенням Папи Івана Павла II 
на зворотньому боці.

Двірників Риму запрошено до 
Ватикану. Папа цього року змінив 
традицію відвідин ним різдвяних 
шопок, які влаштовуються римсь
кими двірниками. Натомість він за
просив їх до себе. 31 грудня Пон
тифік мав подячну молитву з наго
ди закінчення 2002 р., а 1 січня з на
годи Нового року очолив Службу 
Божу в соборі св.Петра.

Західні інформагентства 
визнали Ватикан найкримі- 
нальнішим містом світу.
В 2002 р. у цьому невеличкому 
місті, де проживає всього 455 осіб, 
зафіксовано 608 карних діянь. Але
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зло тут коять не служителі Святого 
міста. Жертвами злочинів у Вати
кан! стають переважно туристи, 
відвідувачі знаменитих музеїв. 
Грабують тут відвідувачів єдиного 
супермаркету. Зафіксовано багато 
випадків порушення правил вулич
ного руху, ганебного поводження 
із священослужителями Апос
тольської столиці.

Новий нунцій Ватикану 
в Росії архиепископ Антоніо
Менніні здійснив візит у Мос
ковську Патріархію. Він зустрівся з 
головою Відділу зовнішніх церков
них зв'язків РПЦ митрополитом 
Кирилом. На зустрічі обговорю
вався сучасний стан відносин між 
РПЦ і Римсько-католицькою Церк
вою. Це друга офіційна зустріч 
у Москві архиепископа Антоніо, 
який прибув у Росію 11 січня. На
передодні він зробив візит у МЗС, 
де був прийнятий заступником 
міністра закордонних справ 
О.Мєшковим. Оскільки представ
ництво Ватикану в Росії не має 
статусу посольства, архиепископ 
вручив йому копії так званих 
ввірчих листів, а не вірчих грамот. 
Оригінали цих дипломатичних до
кументів вручаються представни

ком країни президенту Росії. 
До призначення в Росію 55-літній 
Антоніо Менніні був нунцієм у Бол
гарії. Він володіє англійською, 
іспанською, французькою і 
російською мовами. Офіційні дип
ломатичні відносини Росії з Вати
каном були вперше встановлені 
в 1816 р. Через піввіку вони були 
перервані майже на ЗО років. Після 
другого розриву дипвідносин 
у 1917 р., вони були відновлені 
в 1990 р. на рівні офіційних пред
ставників. Святий Престол неод
норазово безуспішно піднімав пи
тання в МЗС РФ про підвищення 
статусу до рівня посольства.

Становище Католицької 
Церкви на Кубі за останні 5 
років не покращилося. Після 
історичного візиту Папи Івана 
Павла II у країну, заявив архиепи
скоп Гаванський кардинал Хайме 
Ортега, "ставлення уряду до 
Церкви залишилося колишнім: 
найчастіше нас просто не заува
жують". Надії на те, що кубинське 
керівництво послабить обмежен
ня релігійних свобод, з'явилися 
після папського візиту на острів 
у січня 1998 р. І дійсно, незаба
ром після візиту на "Острові сво
боди" почалися незначні зміни, 
зокрема, Різдво Христово було 
оголошено національним свя
том. Проте на подальші поступки 
держава не пішла. Церкві було 
відмовлено в праві створювати 
власні школи й у праві на доступ 
до ЗМІ. "Уряд не визнає Церкву 
як організацію, що має потребу 
в доступі до суспільства, - шко
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дує кардинал Ортега. - Інфор
мація про Церкву замовчується". 
Незважаючи на застій у взаєми
нах з державою, після відвідуван
ня Куби Іоанном Павлом II значно 
покращилося відношення до 
Церкви з боку простих кубинців, 
заявив також кардинал Ортега. 
За його словами, Церква стала 
"більш зрозумілою і менш загад
ковою" для народу Куби.

Монахині за закриття ну- 
дистського пляжу, який розта
шований в столиці Баварії на
проти їх обителі. З цією метою 
вони вирішили взяти участь 
в чергових муніципальних вибо
рах, щоб створити зрештою 
в місцевому органі влади достат
ньо сильну опозицію тим, хто цей 
пляж обстоює. З чотирьох мона
шок, які беруть участь у виборах 
до місцевої влади, 72-річна сест
ра Бенедикта в цьому органі вже 
ЗО років.

В католицькій Церкві США 
розповсюджений гомосексу
алізм. Проведені газетою Los 
Angeles Times опитування свя
щ еннослуж и тел і в -ка то л и к ів  
засвідчили, що 15% із них вважа
ють себе такими або схильними 
до цього. Серед священиків, яким 
менше 20 років, понад 23% вва
жають себе гомосексуалістами. 
Відтак кількість представників 
сексуальних меншин серед като
лицьких священиків СІІІА майже 
в 4 рази перевищує середній 
рівень по країні. Священики опи
тувалися також і щодо дотриман

ня ними целібату. Третина 
відповіла, що для них це ніколи не 
було проблемою. 47% відповіло, 
що вони із-за цього мають труд
нощі, але все ж дотримуються 
безшлюбності. 14% священно
служителів постійно задовільна- 
ють свої статеві потреби. (Сто
личка. - 15січня)

ПРОТЕСТАНТИЗМ
Англіканська Церква обуре

на поведінкою свого свяще
ника преподобного Доріана 
Бакстера. Під шлягери Елвіса 
Преслі - одного із королів рок-н- 
ролла - він проводить меси 
в храмі у канадському містечку 
Ньюмаркет. Отець Доріан все 
життя боготворив Елвіса Преслі. 
Тому й вирішив поєднати 
приємне з корисним. "Людей 
треба приваблювати до церкви, - 
заявив він, - а шлягери Преслі 
люблять всі". Завершуючи месу, 
отець Доріан, який відростив а- 
ля-Преслі бакенбарди і кок, 
знімає сутану й, залишившись 
в штанцях-дудочках і блискучій 
жилетці у стилі короля рок-н- 
роллу, опускається на одне 
коліно, як це любив робити 
Преслі, й співає: "Куди веде нас 
шлях, якщо не до Бога 
в обійми?". Керівництво Церкви 
оголосило про "заблудження" 
отця Доріана і заборонило йому 
навіть читати проповіді, здійсню
вати весільні обряди. Реакцією 
на ці заборони було проголо
шення отцем Доріаном Баксте
ром своєї церкви незалежною.
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Рішення про створення 
Національного молитовного руху 
(НМР) "Молитва за Росію” було 
прийнято 9 січня на нараді пасторів 
Москви і Московської області - 
представників різних євангельських 
церков ("Джерело любові” , "Роса", 
"Місія живої віри", "Жива вода", "Ло
за" та ін.). Як говориться в основно
му документі НМР, прийнятому на 
нараді, новий рух виник "в результаті 
розвитку роботи благодійного фон
ду "Національна ранкова молитва", 
коли "до загальнопротестантського 
молитовного руху приєдналися нові 
учасники". Робота цього фонду в ос
новному буде зосереджена на 
підготовці молитовного сніданку за 
участю державної і суспільної еліти 
Росії. Плануються також зустрічі па
сторів й інших християнських лідерів 
для "вироблення принципів етики 
міжконфесійного співробітництва, 
створення спільних молитовних 
проектів, у тому числі й постійно 
діючих регіональних молитовних 
рухів".

Протестанти з Уфи придума
ли нову форму послуг. Вони 
приймають від населення міста за
явки на прочитання молитов. Гро
мадяни звертаються переважно з 
проханням позбавити ближніх від 
п'янства, тяжких хвороб. Так 
підробляють в башкирській сто
лиці біля десятка пенсіонерок.

ПРАВОСЛАВ'Я
Патріарх Московського Пра

вослав'я Олексій II у святковому 
вітанні Папі Івану Павлу II, надісла

ному з нагоди Різдва Христового 
22 грудня, запропонував Пон- 
тифіку відновити "дружні контак
ти" між Патріархією і Апостольсь
кою Столицею. Російських і за
рубіжних коментаторів здивували 
не лише побажання, а й вельми 
щирий і теплий тон вітання. Мож
ливо що це є ознакою початку но
вих відносин між двома христи
янськими центрами * після 
декількарічних напружень, зокре
ма після піднесення в минулому 
році Папою чотирьох апостольсь
ких адміністрацій на теренах Росії 
до рангу дієцезій РКЦ і оцінки цьо
го РПЦ виявом злого прозелітиз
му. Але не там було! У своєму 
інтерв'ю газеті "Комерсант" в дні 
Різдвяних свят Патріарх Мос
ковський Олексій II водночас ска
зав: "Наше занепокоєння викли
кає і політика уніатської церковної 
влади на Україні. Створення 
уніатського патріархату з центром 
у Києві - "матери городов русских" 
і колиски православного христи
янства на нашій землі, - яке саме 
намічається, стане ще одним кро
ком назад у наших стосунках з Ва- 
тиканом і відкине їх до рівня XVII 
століття".

Московський Патріархат 
створює систему екстреної па
стирської допомоги людям, які
опинилися у надзвичайних ситу
аціях (теракти, стихійні лиха, тех
ногенні катастрофи тощо). Таке 
рішення прийняв Синод Церкви 
під головуванням Патріарха 
Олексія II, який повернувся до ви
конання своїх обов'язків після три-
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валої хвороби. Члени Синоду вис
ловили глибоке співчуття родинам 
загиблих на Дубровці, тим, хто по
страждав під час цього теракту, і 
"піднесли хвалу Господові за ряту
вання від смерті й каліцтв 
більшості заручників завдяки са
мовідданим зусиллям
співробітників правоохоронних ор
ганів". Висловивши подяку 
духівництву, яке зробило людям 
молитовну й пастирську підтримку 
на місці трагедії, члени Синоду за
кликали владу й суспільство зро
бити все необхідне для збережен
ня в Росії міжнаціонального і 
міжрелігійного миру, "щоб сили 
зла не змогли протиставити один 
одному чад різних народів - хрис
тиян, мусульман, послідовників 
інших релігій, невіруючих людей".

"Російська Православна 
Церква - Церква більшості", -
заявив голова відділу зовнішніх 
церковних зв'язків Москоського 
патріархату митрополит Кирил. 
"Понад 80% населення Росії хре
щені в православній вірі. З бого
словської точки зору, всі вони, не
залежно від своєї активності, є 
членами Церкви", - пояснив мит
рополит, відзначивши, що 60% на
селення території колишнього 
СРСР також є православними. 
За словами митрополита, най
більший відсоток православних 
громадян сьогодні проживає 
в Молдові - понад 95% населення. 
Також у цій країні найвищий відсо
ток практикуючих православних. 
Частка православних у Білорусії і 
в Україні приблизно така ж, як і

в Росії, -  близько 80% населення. 
"Як і раніше зберігається високий 
відсоток православних в Узбекис
тані та Казахстані, хоча через відтік 
російськомовного населення за
раз він нижчий, аніж 10 років то
му". Російська ПЦ, заявив голова 
ВЗС МП, була тією силою, що 
зібрала воєдино російську держа
ву. (Московські владики, очевид
но, сподіваються, що це станеться 
й нині, після розпаду СРСР - "РП").

Патріарх Російської Право
славної Церкви Олексій II, вітаю

чи всіх із своєї 
Церкви з 
Різдвом Хрис
товим, заявив 
про прагнення 
Матері-Церк- 
ви всіма сила
ми намагатись 
допомогти на

роду здобути духовний стрижень, 
без якого не може вистояти люди
на в нинішню складну пору випро
бувань. "Церква завжди буде 
в міру своїх сил утверджувати зго
ду між людьми і народами, спону
кати владу і суспільство до мирно
го вирішення різних конфліктів, 
до побудови гідного життя, до тур
боти про кожну людину, яка живе 
в країнах Співдружності, Балтії, 
Європи, світу". Висловивши свою 
впевненість в тому, що Промисел 
Божий принесе новий розквіт 
Святій Русі, Патріарх відзначив, що 
його впевненість ґрунтується на 
факті відновлення і будівництва 
нових храмів, відродження мона- 
шого життя в багатьох обителях,
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розширення релігійної освіти і 
соціального служіння Церкви. 
2003 рік глава РПЦ оголосив роком 
св. Серафима Саровського, за
вдяки молитвам якого земна 
вітчизна росіян завжди буде пра
вославною.

Передача Казанського собо
ру С.-Петербургу Московсько
му Патріархатові відбулася 
в січні 2003 р. Казанський собор 
знаходиться на головній вулиці Пе
тербургу - Невському проспекті. 
Він був побудований у 1811 р. 
за проектом Андрія Вороніхіна. 
У 1932-1992 роках в соборі знахо
дився музей історії релігії та 
атеїзму.

Руська Православна Церква 
вважає клонування небезпеч
ним експериментом, що може 
викликати глибоку моральну кризу. 
"Якщо клонування людини дійсно 
відбулося, то для православних 
християн це дуже тривожний факт", 
- заявив заступник голови Відділу 
зовнішніх церковних зв’язків про
тоієрей Всеволод Чаплін, коменту
ючи повідомлення про народження 
першої клонованої дитини. 
При цьому він додав, що таку точку 
зору поділяють практично всі хрис
тиянські Церкви світу, а в законо
давстві цивілізованих країн клону
вання людини сьогодні взагалі за
боронено. І це правильно, вважа
ють у РПЦ. "Є сумніви, що клонова- 
на дитина виросте здоровою і по
вноцінною особистістю, але навіть 
якщо це буде так, то виникають дві 
глибокі моральні проблеми",

відзначив співрозмовник агентст
ва. Перша: "як людині буде жити, 
знаючи, що вона всього-навсього є 
лише чиясь копія"? Друга, зазначив 
протоієрей, є набагато серйозніша: 
чому стільки грошей і сил вкла
дається в експерименти із клону
вання? На думку представника 
РПЦ, "вся справа в тому, що за ци
ми дослідами стоїть прагнення ба
гатих, які ні в що не вірять, жити на 
Землі вічно". Не випадково секта 
ралеіан, яка спонсорувала експе
римент із клонуваня, заявила, що її 
кінцева мета - це постійне пересад
ження мозку з одного клонованого 
тіла в інше, тобто, як пояснив свя
щеник, проведення фактично виро
щування "тіла на заміну” . РПЦ не 
засуджує клонування окремих ор
ганів, сказав В.Чаплін, але якщо 
люди-клони будуть вирощуватися 
для егоїстичного прагнення іншої 
особи дати собі друге, третє, соте і 
так далі життя, то виникне глибока 
моральна криза". Чаплін нагадав 
також, що "хвороба і навіть смерть 
з погляду християнина не завжди 
зло, і якщо людина гордовито на
магається зробити своє земне жит
тя "вічним", знехтувавши дані Бо
гом закони, то вона прирікає на гли
боке нещастя себе і на невимовні 
страждання своїх клонів, особливо 
якщо ці людські істоти приречені 
будуть бути "запчастинами".

Санкт-Петербурзька єпархія 
Московського патріархату почи
нає переймати у протестантів 
новітні методи роботи з молод
дю. Зокрема 14 січня ц.р. зусилля
ми православних кліриків та
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російських рокерів був організова
ний благодійний концерт "Рок - до 
Неба". Це перша настільки мас
штабна молодіжна акція РПЦ. 
До концерту заспокійливо звучав 
григоріанський хорал, на екрани 
над сценою і під стелею проектува
ли слайди із зображенням право
славних храмів. Розпочав концерт 
священик. Виступили відомі рок- 
гурти ("Аліса” , "ДДТ” та ін.). Після 
закінчення організатори видовища 
вийшли на сцену і спробували по
ставити змістовну точку заходу. 
А оскільки свого досвіду участі 
в шоу такого розмаху в православ
ної Церкви немає, то довелося ко- 
ристатися чужим. Це виглядало по
части курйозно і нагадувало іно
земне місіонерське шоу чи ж "про- 
моушн" нового продукту. Організа
тори вважають, що якщо повторю
вати такі заходи протягом декількох 
років, можна буде сподіватися на 
встановлення деякого хиткого 
зв’язку між Руською ПЦ і молоддю.

Православна Церква Росії 
визнає Діда Мороза. Про це за

явив митро
полит Смо
ленський Ки
рило, реагу
ючи на заяви 
декого в то
му, що вона 
вбачає в цьо
му язич
ництво. "Як 

це: немає Діда Мороза, коли він і 
ялинка стоять в кожній семінарії. Дід 
Мороз - це культурна традиція, яка 
притаманна Росії і іншим Народам”.

Євангелії не є Святим Писан
ням, а Святим Переданням.
До такого висновку спонукає вид
рукувана в газеті УПЦ МП "Лето
пись Православия" (№11 - 2002) 
стаття "История Евангелия". Там, 
зокрема, сказано, що "Марк, пере
кладач апостола Петра, записав 
ретельно, хоча й не по порядку, 
вчення і діяння Христові, як про них 
говорив ап. Петро... Із короткого 
зауваження Папія Ієрапольського 
можна зробити висновок, що 
євангеліст Марко, який записував 
проповіді апостола Петра, не ста
вив перед собою завдання точно 
слідувати хронології подій". Відтак 
не зі слів самого Ісуса Христа. Далі 
читаємо: "Той новий матеріал, 
який є у Луки і відсутній в перших 
двох Євангеліях, євангеліст міг 
дізнатися лише від Пресвятої Бо
городиці, з якою він був знайомий 
особисто... Апостол Іван Богослов 
писав свою Євангелію значно 
пізніше інших. Час його написання 
- приблизно 100-101 рік за 
Р.Х. При цьому Іван мав на руках 
книги своїх попередників і був 
знайомий з їхніми працями. По
вторювати знову ними написане, 
зрозуміло, не мало сенсу. Завдан
ня апостола полягало в тому, щоб 
доповнити відсутні, але надто 
істотні, на думку Івана, фрагменти 
євангельської історії...". В статті 
чотири Євангелія кваліфікуються 
як "бачення чотирьох різних лю
дей", а будь-яка людина, навіть як
що це й апостол, все ж особистість 
обмежена, бо ж необмежений ли
ше Бог". Як бачимо, "Летопись 
Православия" подає новозавітні
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Євангелія як людський витвір, 
а відтак як Святе Передання.

Патріарх Єрусалимської 
Православної Церкви Іриней І
опинився нині, в період загострен
ня палестино-ізраїльських відно
син у надто складній ситуації. Па- 
лестинці підозрюють його в сим
патіях до Ізраїлю, спецслужби ос
таннього звинувачують його 
у зв’язках з Арафатом. Держава 
Ізраїль не дала йому акредитації, 
що є обов'язковим як згідно із за
коном, так і згідно з традицією. Але 
Православна Церква Єрусалиму 
володіє величезними маєтками і 
площами. Досить відзначити те, 
що на її землях збудовані й 
ізраїльський парламент (кнесет), і 
резиденція Президента країни, і 
залізнична станція, і багато чогось 
іншого. Наявний таємний донос на 
Іринея, що він буцім то поро
зумівся з прем'єром Шароном, 
аби той за ділянки землі, які цікав
лять ізраїльтян, полагодив нарешті 
Патріархові справу акредитації.

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ
Мекка вже готується прийня

ти паломників. Урочиста цере
монія обмивання головного святи
лища ісламу - Кааби - вже відбула
ся. Ця церемонія передує початку 
хаджу - щорічного паломництва по 
святих місцях ісламу, яке цього ро
ку буде відбуватися з 9 по 13 люто
го. Другий раз Кааба, що, згідно 
вчення ісламу, збудована Адамом, 
обмивається водою із священного 
джерела Земзем, змішаною з тро

яндовою олією, перед самим по
чатком місяця посту Рамадану. Це
ремонію від імені короля Фахда 
очолив принц Абдулмаджід бен 
Абдель Азіз, губернатор Мекки. 
У заході брали участь члени 
кабінету міністрів і вище 
керівництва країни, богослови і 
посли ісламських країн. Обмиван
ня завершилося зміною кісви - 
чорного покриття загальною пло
щею 668 кв.м, на виготовлення 
якого пішло 450 кг шовку і 16 кг зо
лотої нитки. Відвідування і по
клоніння Каабі входить у ритуали 
хаджу, що є одним з п'яти "стовпів" 
ісламу. Кожен віруючий повинний 
хоча б раз у житті зробити палом
ництво в Мекку.

Центральне Духовне Уп
равління мусульман Росії та 
Європейських країн СНД засуди
ло терористичний акт в центрі 
Грозного. "Знищення будівлі уряду 
Чечні, чергові чисельні людські 
жертви біллю і тривогою відгукну
лися в серцях простих мусульман і 
релігійних організацій Росії". - 
підкреслив глава ЦДУМ Талгат Та- 
джуддін. За його словами, дії бан
дитів не мають ніякого відношення 
до ісламу.

Мусульманські екстремісти 
Таджикистану переслідують 
послідовників інших віросповідань. 
Не обходиться при цьому і від 
вбивств. Так, в Душанбе було вбито 
двох послідовників віри бахаї. 
Владні органи країни визнали після 
проведеного розслідування те, що 
причиною вбивств були релігійні
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переконання вбитих. Вбивці роз
глядали їх як зрадників ісламу.

600 курдських і туркменсь
ких ісламських богословів за
кликали мусульман до джихаду 
у випадку американської війни 
проти Іраку. Фетва з цим закликом 
була прийнята на зустрічі бого
словів, організованою Все
світньою ісламською народною 
конференцією біля Багдаду. Пе
редбачається, що у випадку війни 
США проти Іраку, першими будуть 
захоплені саме Курдистан і наф
тові родовища на півночі Іраку. 
За останні півроку це не перш фет
ва із закликом до джихаду. Однак 
означений документ - перший за
клик духовних лідерів проживаю
чих на півночі Іраку курдів і турк
мен. Адміністрація США розрахо
вує на те, що курди, які володіють 
власними бойовими формування
ми, нададуть підтримку амери
канським військам у випадку про
ведення воєнної операції в Іраці. 
Керівники провідних курдських 
партій брали участь у зустрічі 
іракської опозиції, що відбулася 
недавно в Лондоні і на якій обгово
рювався майбутній політичний 
устрій Іраку.

Великомасштабну акцію з 
конфіскації "неісламських" то
варів силами "релігійноїполіції"
провело Міністерство торгівлі Са
удівської Аравії в магазинах одягу 
в Ер-Ріяді та Джидді. Під час акції 
було вилучено біля 82 тис. суконь, 
які не прикривали щиколотки, а то
му їх носіння було неприпустимим

для благочестивих Саудівських 
жінок. "Трофей" був знищений.

Сильні зливи пройшли 
в грудні місяці після масового 
моління у всіх мечетях Арабських 
Еміратів, в еміратах Рас-ель-Хай- 
ма та Шарджа про подання дощу. 
Характерно, що над тими регіона
ми, де не звернулися до такого ма
сового моління, дощів так і не бу
ло. А ось в Сауд.Аравії, де також 
пройшли молебні, стихія розгуля
лася не на жарт.

"Аль-Каїда" використовує 
в своїх інтересах структурні 
можливості і методи фінансової 
діяльності ісламських банків, 
релігійні пожертвування. Це 
засвідчує французький судовий 
експерт Жан-Шарль Брізар 
в своєму поданні Раді Безпеки 
ООН. Система "закята" 
обов'язок кожного мусульманина 
робити благодійницький внесок - 
перетворена в "інструмент фінан
сування терористів", головне 
джерело фінансової підтримки 
для "Аль-Каїди".

Твориться альянс сил, які бу
дуть вести активну "священну 
війну" проти міжнародних військ, 
які базуються в Афганістані. Аф
ганський повстанський провідник 
Гулбуддін Хекматьяр, що перебу
ває в опозиції до поставленого 
в країні американцями уряду, ого
лосив про об'єднання своїх сил з 
рештками талібів і мережею "Аль- 
Каїди". То ж маємо другий після 
Югославії провал місії США.
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За богохульство у Пакистані 
засуджують до страти. Однак 
визначення богохульства дуже не- 
конкретизоване. Згідно основного 
постулату ісламу, останнім із про
років був Мухаммед. Будь-хто, хто 
ставить це під сумнів, вважається 
в країні єретиком і віровідступни
ком. Так, у пакистанському місті 
Фейсалабад суд засудив до двох 
довічних термінів ув'язнення і гро
шового штрафу в розмірі 16 тис. 
доларів США 30-літнього М.Аса- 
нуллу, визнаного винним у "бого
хульстві". Він визнав себе учнем 
якогось Мохаммада Сардара, що 
оголосив себе новим пророком. 
Сам Сардар за подібні висловлю
вання був заарештований два роки 
тому і помер у в'язниці під час 
слідства.

БУДДИЗМ
Будда, згідно оповідей про 

нього, перед тим, як покинути 
Землю, закликав до себе всіх тва
рин. Проте попрощатися з ним 
прийшло лише 12, яким він і пода
рував по року правління. Роки були 
дані тваринам у тому порядку, 
за яким вони прибігли до Будди - 
крисі, бику, тигру, котові (кролику), 
дракону, змії, коневі, козі (вівці), 
мавпі, півневі, собаці і свині. 12 
міфологічних тварин, згідно 
східної міфологічної теорії, репре
зентують 12 космічних впливів, які 
діють у рік народження кожної лю
дини й формують її характер, виз
начають її долю. Згідно східного 
місячного календаря рік Кози 
(Вівці) в 2003 р. настає 1 лютого.

Дві з половиною тисячі 
років тому Будда відвідав не
величке індійське містечко 
Бодгає. 10-денну буддистську 
церемонію Калахакра тут відкрив 
духовний лідер Тибету Далай Ла
ма. На неї зібралося біля 200-ти- 
сяч молільників. Проте участь 
в урочистості Далай Лами викли
кала невдоволення з боку 
індійської федерації монахів, яка 
вважає, що він поширює в кла
сичному індійському буддизмі ти
бетські впливи.

Найвища статуя Будди буде 
споруджена в містечку Кушина- 
гар, що в індійському штаті Уттар- 
Прадеш. Вона матиме 150 метрів. 
Статую виготовлять із сплаву 
бронзи, алюмінію та нікелю. Ста
тую споруджують на тому місці, де 
нібито назавжди заснув Будда. 
Нині найвищими статуями Будди є 
токійська (120 м) і гонконгська 
(128м).

Буддистська карма визна
чає долю кожного послідовни
ка цієї конфесії. Житель Ханою 
Бао Сін свою місію вбачає в утри
манні бездомних тварин, і хоч 
надто економічно важко нині жити 
кожному в'єтнамцеві, проте це не 
стає перешкодою для виконання 
ними тих місій, які визначені Буд
дою. Бао Сін - досить набожний. 
Він вважає, що завдяки скульп
турі, яка зображає його під час 
молитви, небеса завжди чують 
його, а відтак він одержує від них 
допомогу у своїй благодійницькій 
діяльності.
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ІУДАЇЗМ
Власну соціальну концепцію 

розробили російські іудеї. Слідом 
за православними і мусульманами, 
єврейської громади сформували 
власний погляд на найбільш важливі 
аспекти сучасного життя. Документ 
був розроблений Конгресом 
єврейських релігійних організацій і 
об'єднань Росії. Ґрунтуючись на 
єврейській релігійній традиції, авто
ри Концепції, зокрема, пишуть, що 
основна роль жінки полягає у ве
денні домашнього господарства і 
вихованні дітей. "Високо оцінюючи 
суспільну роль жінок і вітаючи їх 
політичну, культурну і соціальну 
рівноправність з чоловіками, сина
гога одночасно протистоїть тен
денції до применшення ролі жінки 
як дружини і матері",- сказано в до
кументі. Концепція також нагадує, 
що "в іудаїзмі відсутні припущення, 
начебто безшлюбність призводить 
до особливої святості. Навпаки, 
шлюб бачиться як ідеал, а сексу
альні стосунки - як найбільш 
таємний і радісний спосіб поглиби
ти спілкування між людьми". Торка
ючись питання власності, документ 
стверджує, що "кожна людина по
винна мати досить засобів для 
гідного існування. Разом з тим си
нагога застерігає від надмірного за
хоплення матеріальними благами” . 
За традицією, одна зі статей сто
сується проблеми абортів, де ска
зано, що "вірність біблійному вчен
ню про святість і безцінність людсь
кого життя від самих її джерел не
сумісна з визнанням "волі вибору"

жінки в розпорядженні долею пло
ду". Клонування допускається в то
му випадку, коли мова йде про ізо
льовані тканини і клітини організму, 
тобто коли відсутні зазіхання на 
гідність особистості. Морально не
прийнятною іудеї називають ле
галізацію евтаназії, що вважають 
формою вбивства чи самогубства. 
При цьому висловлюється неодно
значне ставлення до страти, що, як 
відзначається в документі, "визна
валася в Біблії, і немає вказівок на 
необхідність її скасування". "Разом 
з тим скасування страти дає більше 
можливостей для рабина в роботі з 
тими, хто оступився. Сьогодні бага
то держав скасували страту за зако
ном чи не здійснюють її на практиці. 
Пам’ятаючи, що милосердя до 
грішної людини завжди краще по
мсти, синагога вітає такі кроки дер
жавної влади", - говориться в Кон
цепції. Документ забороняє раби- 
нам брати участь у діяльності 
політичних організацій, агітувати за 
них, а також висувати свої кандида
тури на виборах. Іудаїзм наказує 
своїм одновірцям коритися дер
жавній владі й молитися за неї зара
ди поліпшення світу. Нагадуючи, що 
у всіх синагогах Росії виголошують
ся молитва за її уряд, автори кон
цепції виражають надію, що Господь 
"благословить і возвеличить, підне
се у височину правителів наших - 
президента, главу уряду і мера 
міста, також усіх жителів Російської 
Федерації". Російські іудеї також 
просять Всевишнього "усталити за
хисників Святої Землі, покласти на 
них корону порятунку й увінчати їх 
вінцем перемоги". При цьому
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відзначається, що "тільки на Землі 
Обітованій можна виконати всі за
повіді, що дав нам Господь” .

Повернути єврейській гро
маді святині іудаїзму Мінська -
залишки синагоги XVI ст. закликали 
75 депутатів білоруського парла
менту Президента країни О.Лука
шенка. В зверненні наголошується 
також на недопустимості поширен
ня в Білорусі антисемітизму.

іудейський цвинтар з риту
альним комплексом з'явиться 
в Москві найближчими роками.
Постанову про його створення 
підписав мер столиці Ю.Лужков. Це 
рішення прийняте за пропозицією 
релігійної організації ортодоксаль
ного іудаїзму "Федерація єврейсь
ких громад Росії" (ФЄГР). Передба
чається, що на території цього 
цвинтаря будуть проводитися по
ховання євреїв за канонічними ви
могами іудейської релігії. Іудейсь
кий цвинтар буде створений на ко
шти міського бюджету до 2005 р. 
на земельній ділянці площею 6 га.

Лавина антисемітизму 
в Європі зростає. Так, в Іспанії 
неприязно ставляться до євреїв 
34% опитаних, в Італії - 28%, 
в Швейцарії - 22%, в Австрії - 19%. 
72% іспанців вважають, що євреї 
не можуть зберігати вірність тим 
країнам, де вони проживають, 
оскільки вони вважають своєю 
єдиною дійсною батьківщиною 
Ізраїль. У зв'язку із зростанням ан
тисемітських настроїв кількість 
євреїв в деяких країнах останнім

часом зменшилася. Так, у Франції 
нещодавно громада євреїв нара
ховувала біля 700 тисяч. Тепер тут 
їх проживає всього 500 тисяч. (Ев- 
рейский обозреватель. - № 23)

Одна з головних єврейських 
реліквій Європи - пасхальна Агга- 
да XIV століття виставлена в Са
раєво (Боснія) на всезагальмий ог
ляд. Давня книга відреставрована. 
Вона сприймається як символ 
надії єднання націй, що прожива
ють на Балканах.

Кошерна їжа - невід'ємний 
атрибут життя правовірного 
іудея. Перший астронавт з 
Ізраїлю, який відправляється на 
космічну орбіту у складі міжнарод
ного екіпажу шаттла "Колумбія" 
Ілан Рамон, попросив взяти для 
нього кошерну їжу, а рабинів - 
вирішити питання дотримання ним 
під час польоту шаббату (суботи), 
бо ж протягом земних 24 годин на 
орбіті Сонце піднімається 16 разів і 
субота настає частіше, ніж на 
Землі. Міні-асамблея рабинів 
прийняла вердикт: "З якою б 
швидкістю астронавти не облітали 
навколо Землі, вона рухається на
вколо своєї осі, як і раніше".

ІНДІЙСЬКА 
РЕЛІГІЙНА т р а д и ц і я

Індуїсти відзначили 14 січня 
свято Кумбх-Мела. В цей день 
вони входили у води Гангу. Ритуал 
обмивання у водах священної ріки 
своєрідний. Чоловіки входять 
в Ганг зовсім роздягненими, але
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озброєними мечами і списами, ніяких змін в його органах після 
Обряд цей називають "ко- цього сидіння. Лікар Бхатт, який 
ролівським купанням” . Дехто йде дослідив мозок йога за допомогою 
до річки пішки, проходячи при цьо- енцефалографу й інших приборів 
му сотні кілометрів. відзначив: "У все це важко повірити

й легко назвати дивом. Йоги просто
індуїсти-ортодокси Індії не- 

вдоволені тим, що разом з хрис
тиянами, а їх менше трьох 
відсотків у понад мільярдній країні, 
більшість індусів відзначають свя
то Різдва. З'явилися вже й індійські 
"миколайчики". Тому в різдвяну ніч 
екстремісти влаштували безпо
рядки в ряді міст. Так, в м. Маліпо- 
та, що неподалік від Калькутти, во
ни здійснили напад на католиць
кий храм, закидали службу само
робними бомбами, пограбували 
священиків, побили вірних. Семе
ро християн одержали тяжкі пора
нення.

Індуїстські бойовики напали 
на одну з християнських церков 
на Сході Індії в місті Маліпоті.
Десь 20 екстремістів з автоматами 
і вибухівками забігли в храм, де 
знаходилося біля 1200 парафіян, 
відкрили по них вогонь, закидали 
молільників саморобними бомба
ми. Сім осіб було вбито, десятки 
поранено. Бойовики пограбували 
церковний сейф. Декого з бан
дитів вдалося затримати.

Мистецтвом глибокої меди
тації володіють йоги з Індії. Так,
70-літній індієць Міштра в позі ло
тоса на глибині 9 метрів на дні озе
ра з прив'язаними до ніг гирями 
просидів більше 144 годин. Обсте
ження йога медиками не виявили

проходять, як кріз повітря, через 
перепони для досягнення того, що 
ми вважаємо неможливим".

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ
Всесвітній Дім справедли

вості спільноти бахаїв поширює 
по всьому світу лист "До релігійних 
лідерів світу", що містить заклик до 
релігійної терпимості, заклик до 
рішучих дій проти фанатизму і пе
ресудів, викорінення релігійної не
приязні. Лист вручено біля 1600 
лідерам різних релігій в понад 40 
країнах світу. Він отримав високу 
оцінку релігійних діячів і вчених- 
релігієзнавців світу. "Я хотів би ли
ше сподіватися,- сказав лідер 
німецького протестантського цен
тру д-р Ульріх Ден, - щоб люди 
відреагували на нього".

Бахайський університет 
"Нур", що в Болівії, з часу засну
вання свого у 1982 р. був ініціато
ром багатьох новаторських 
освітянських починань. Чергова 
його ініціатива - навчання нового 
покоління релігійних лідерів. Вод
ночас тут реалізується проект мо
ральної освіти як нова модель 
служіння суспільству.

Молодих Святих останніх 
днів з Балканських країн зібрала
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в болгарському містечку Банкя 
конференція "У світі, але не від 
світу". Цікавою була форма робо
ти форуму. В перший день мо
лодь була розділена на "сім'ї" з 
біблійними іменами. Для кожної 
"сім'ї" були призначені "батько" 
або "мати" - старші за віком чле
ни Церкви. Після вечері було ор
ганізовано танці. Другий день 
конференції розпочався "сімей
ною" молитвою й обговоренням 
улюблених уривків з Писань. 
Потім учасники конференції 
розділилися на п’ять команд, які 
розглянули такі теми: одяг і 
зовнішній вигляд; особиста по
ведінка і мова; побачення та 
цнотливість; відповідальність за 
власне життя та шлях до підне
сення. Після духовних заходів 
відводився час для спорту і роз
ваг. Проводився конкурс талантів.

Зростає кількість храмів 
у Церкви Ісуса Христа Святих 
останніх днів. Як відомо, храм 
у мормонів - це не храм тра
диційної конфесії християнства. 
Він є місцем здійснення святих 
обрядів, а не просто молитов
ним будинком. Тому-то ЦІХСОД 
має не велику кількість своїх 
храмів у світі (десь понад сто). 
Перше Президентство Церкви 
оголосило плани побудови 
храмів на 2003 рік в Куритибі 
(Бразилія) та Панамі (Панама). 
Храм мормонів у Бразилії буде 
п'ятим. Він служитеме понад 
42-м тисячам вірних. Панамсь
кий храм служитиме близько 23 
тисячам святих.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ
Термін нагляду за японською 

сектою Аум Сінрікьо продовже
ний на три роки. Це зробила 
японська Комісія із справ суспільної 
безпеки за рекомендацією Слідчого 

у правл і ння  
с у с п і л ь н о ї  
б е з п е к и  
(СУСБ). Спец- 
служби вва
жають, що 

контроль за діяльністю секти, що 
носить тепер назву Алєф, не
обхідний, щоб виключити мож
ливість організації терактів її 
послідовниками. СУСБ надало 400 
доказів того, що діяльність екст
ремістського угруповання дотепер 
становить небезпеку для 
суспільства. На думку експертів 
СУСБ, її колишній керівник Сєко 
Асахара (нині його ім'я - Тідзуо Ма- 
цумото), якому судом пред’явлені 
звинувачення в організації понад 
десятка злочинів, включаючи теракт 
у токійському метро в березні 1995 
р., дотепер зберігає сильний вплив 
на Алєф. Члени секти, вважають 
слідчі, готові виконати будь-який 
наказ 47-літнього вчителя і не зупи
няться перед організацією нових 
масових терактів. Крім того, на сво
боді знаходяться інші представники 
керівництва колишньої Аум Син- 
рикьо. З лютого 2000 р. спостере
ження ведеться за 88 відділеннями 
секти на території Японії.

Растафарі: що це? Месіансь
ка секта, народно-релігійний рух,
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нативський синкретичний культ, 
панафриканська ідеологія, негри- 
тюд "для бідних", а чи ж молодіжна 
мода? В Національному універси
теті "Києво-Могилянська Ака
демія” є вже прихильники цієї течії, 
яка постає як своєрідний інстру
мент зняття фрустрації і адаптації 
меншості перед домінуючою куль
турою. Основні п'ять положень 
культу Растафарі: 1. богом для них 
є покійний імператор Ефіопії Хайле 
Селасіє (расаТафарі Маконен); він 
- всесильний, сильніший від атом
ної енергії; чорношкірі - нове 
втілення давніх іудеїв; бог є живим 
і, як нащадок дому Соломона, пе
ребував в нашому світі; небо і рай - 
вигадка, бо ж є рай, і він на землі, 
в Ефіопії. Білі євреї не є богообра- 
ним народом. Вони - самозванці, 
що вкрали собі історію дійсно об
раного народу - ефіопів, до яких як 
в свій Сіон - в Аддис-Абебу прихо
див і прийде нащадок дому Соло
мона, чергове втілення бога Хайле 
Селасіє.

Секта "Ваеііапє" засвідчує 
певну можливу достовірність 
свого вчення. Народилася перша 
клонована дитина! Експеримент за
вершився успішно в дослідницько
му центрі "СІопаісГ в канадському 
місті Квебек. Керівник проекту Бри- 
жит Буасельє відзначив, що під час 
пологів довелося вдатися до кеса
ревого розтину. Народжена дівчин
ка є генетичною копією своєї 
30-літньої матері-американки і є 
першою з людських істот, клоновані 
ембріони яких, як повідомлялося 
раніше, нормально розвиваються.

Першу клоновану дівчинку назвали 
Свою. Важить немовля 3,1 кг. Центр 
з клонування створили- в 1997 р. 
представники релігійної секти 
"Паеііапз". Лабораторія з клонуван
ня діє на території США, оскільки 
там до грудня місяця, на відміну від 
інших країн, клонування людини не 
було під забороною. Секта ця нара
ховує у світі нині 55 тис. своїх 
послідовників. Вони вірять в те, що 
життя на Землю принесли при
бульці з інших світів, які відвідали 
нашу планету десь 25 тис. років то
му. Саме завдяки кпонуванню, вва
жають послідовники секти, вони й 
розселили людей по Землі. Голо
вний реаліт, засновник секти ре- 
алітів живе у Квебеку. Він перекона
ний в тому, що просвітили його самі 
інопланетяни. Власне із-за цього він 
називає себе пророком, а головною 
метою своєї релігійної спільноти 
вважає клонування нових людей. 
(Експрес. - № 204 за 2002 р.)

Первісні вірування в Африці 
ще надто живучі. Так, за звину
ваченням в ритуальних вбивствах 
арештовано на одному з островів 
озера Мверу вождя Ншімба, який 
правив своїм плем'ям із народ
ності бемба (Замбія) багато років. 
За його наказом четверо підлег
лих вислідили й вбили визначену 
ним жінку. Ншімба давно підозрю
вався в здійсненні ним ритуальних 
вбивств. Проте під час суду все 
брали на себе його підлеглі. Прес- 
секретар поліції Бренда Мунтемба 
повідомив, що Ншімбе інкриміну
ються також злочини, пов'язані з 
чорною магією.
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ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ РЕЛІГІЙ

Україна вперше відзначила Всесвітній день релігій. Цей День 
Організація Об'єднаних Націй встановила ще в 1950 р. В минулому році

його відзначали майже у 80 країнах 
світу. В радянські часи не могло бути 
й мови про проведення Дня релігій. 
Нині діючий в Україні Закон про сво
боду совісті та релігійні організації 
гарантує право на вільну діяльність 
організацій та інституцій різних кон
фесійних орієнтацій. За рівнем за
конодавчого забезпечення свободи 

релігії Україна, на думку міжнародних експертів, є однією з найдемокра- 
тичніших країн світу. Сьогодні на її теренах вільно функціонує більше ста 
різних конфесій і релігійних течій. Тому відзначення Всесвітнього Дня 
релігій постала як важлива необхідність.

З ініціативою її реалізації виступив Центр релігійної інформації і сво
боди Української Асоціації релігієзнавців і Національні Духовні Збори ба- 
гаї України. їх підтримали Державний Комітет України у справах релігій 
та Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди 
Національної Академії наук України. В цьому році День релігій відзначи
ли 17 січня проведенням в Укрінформі представницької прес-конфе
ренції. В п роботі взяли участь відомі діячі основних релігійних ор
ганізацій України.

Відкрив прес-конференцію Президент Української Асоціації 
релігієзнавців, заступник директора-керівник Відділення релігієзнавст
ва Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України професор Ана
толій Колодний. Він коротко розповів про історію святкування Дня 
релігій в світі, наголосивши, що його відзначення є важливим фактором 
формування толерантності у відносинах між різними конфесіями і церк
вами. Професор проінформував, що Відділення релігієзнавства як єди
на в країні наукова інституція такого плану в своїй роботі зорієнтована на 
об єктивне відтворення історії і науковий аналіз віровчення, культової 
практики різних релігійних спільнот України, утвердження права кожної 
людини на вільний релігієвибір. Цій меті сприяє видання Відділенням де
сятитомної "Історії релігій в Україні" (опубліковано п'ять томів), тридцяти 
брошур циклу "Конфесії України" (видано три), щорічника "Релігійна
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свобода" (побачило світ шість чисел), щомісячника "Релігійна панорама” 
(друкується з вересня 2000 р.), а також проведення щороку в Києві і 
регіонах наукових конференцій з означених проблем.

Голова Держкому релігій України професор Віктор Бондаренко 
у своєму виступі коротко охарактеризував релігійну ситуацію в Україні,

них шкіл, Голова Держкому наголосив, що все це не відповідає тому сту
пеню і рівню релігійності, які характеризують українських народ. Відбу
ваються зміни і в якісних показниках релігійної сфери, основною озна
кою яких є посилення не лише так званих вертикальних зв'язків людини 
з Богом, але й горизонтальних, коли завдяки релігії люди інтегруються 
в єдину спільноту, стають ближчими один одному. Останнє особливо 
помітно проявляється в соціальній активності церков. Оцінюючи стан 
конфліктності українського релігійного середовища, В.Бондаренко вва
жає, що конфлікти "не мають жорсткого характеру".

На Дні релігій виступав єпископ Римо-Католицької Церкви Станіслав 
Широкорадюк. Владика акцентував увагу на тій екуменічній діяльності, 
яку проводить Апостольський Престол, важливості толерантних відно
син між послідовниками різних релігійних традицій.

Головний рабин Києва і України Яків Блайх охарактеризував стан 
іудаїзму в Україні, розповів про соціальні програми іудейської спільноти, 
порушив питання права на відкриття конфесіями своїх навчальних за
кладів. Рабин вважає, що немає конфлікту між іудаїзмом та ісламом, а є 
лише конфлікт між окремими представниками і організаціями цих кон
фесій.

Прес-секретар Української Православної Церкви Київського Патріар
хату ієромонах Євстратій (Зоря) зупинився на проблемах українського 
Православ'я, наголосивши, що від їх вирішення багато в чому залежить 
стан міжконфесійного і міжцерковного порозуміння в Україні.

Баптисти в особі проректора Київського Християнського 
університету Юрія Королюка акцентували увагу на важливості налаго
дження в Україні християнської освіти, яка досі не визнана державою, 
що створює певний парадокс: людина освічена, а відповідного диплому, 
який би надавав їй право працювати в державних структурах, не має.

Певним підсумком виступів всіх учасників прес-конференції було
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ленні запитання журналістів. Відзна
чаючи, що однією з основних тен
денцій розвитку релігійного життя 
в Україні є процес оптимізації 
релігійної мережі, що проявляється 
в збільшенні кількості релігійних
громад, центрів, монастирів, духов-
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привітальне слово Тетяни Кузіної - 
секретаря Національних Духовних 
Зборів Багаї. Багаї внесли пропо
зицію про встановлення єдиного 
дня молитви за міжконфесійну зла
году, організацію і проведення 
спільних міжрелігійних культурних, 
інформаційних заходів.

Учасники прес-конференції 
прийшли до висновку, що День 
релігій має стати в Україні тра

диційним, а форми його відзначення - більш різноманітними. Запропо
новано утворити постійно діючий орган для організації і проведення 
Всесвітнього Дня релігій. Отримала підтримку пропозиція про звернен
ня до Президента України щодо включення цього Дня до державного пе
реліку знаменних дат. Учасники прес-конференції одержали видання 
Відділення релігієзнавства (комплект журналу "Релігійна панорама" за 
2002 р.) та спеціально підготовлені для них інформаційні матеріали про 
стан релігій у світі та Україні.

РІЗДВО В СВІТІ И УКРАЇНІ
25 грудня віруючі багатьох 

християнських конфесій відзна
чили за григоріанським календа
рем Різдво Христове. Поруч з ка
толикам і більшістю протестантів 
в цей день Різдво святкували право
славні Сербії, Болгарії, Греції, Ру
мунії, Польщі, Сирії, Ливану та Єгип
ту. Але для більшості православних 

світу днем Різдва Христового є 7 січня. В країнах значного поширення 
православного віросповідання цей день є неробочим. Проте хоч право
слав'я в Латвії вважається традиційною конфесією (в країні нарахо
вується біля 360 тис. православних і католиків), але в цьому році уряд 
Латвії відмовився зробити Різдво 7 січня неробочим днем.

Різдво Христове Віфлієм в цьому році відзначав без тра
диційної ялинки, незважаючи на те, що ізраїльські солдати тимча
сово залишили центр міста. Ялинка раніше ставилася на Ясельній 
площі біля базиліки Різдва. Менше було гірлянд. Не було традиційних на
товпів туристів. Вдруге пустувало крісло, на якому під час різдвяної ме
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си сидів глава Палестинської Автономії Ясир Арафат. У святковій про
цесії в цьому році взяло участь лише десь 3-6 тисяч осіб (різні джерела 
інформації дають відмінну кількість - РП). Обряди проводилися пред
ставниками різних християнських конфесій. До міста у супроводі 
ізраїльської охорони приїздив кардинал Мішель Сабах. Патріарх Святої 
Землі у своїй проповіді закликав до припинення ізраїльсько-палестинсь
кого протистояння. Паралельно Богослужіння відбулися і в духовних 
місіях Єрусалиму, Назарету, інших міст Ізраїлю. Надто святковою була 
Різдвяна меса в Хайфській церкві Степла Маріс ордену кармелітів. Служ
би відбулися і в греко-католицькій церкві Хайфи. Служби у храмах всіх 
конфесій і церков об'єднувала спільна молитва за мир на Святій Землі.

У традиційній процесії, що відбулася напередодні Різдва 
у Віфліємі, взяли участь всього три тисячі осіб. Процесію у цьому 
місті, розташованому на Західному березі ріки Йордан, очолював като
лицький Латинський Патріарх Єрусалиму Мішель Саббах. Солдати 
відійшли від Ясельної площі біля храму Різдва на 200-300 метрів і пред
ставник військових повідомив, що весь різдвяний тиждень війська не бу
дуть входити в центр міста, якщо там буде спокійна обстановка. Він та
кож заявив, що християни, які проживають на Західному березі Йордану, 
зможуть потрапити у Віфлієм на різдвяну службу за умови наявності 
в них спеціального дозволу від військової влади Ізраїлю. Християни з 
Ізраїлю, а також іноземні прочани можуть прибути у місто лише в складі 
організованих груп. Главі Палестинської національної адміністрації Яси
рові Арафатові, як і в 2001 р., ізраїльська влада відмовила в можливості 
відвідати Віфлеєм на Різдво.

З 2003 р. у Єгипті свято Різдва Христового стало офіційним оп
лачуваним вихідним. Різдво відзначається християнами-коптами 7 
січня. Відповідний указ підписав прем'єр-міністр країни Атеф Обейд. Та
ким чином, до численних вихідних днів у Єгипті додався ще один. Можна 
без перебільшення сказати, що єгиптяни входять у список світових ре
кордсменів із торжеств. В країні діє три календарі - григоріанський, му
сульманський і коптський. Безліч традицій роблять цю країну однією із 
найбільш "святкових" у світі. (Православ’я.Яи)

Аукціон різдвяних ялинок знаменитих дизайнерів відбувся 
в різдвяні дні в Парижі. На торги було виставлено 80 красунь. Але на
вряд чи можна їх назвати ялинками у звичному розумінні цього слова. 
Так, Жан-Поль Гогьє виставив дерево трьохметрової висоти, виготовле
не з білої бахроми й оздоблене свічками. До речі, він був визнаний пере
можцем. Ялинка від Гуччі була виготовлена з прозорих пластикових 
скоб. Будинок моди Живанші виставив ялинку, на гілках якої лежав чор
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ний сніг. Джоржо Армані запропонував присутнім на аукціоні замість де
рева куб, всередині якого світилися лампочки й крутилася завірюха. 
Найоригінальнішим все ж був витвір Джона Гальяно - гігантський термо
метр із червоним ртутним стовпчиком.

Святкування Різдва Христового пов'язане у багатьох людей із 
стресами і психічною напругою. До такого висновку прийшли 
іспанські вчені. Вони визначили причини цього. Перша: той ажіотаж, 
який супроводжує підготовку до святкування у відповідності із встанов
леною традицією. Друга: різдво як сімейне свято збирає за один стіл на 
тривалу сидячку родичів, між якими не завжди існують добрі стосунки. 
Третя: бігання по магазинах з метою купівлі чисельних подарунків для 
рідних і близьких.

Оригінально, але водночас - традиційно, зустріли різдвяне свято 
американці. їх про прибуття знаменитого Санта-Клауса повідомляє штаб 
протиповітряної оборони Північної Америки в Колорадо-Спрінгс. Саме він 
фіксує прибуття лапландського чародія в округ Колумбія й оголошує про 
початок обдаровування ним мешканців столиці США Вашингтону. Потім 
інтернет інформує американців про переміщення Санта-Клауса по тери
торії їх країни. Президент Дж.Буш зустрів Різдво в колі сім'ї. В цьому році 
сім я Бушів встановила своєрідний рекорд: вони розіслали за різними ад
ресами біля мільйона вітальних листівок. Для порівняння: сім'я Клінтонів їх 
розсилала біля 400 тисяч, а сім'я Ейзенхауера - десьі 100. Всі витрати сім'ї 
Буша взяв на себе Національний комітет республіканської партії, а це не 
так і мало - біля 370 тис. доларів лише на марки.

Переважна більшість росіян (88%) зізналися, що не дотриму
ються Різдвяного посту. Про це свідчать результати опитування 
дослідницького центру "РОМИР-Мониторинг". Проте 12% опитаних усе- 
таки дотримуються традицій і утримуються під час посту від прийому 
скоромної їжі. Крім того, більше чверті учасників опитування (27%) ска
зали, що планують відвідати святкове Різдвяне богослужіння. За слова
ми ще 18% опитаних, їхній похід у храм "залежить від обставин". Однак 
більшість опитаних (54%) зізналися, що не планують відвідувати храм 
різдвяної ночі. За даними соціологів, подарунок на Різдво піднесе 
рідним чи близьким кожен десятий росіянин, який брав участь в опиту
ванні (9%). Всеросійське опитування було проведено в середині грудня 
за участю в ньому понад півтори тисяч жителів країни.

Страстбург цього року мав головну ялинку висотою 28 метрів.
Це є висота дев'ятиповерхового будинку. Ця ялинка є найвищою 
в Європі цього року. Ельзасці вимушені тримати марку, бо саме вони
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першими ще в 1521 р. почали відзначати Різдво і Новий рік з ялинкою. 
Вона символізувала райське дерево. Але щоб надати дереву дійсно 
райського вигляду^його прикрашали червоними яблуками. В 1851 р., ко
ли була посуха і ніщо не вродило, дерево оздобили блискучим прикра
сами. ІЗ Страсбургу ялинковий звичай поступово поширився по всій 
Франції, а зрештою - і по всьому світу.

Чотирма мовами правилися в цьому році меси в храмах Римо- 
католицькоїЦеркви України - українською, польською, російською 
та англійською. Малеча, люди самотні і немічні одержали з рук свяще
ників подарунки. Католики під час Різдва обмінюються облатками - ви
печеними із прісного тіста кружечками, які символізують прихід в цей 
світ Ісуса Христа. Вони дають облатки навіть домашнім тваринам, бо ж 
вірять що в різдвяну ніч вони одержують дар мови. За традицією в кож
ному костелі були влаштовані фігурки новонародженого Ісуса, Божої 
Матері, Йосипа, ангелів, а також бика і віслюка. Різдвяний стіл в като
лицькій сім'ї має обов’язково бути багатим, а тому до цього дня кожна 
католицька сім'я заощаджує кошти. На столі має бути неодмінно засма
жена індичка. На різдвяну вечерю збираються всі родичі.

В Різдвяному посланні глави УПЦ Московського Патріархату ми
трополита Володимира насамперед відзначається, що своїм приходом 
на Землю Ісус Христос поділив історію на два періоди - старозавітній і 
новозавітній. Нині в нашому секуляризованому світі знову продовжує 
діяти старозавітній закон. "Зіпсованій гріхом людській природі ближчим 
є закон помсти, ніж віддачі добром за зло", - пише владика. -" ...В світі 
панує насилля, обман, завидки, ненависть, вбивства, тероризм, війни. 
На наших очах проливається кров, не цінується людське життя. Різно
манітні трагічні події останнього часу явно свідчать про те, в яку безодню 
гріха і беззаконня кидає себе людство, продовжуючи жити за цим старо
завітнім принципом". Патріарх вважає, що розірвати ці кайдани гріха мо
же лише християнство. Зміцнення духовно-морального клімату в нашо
му суспільстві, на думку владики, залежить від прийняття нового Закону 
про свободу совісті, реалізації Указу Президента про повернення Церк
вам конфіскованого у них майна, введення в школах викладання Закону 
Божого, налагодження у війську пастирської діяльності.

Україномовні періодичні видання видрукували Різдвяні Послан
ня глави УПЦ КП Патріарха Філарета, глави УГКЦ кардинала Любомира 
Гузара, і чомусь не Предстоятеля УАПЦ митрополита Мефодія, а влади
ки однієї з найменших єпархій цієї Церкви - Харківської і Полтавської ар
хиепископа Ігоря, який явно не має рівної названим владикам духовної 
ваги. Всі Церкви - і УПЦ КП, і УПЦ МА, і УГКЦ, і РКЦУ - мають своїх керу-
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ючих справами, але ж вони знають своє місце в церковній ієрархії і не 
прагнуть перебирати на себе роль глави Церкви. Треба зрозуміти, що 
незатишно почувають себе глави Церков у такому сусідстві, хоч Послан
ня владики Ігоря загалом є надто церковним. В своєму Різдвяному По
сланні Патріарх Філарет наголошує на тому, що "Різдво Христове, яке ми 
святкуємо, не є тільки народною традицією, пов'язаною з колядками, 
вертепом, різдвяною зіркою, святочними гуляннями та іншими радоща
ми. Різдво Христове - це надзвичайна, незбагненна для людського розу
му священна подія, яка відбулася в певний історичний час. Різдво Хрис
тове - не тільки історична подія, це подія космічного значення. Бог - Тво
рець Всесвіту зійшов з Небес на Землю". Відзначивши те, що Бога на 
Землю звела любов, прагнення очистити людську природу від гріха і по
долати смерть, Святійший Патріарх наголошує на необхідності для 
спасіння з єднатися з новим Адамом - Христом", повернутися до віри 
Бога, віри в те, що він "має відношення до наших дій, слів і думок". Саме 
на ґрунті невіри Богові, зауважує владика Філарет, виростає недовіра 
людей одне одному, всілякі розділення, протистояння, недовіра до влад
них структур, прояви соціально-економічного зла, від чого страждає ук
раїнський народ і держава. Замість того, щоб жити в миру і любові, чи
мало християн сіють ненависть і ворожнечу. Із-за цього ми протягом де
сяти років не можемо створити єдину Помісну Православну Церкву в Ук
раїні. Причиною всіляких негараздів у нашій державі є бездуховність. 
"Віра в Бога закликає нас любити своїх батьків, свою сім'ю, ближніх, 
Батьківщину Україну".

Блаженніший Любомир Гузар у своєму Різдвяному Зверненні 
насамперед зауважує на часто викривленому розумінні свята.
Його часто люблять за те, що воно "дає нагоду втекти від щоденних 
справ, згадати безтурботне дитинство. Але Христос приходить на Зем
лю "не для того, щоб забавити, розвеселити людину, а щоб спасти її, 
вирвати із лабет диявола та смерті й повернути до Небесного Отця". 
"Все, що робить Господь, має одну-єдину підставу і причину - любов. 
Різдвяний час повинен стати для нас нагодою, щоб зрозуміти цю прав
ду і зробити для себе висновок, що всі наші думки, рішення і дії - почи
наючи від зачаття нового життя, народження, виховання дитини і 
закінчуючи різними проявами нашого зрілого життя - повинні мати ту 
саму підставу. В усіх сферах людської діяльності: в науці, культурі, 
політиці, економіці - любов, бажання ближньому добра повинні стати 
домінантним елементом. Люди, які звертають погляд лише в бік земно
го добра і зосереджуються на власній вигоді, насміхаються з таких ду
мок, вважають їх дітвацькими, незрілими, нереалістичними - тому в на
шому світі панує така суєта". Владика Гузар побажав кожному сповнен
ня надією і радістю, утвердження у вірі.
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Дванадцятидення - низка українських січневих свят Східного об
ряду від Різдва і до Водохрещі (7-19 січня). Навколо них протягом 
віків склався надзвичайно багатий вінок звичаїв та обрядів з майже одна
ковим функціональним призначенням - гарантування добробуту і щастя 
людини й охорона її від нечистих сил. Згідно народних уявлень, всі дії, 
предмети і слова, виявлені в обрядових святкових дійствах, мають ча
родійну силу. В день Різдва звучать колядки, а під час відзначення Свят
вечора в колі сім'ї неодмінною стравою є кутя, дванадцять пісних страв. 
До останніх, крім куті, входить борщ з грибами, риба холоджена і смаже
на, голубці та вареники, млинці, гречана, пшонна чи ячмінна каша, капус
няк, затертий олією або пшоном, пироги з капустою, сливами чи груша
ми, узвар. В колядках славиться новонароджене Дитя-Спаситель, виго
лошується побажання господарям щастя, здоров'я, добробуту. В різних 
регіонах України (навіть поселеннях) обряд колядування має свої особли
вості. Якщо в Східній Україні переважають обходи із зіркою, то в Західній 
Україні існує звичай вертепу, навіть "живого". В переддень Різдва на 
Сході України діти носять родичам і близьким людям сім'ї від імені своїх 
батьків вечерю. Ввечері останнього дня Старого Року, а це свято Малан- 
ки, щедрують, а вранці першого дня Нового року за старим календарем 
(а це день св. Василя) засівають (посипають). Проте ці дні не мають особ
ливого значення в релігійному календарі. Дванадцятидення завершує 
свято Богоявлення-Водохрещі. Відбувається освячення води шляхом за
нурення в неї священиком хреста, як правило у відкритих водоймах. 
При цьому випускають в небо голубів, які символізують "дух Божий".

Вифлеємський вогонь знову в Україні. Привезли його в Європу з 
печери, в якій народився Спаситель, австрійські скаути. До Львова Виф- 
леємське світло потрапило через Польщу. Привезли його з кордону ук
раїнські пластуни. З галицької столиці вогонь помандрував по всій Ук
раїні до храмів і будинків молитви різних християнських конфесій і цер
ков. Зберігали його від Різдва до Водохрещі.

Львівщина Різдвяна - це щось святе і чарівне. Тисячі гостей зі 
всієї України приїздять на Різдвяні дні до цієї галичанськоі області (і не 
лише у Львів, а в кожне її місто і містечко), щоб разом з львів’янами 
радіти народженню Спасителя. Але якщо в минулі роки ватаги коляд
ників ходили "від хати до хати", то в цьому році було організовано вуличні 
вертепи в різних районах поселень. Вже треба було ходити від вертепу 
до вертепу, щоб помилуватися своєрідністю імпровізацій різних колек
тивів колядників. Характерно, що з кожним новим роком кількість коляд
ників не зменшується. Все більше стирається межа між тими, хто коля
дує, і хто мав би бути реципрієнтом дійства. Герої різдвяного вертепу ви
ходять до людей, щоб розповісти історію народження Ісусика, якого
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спочатку не прийняв світ. Тут є і пастушки, і ангелочки, і хитрий Жид, і 
підступний Чорт, і страшна Смерть. Але вся нечисть боїться світла 
Віфлеємської Зірки, а це - торжество добра над злом. В різних містах об
ласті пройшли конкурси сільських вертепів. Тому, як святкують Різдво на 
Львівщині, дивуються навіть іноземці, які з тих чи інших приводів опини
лися в ці дні в галичанському краї. Характерно, що діти з Німеччини 
навіть не знали, про чиє народження йде мова.

Міжнародний фестиваль вертепів "Різдвяна містерія" вп'яте 
відбувся у Луцьку. Сюди з'їхалися театральні колективи з Польщі, Чехії, 
Німеччини, Угорщини і Білорусі. Щодня презентувалося по 2-3 вистави! 
В цьому році учасників фестивалю було не так багато. Так, на попередній 
приїздили митці аж із 18 країн. Водночас в Луцьку відбулася і міжнарод
на наукова конференція "Традиції Різдвяної містерії".

Про Різдво Христове більшість із колишніх громадян України 
в недалекому минулому знала по повісті М.Гоголя "Ніч перед 
Різдвом", а не по Новому Завіту. Але, як це наголошує на цьому Церк

ва, Гоголь вводив радянських людей 
в оману, бо ж наголосив на тому, що 
в ніч перед Різдвом починає свої споку- 
шуючі дії щодо людини нечиста сила і 
що саме в цей час треба виганяти й ус- 
мирювати чортів. Саме це, за Гоголем, 
чинив коваль Вакула. Священик УПЦ 
МП з київського храму прп. Агапіта 
Олександр Креницький вважає, що ек- 
зорцизм до Різдва Спасителя і до свят
кування Різдва ніякого відношення не 
має. "Введення фольклорних історій 
Миколою Гоголем в свій цикл "Вечори 
на хуторі біля Диканьки" - це одне, 
а Різдво - зовсім інше, сказав отець. - 

Церква прославляє народження Господа нашого Ісуса Христа у плоті від 
Пресвятої Діви Марії і прихід у світ довгоочікуваного Спасителя" ( Киев
ские ведомости. - 10 січня). Проте в Різдвяну ніч цього року декілька ка
налів українського телебачення знову, як і в радянські часи, віддали ек
ран класичному твору Миколи Гоголя.
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Новий проект Закону про свободу совісті і релігійних організацій, 

підготовлений Держкомом релігій України і схвалений Комітетом ВР з 
питань культури і духовності, піддав критиці Комітет ВР з питань бороть
би із організованою злочинністю й корупцією. Член Комітету В Стрето- 
вич вважає, що запропонований проект зорієнтований на подальше об
меження свободи совісті і прав громадян на релігійну діяльність, ство
рює додаткові передумови для різноманітних зловживань і корупційних 
дій з боку посадових осіб органів виконавчої влади у сфері церковно- 
державних відносин. Як стало відомо, проект Закону не підтримало та
кож кілька християнських церков. Вони вважають, що цей законопроект 
рядом своїх ключових положень не відповідає статтям 22 і 35 Конституції 
України, декільком статтям Загальної Декларації з прав людини та ін.

* * * * * * * * *

Засуджувати не словом, а відвертати ділом» Час від часу на 
сторінках українських газет з'являються публікації, автори яких в непри
стойній формі пишуть про місіонерську діяльність деяких конфесій і 
релігійних організацій. Серед останніх частіше всього згадуються като
лики, мормони, свідки Єгови, харизмати. Насамперед їх називають тими 
"фальшивими пророками", від яких нібито застерігав Ісус Христос. Але 
коли уважно вивчити історію християнства, особливо доби семи Все
ленських соборів, то стане зрозумілим, що на будь-якому з них ті, хто 
нині вважає себе "нефальшивим" міг стати і "фальшивим". То ж прикмет
ник "фальшиві" чи "нефальшиві" без належної аргументації того є го
лослівним, нічим не засвідченим випадом. Автори газетних статтей про 
місіонерів (див., наприклад, "Хрещатик" - №2) пишуть, що вони "днями 
вештаються вулицями і дворами". У вдумливого читача тут же може ви
никнути питання: а хто не дає так само вештатися місіонерам обстоюва
ної авторами церкви з метою навернення до себе все нових і нових па
рафіян? Певно і успіх у них був би більшим, бо ж вони репрезентують 
традиційну, як для України, конфесію. Друге. А може вони більші христи
яни, ніж ті, хто трутнем сидить в храмі в надії, що до нього прийдуть па
рафіяни, а чи ж держава їх туди зажене. Чому більші? Та тому, що Ісус 
Христос повелівав не сидіти в очікування, а йти і навчати. При цьому ці 
"вештальники", як засвідчують в статтях їх опоненти, "обдаровують 
просвітницькою продукцією". Тут і часописи, і книги, і прості листівки. 
А де така ж продукція обстоюваних авторами церков, релігійних 
спільнот? Третє. На якій підставі газетарі засуджують як злочинців тих,

Релігійна панорама І 'Р003 59



Свобода совісті

хто діє у відповідності з міжнародними правовими нормами. Уважно вчи
таємося в статтю 19 Загальної декларації прав людини ООН, під якою 
стоїть і підпис України: "Кожна людина має право на свободу переконань 
і на вільне вираження їх; це право включає свободу б е з п е р е ш к о д н  
о дотримуватися своїх переконань і свободу шукати, одержувати і поши
рювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від дер
жавних кордонів". Певно що журналістам слід писати не про тих, хто "ве
штається" і несе слово Боже тим, хто є поза храмом або буває там при
наймні один-два рази на рік в дні великих свят, а про тих з традиційних 
церков, хто виявляє бездіяльність в організації мирянського руху, хто не
хтує місіонерською роботою своїх церков, писати про барство в церков
ному житті, недостатню підготовку до місіонерства не лише мирян, а й 
переважно кліру наших історичних церков. Де їхня масова преса, де 
радіо і телепередачі, де недорогі видання для масового читача? Де ті 
щирі і доброзичливі бесіди в наших домівках, в яких чомусь звинувачу- 
юіь журналісти єговістів, членів православних чи католицьких братств? 
Де те самовіддане двохрічне місіонерство за свій кошт кожного мормо
на у діяльності православних чи католицьких спільнот? То ж негативну 
громадську думку слід формувати не щодо тих, хто із своїх конфесійних 
позицій несе слово Святого письма, "вєштаючись" від хати до хати, 
а щодо тих з традиційних як для України церков, хто занедбав 
місіонерську роботу і в такий спосіб поставив під сумнів свою віддалену 
перспективу. Бо ж із-за бездіяльності з часом можна із Церкви перетво
ритися в секту.
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РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Релігієзнавчі студії. Львів, 2002. Так називається щорічник 
Львівського університету, перший випуск якого вмістив ряд змістовних 
статей з філософії та культурології релігії, актуальних проблем релігійно
го життя в Україні і світі. Більшість статей збірника присвячено історії 
релігії в Україні.

Каспер Вальтер, кардинал. Ісус Христос.- К., 2002. Видавництво 
"Дух і літера" видрукувало велику монографію відомого католицького 
діяча в переддень Різдва Христового. Книга присвячена тому, як сучас
на богословська наука вирішує питання про Ісуса Христа, з якими про
блемами зіткається сучасна христологія. Вона вміщує великі розділи 
"Імсторія та покликання Ісуса Христа", "Христос воскреслий і прослав
лений" та "Таємниця Ісуса Христа".

Мудрий Софрон, єпископ. Нарис історії Церкви в Україні. - Іва
но-Франківськ, 2002. Нове видання Нарисів владики цікаве чітким 
поділом історії слов'янського Сходу і Київської держави на доби і 
періоди. Стародавня доба охоплює І-УІІІ ст., Середньовічна доба, що 
ділиться на три періоди, - VIIІ-XV ст. Новітня доба також має чотири 
періоди й охоплює час від 1458 до 1946 року. Історія Церкви владикою 
персоніфікується постатями відомих єпископів, митрополитів та карди
налів.

Абетка християнської науки і обряду. - Івано-Франківськ, 2002.
Це - своєрідний словник, в якому в популярній формі дається виклад ос
нов християнства. Всі слова християнської термінології в своїй сукуп
ності розгортають світ християнської мудрості, ведуть в глибини христи
янського богословія.

Палладіна Т. Римсько-католицька Церква у Києві. - К., 2002.
В книзі маємо виклад історії католицизму на теренах Київщини. Показа
но, що західні місіонери почали проповідувати серед слов'ян задовго до 
їх масового охрещення. В Російській імперії і в тоталітарній державі ри- 
мо-католицька Церква зазнавала утисків. Про все це йде мова у виданні. 
Описано перебування в Києві Папи Івана Павла II.
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ*

ЦЕРКВА ІСУСА ХРИСТА СВЯТИХ ОСТАННІХ ДНІВ**

ЦІХСОДє однією із найдинамічних Церков в нинішньому християнсь
кому світі: її філії є вже в більш ніж 160 країнах світу. Згідно її вчення, вона 
з'явилася як засіб відновлення втраченої первісної Церкви Ісуса Христа.

НАЗВА ЦЕРКВИ. Засновано її в квітні 1830 р. у місті Файєті (штат 
Нью-Йорк) пророком Джозефом Смітом (1805-1844). В ці дні вона нара
ховувала всього шість осіб. З 1830 по 1838 рік Церква називалася або 
"Церква Святих останніх днів", або "Церква Христа". Нинішню офіційну 
назву одержала у квітні 1838 року. Кожне слово в ній - значиме.

Словосполучення "Церква Ісуса Христа" фіксує те, що Ісус Христос 
стоїть на чолі Церкви і що Євангеліє слугує фундаментальною основою 
Церкви, а відтак Церква є християнською, хоч це подеколи й заперечу
ють її опоненти з інших християнських конфесій. Проте тут варто наголо
сити на тому, що вона має навіть більше християнськості, ніж ті, хто це 
заперечує. Свідченням цього є хоч би те, що акт творіння світу і всього, 
що в ньому є (конкретніше - всі шість днів творіння), ЦІХСОД віддала в 
руки Ісуса Христа, бо ж через Бога-Слово все повстало, "і ніщо, що по
встало, не повстало без Нього" (Ів. 1:3).

Термін "Святі" співзвучний також з Новим Заповітом, де він вжи
вається для назви членів Церкви Христової, 
які вступають в завіт з Богом через хрещення. 
Зрозуміло, що це не ті "святі", яких вшанову
ють католицька чи православна церкви.

Термін "останні дні" відображає те, що 
Церква була відновлена в останню еру історії 
людства перед другим приходом Ісуса Христа 
і не є тотожною тій Церкві, яка існувала в дні 
земного служіння Спасителя в Палестині. Во
на, власне, служить меті відновлення її.

Подеколи Церкву називають ще мор
монською із-за віри її послідовників у "Книгу 
Мормона". Саме в цій книзі, знайденій Джозе
фом за підказкою ангела Моронія у вересні

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії.
** Матеріал підготував професор А.М.Колодний на основі вивчення видань Церкви і 

консультацій з Юрієм Корольовим.
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1827 р. в кам'яній схованці на пагорбі Кумор, по
дається доктринальна основа Церкви. Якщо в 
Біблії, яку мормони приймають повністю як святи
ню, говориться про спілкування Бога з нащадками 
Якова на Ближньому Сході, то в "Книзі Мормона" 
подається вже запис спілкування Бога з групою на
щадків Ізраїлю, яких він привів з Єрусалиму в 
Західну півкулю десь за 600 років до нашої ери і де 
вони прожили до 421 р. від народження Христа. 
Запис цей, згідно переказів, здійснив пророк з 
ім'ям Мормона, вигравірувавши його на золотих 
пластинах, і передав їх своєму сину Моронію для 
схову. Саме звідси й пішла назва послідовників Дж.

Сміта мормонами.
В наступні роки Джозеф Сміт мав ще багато одкровень, дев’яносто з 

яких подаються в книзі "Вчення і Заповіти". Серед них є одкровення-до- 
ручення йому з організації нової Церкви, заснування в Америці Нового 
Єрусалиму - міста Сіону.

ДЖОЗЕФ СМІТ. Не станемо переповідати тут його біографію. Ще в 
чотирнадцятирічному віці він мав видіння-зустріч із Богом-Батьком і Йо
го Сином - Ісусом Христом. Як засновник і пророк нової християнської 
Церкви, Дж Сміт був гонимий, вимушений був постійно міняти місце 
проживання, попадав неодноразово у в'язниці, мав непорозуміння 
навіть із своїми послідовниками. Трагічною була смерть Дж.Сміта: на
товп невідомих із закритими обличчями людей увірвався в Картедемсь- 
ку в'язницю, в якій він знаходився із своїм братом Хайрумом, і вбив їх.

До вчення Дж.Сміта можна підходити по-різному. Воно вміщене на 
тисячах сторінок друкованих писань, історій, щоденника, листів та книг. 
Визнаємо, що не все написане і сказане ним повністю співзвучне з вчен
ням історичних християнських течій. Але ж і вони вибірково підійшли до 
науки Ісуса Христа, по-своєму через своїх ідеологів його скомпонували і 
без якихось на те підстав вимагають своє прочитання вважати єдино 
істинним. Пророк сам зазначав, що "все Господнє має глибоку важ
ливість; лише час, лише досвід, лише ретельні й урочисті роздуми допо
можуть пізнати його” . Водночас Дж Сміт підкреслював, що пророк не 
завжди пророк, а лише тоді, коли він діє як такий. Ретельне вивчення то
го, що приписується Сміту, дає можливість відокремити дійсні вислов
лювання Пророка від пізніших нашарувань на них. Тому деякі з його 
праць мають статус "св’ященних джерел” . Своє вчення Дж.Сміт розгля
дав як той ґрунт, який зрештою "революціонізує ввесь світ".

Після вбивства Дж.Сміта й знищення помешкань членів Церкви мор
мони під керівництвом Брігама Янга здійснили перехід на Захід Сполу
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чених Штатів в долину Великого Солоного Озера, де ними було збудова
не місто Солт-Лейк-Сіті і засновано штат Юта. Саме в цьому столичному 
місті штату нині й знаходиться всесвітнє Головне Управління ЦІХСОД.

МІСІЯ ЦЕРКВИ. Свою Церкву мормони рзглядають як Церкву Бога 
на Землі. Трьома основними місіями ЦІХСОД є: 1. Проголошення Єван
гелія всьому людству, чому підпорядкована вся система її місіонерської 
діяльності. 2. Удосконалення святих через постійне навчання їх Єван
гелію і дотримання "обрядів спасіння". 3. Викуплення тих померлих, 
особливо родичів, які за життя не прийняли Євангеліє і не виконували 
обряди спасіння. *

Вище ми наголосили на тому, що Церква Ісуса Христа Святих останніх 
днів є християнською, хоч і знаходиться поза католицькою, православ
ною і протестантською традиціями. Характерно, що Дж.Сміт ніколи не за
кликав до встановлення якоїсь нової релігії. Він очолив відновлення, як він 
це розумів, саме Євангелія Ісуса Христа, тих істин, якими володів христи
янський світ в час життя Спасителя, відновлення його Церкви, яка припи
нила своє існування на Землі, як вчив Дж.Сміт, незабаром після смерті 
перших апостолів. "Фундаментальними принципами нашої релігії,- за
уважував Дж.Сміт, - є свідчення Апостолів і Пророків про Ісуса Христа, що 
Він вмер, був похований і знову воскрес на третій день, вознісся на небе
са; решта, що стосується нашої релігії, є лише додатком до цього".

Незважаючи на те, що ЦІХСОД наголошує на своїй єдиній істинності 
як Божої Церкви і стверджує відкриття повноти Євангелія лише через її 
живих пророків, вона водночас відноситься з повагою і визнає певну 
цінність більшості традиційних релігій, в тому числі й світових, навіть тих, 
що не належать до християнства.

ВІРОВЧЕННЯ ЦЕРКВИ. В чому ж особливість віроповчальних поло
жень Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів? Дж. Сміт вчив, що Бог є 
не лише нашим Творцем і Правителем, а й Батьком Небесним. Він - ре
альна особа, має вигляд людини, безсмертне тіло. Окрім Бога-Батька є 
ще й Мати Небесна. Всі земляни буквально є їх синами і дочками. Тому 
кожна людина до своєї появи на Землі, як дух, була створена і породже
на Небесними Батьками, вихована у вічному Палаці Батька Небесного до 
рівня свого повного розвитку. "На небесах... ми були різними, як і зараз,
- відзначають теологи ЦІХСОД, - але Небесний Батько хоче допомогти 
нам збільшити свою здатність стати подібними Йому, а тому створив 
план спасіння ... Проте Бог знав, що після народження ми не будемо 
пам ятати про своє життя з Ним і не будемо знати, як повернутися до 
Нього. Тому нам потрібний був Спаситель. І Він послав свого сина Ісуса 
Христа викупити всіх людей на Землі й навчити їх праведності" (Церква 
Ісуса Христа Святих останніх днів в Україні. -К., 2000,- С.2).
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Відтак Ісус Христос - це перший Дух, народжений Небесним Батьком. 
Тому Він є старшим братом кожній людині на Землі. Ісус Христос не іден
тичний Богові, але Він став таким як Батько, а тому й постає посередни
ком між Ним і людиною завдяки своїй досконалості та спасительній місії.
Із присутності Бога і Його Сина виходить Дух Святий, який світить як си
ла Божа кожному, хто приходить у смертне життя. Дух Святий має тіло із 
духу, що нагадує людський образ. Хоч в певний час Він і знаходиться в 
якомусь місці, проте Його вплив водночас відчувається скрізь. Таким чи
ном, визнаючи Святу Трійцю, Церква Ісуса Христа Святих останніх днів 
розглядає її іпостасі як відмінні один від одного вияви Верховного Боже
ства. "Кожний з них має важливе завдання в плані спасіння. Батько наш 
Небесний є нашим Батьком і Правителем, Ісус Христос - наш Спаситель, 
а Дух святий є Одкровенням і Свідченням істини" (Основы Евангелия.- 
Солт-Лейк-Сити, 1991.- С. 36).

Своєрідним є також розуміння мормонами природи Бога. Він, згідно 
їх вчення, колись був звичайною людиною, жив, як і Ісус Христос, на 
Землі і став тим, ким є. Дух Святий свідчить про Батька і Сина й відкри
ває істину про себе. "Бог є прославленою і досконалою людиною, осо
бистістю, яка має плоть і кістки, - відзначає Дж.Сміт. - В середині цього 
відчутного тіла знаходиться вічний дух" ( Вчення і Заповіти. - 130, 22). А 
якщо так, то з Богом можна спілкуватися в такий же спосіб, як і з будь- 
якою людиною. Більше того, духом своїм кожна людина подібна своїм 
Небесним Батькам, атому має всі можливості для досягнення їх доско
налості і піднесення до них.

Але оскільки на небі кожному дані різні таланти і здібності, то й на 
Землі люди покликані вершити різні справи. Земне життя в фізичному 
тілі дане їм саме для випробування через даровану Богом свободу волі і 
можливість розвитку в собі Божественних якостей. Якщо людина витри
має всі земні випробування, то її дух після смерті одержить всю повноту 
радості, які є у Небесних Батьків і подібні їхнім безсмертні тіла. План про
гресування людини Церква ІХСОД окреслює так: "Якщо ми будемо 
наслідувати Його (Бога - авт.) план, то станемо такими ж, як і Він. Ми 
одержимо воскресле тіло, будемо мати владу на Небесах і на Землі, ста
немо Небесними Батьками, і у нас будуть духовні діти, як і в Нього"(Вчен- 
ня і Заповіти. - 132, 19-20).

Згідно віровчення мормонства, сатана-Люцефер є одним із духовних 
синів Бога, невдоволених тим, що спасительна місія була доручена саме 
Ісусу Христу. Тому кожна людина має бути пильною щодо дій Сатани, який 
прагне "заблуджувати і засліплювати людей", всупереч добру "вести їх по- 
лоненними за своєю волею", прагне "відвести їх від Божої справи".

Адаму і Єві у вченні Церкви ІХСОД відведена особлива місія. Будучи 
одними з найблагородніших дітей Батька Небесного, вони були покли
кані "вести праведних на битву проти сатани". Водночас вони могли ста
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ти батьками роду людського. Але із-за ослуху, порушення завіту відбули
ся зміни в їх стані і вони здобули здатність не лише фізичної, а й духов
ної смерті. Останнє означало, що "вони разом із своїми дітьми більше не 
могли говорити з Богом віч-на-віч... Адам і Єва, інші люди були віддалені 
від Бога як фізично, так і духовно. Але, на відміну від інших християнсь
ких конфесій, мормони вважають, що падіння наших перших батьків бу
ло необхідним кроком в життєвому плані і є великим благословінням 
всьому людству. Завдяки цьому падінню ми ощасливлені фізичними 
тілами, правом вибору між добром і злом й сприятливою можливістю до
сягнути життя вічного. Жодна з цих привілей не була б нашою, якби Адам 
і Єва залишилися в саду" (Основы Евангелия,- С. 33).

По-особливому ЦІХСОД витлумачує також проблему сотворіння 
світу. Він був створений Богом із хаосу. Він має відношення і до просто
ру і до часу, але не створив їх з нічого. Згідно вчення Церкви, було два 
творіння, все спочатку було створене у духовному вигляді, а "природне" 
сотворіння, творіння чисельних світів відбулося вже опісля і здійснилося 
Богом через свого Сина. Саме він створив небо і землю й все те, що на 
них знаходиться, в т.ч. й людину. Власне Ісус Христос влаштував цей світ, 
дав йому форму, рух і життя.

СИМВОЛ ВІРИ. В концентрованому вигляді віровчення Церкви Джон 
Сміт сформулював ще в 1842 р. у своєму Символі віри, що має 13 визна
чальних положень. Зрозуміло, що вони відрізняються від тих десяти 
членів Символу віри, які були прийняті на Нікейському соборі в 325 р. і які 
визнають основою свого віровчення католицька і православна церкви. 
Але ж і останні є витвором людським й лише з часом сакралізованим. 
Ніхто в християнстві не має право на остаточну істину, окрім Ісуса Хрис
та. Вона - в новозавітних творах. Кожна з християнських Церков її звідти 
по-своєму вичитує, а відтак особливості її вчення такою ж мірою є істин
ними як і інших.

Подаємо нижче основні положення мормонського Символу віри.
1-Ми віримо у Вічного Батька, в Сина Його Ісуса Христа і в Святого 

Духа.
2. Ми віримо, що люди будуть покарані за свої власні гріхи, а не за 

погрішіння Адама.
3. Ми віримо, що через спокутування Христа все людство може бути 

спасенним, наслідуючи також закони і таїнства Євангелія.
4. Ми віримо, що основними законами й обрядами Євангелія є; пер

ше - віра в Господа Ісуса Христа, друге - покаяння, третє - хрещення че
рез занурення у воду з метою відпущення гріхів, четверте - рукопокла- 
дання для дарування Святого Духу.

5. Ми віримо, що людина має бути покликаною Богом через одкро-
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вення і рукопокладення тих, хто наділений владою, щоб проповідувати 
Євангеліє і виконувати обряди її.

6. Ми віримо в той же устрій, який існував в первинній Церкві, а саме: 
в апостолів, пророків, пасторів, вчителів, євангелістів та ін.

7. Ми віримо в дар мов, в пророцтва, одкровення, видіння, зцілення, 
у витлумачення мов та ін.

8. Ми віримо, що Біблія - слово Боже, постільки, поскільки вона пере
кладена вірно; ми також віримо, що Книга Мормона є словом Божим.

9. Ми віримо у все, що відкрив Бог, у все, що Він нині відкриває, і ми 
віримо, що Він ще відкриє багато великих і значимих речей, які стосу
ються Царства Божого.

10. Ми віримо у дійсне воз'єднання Ізраїлю і у відновлення десяти 
колін, в те, що Сіон (Новий Єрусалим) буде заснований на Американсь
кому континенті; що Христос буде особисто царювати на Землі, і що 
Земля оновиться й одержить свою райську красу.

11. Ми залишаємо за собою право вшанування всемогутнього Бога 
згідно голосу нашої совісті і надаємо всім людям те ж право: хай вони 
вшановують так, як їм заманеться, де кому забажається.

12. Ми віримо в підпорядкування государям, президентам, правите
лям і державним службовцям, дотримуючись, шануючи і підтримуючи 
закон.

13. Ми віримо, що ми повинні бути чесними, правдивими, непорочни
ми, доброзичливими, високоморальними і приносити добро всім лю
дям; дійсно, ми можемо сказати, що дотримуємося установок Апостола 
Павла. Ми всьому віримо, на все сподіваємося, ми багато натерпілися і 
сподіваємося, що зможемо знести все. Якщо є щось добродійне, пре
красне, варте поваги чи похвали - ми прагнемо до всього цього.

Як і всі християни, Святі останніх днів вірять в друге пришестя Ісуса 
Христа. Спаситель, навчають мормони, прийде, щоб ввести на Землі 
своє Тисячолітнє правління. За цей час тут будуть збудовані нові храми, 
а вірні "будуть мати одкровення, щоб дізнатися про наших предків 
повністю аж до батька Адама і до матері Єви, і ми ввійдемо до храму Бо
жого, щоб там виконати таїнства для них" (Основы Евангелия. - С.300). 
Так зрештою буде завершеним ланцюг священства від Адама і до сього
дення. Під час приходу Спасителя воскреснуть із могил всі праведники й 
одержуть славу Царства целестіального.

Під час Тисячоліття Ісус Христос буде вести не лише Церкву, а й очо
лить політичний уряд, діяльність якого ґрунтуватиметься на законах пра
ведності й збереженні основних прав і свобод за всіма громадянами.

ОБРЯДОВА ПРАКТИКА ЦЕРКВИ. Разом з вірою в житті людини по
винні мати місце й діла. Однією з духовних справ є молитва - щира про
чуяна розмова з Батьком нашим Небесним. Характерно, що мормони

Релігійна панорама № 1 '2003 67



Сторінка конфесії

закликають молитися л и ш е  Богу і ніяким іншим істотам чи чомусь іншо
му, створеному Богом або ж людиною. Молитва покликана висловити 
словесно любов до Батька Небесного, відвернути спокуси Сатани і його 
послідовників, стати засобом сповіді в гріхах і прохань про допомогу, 
орієнтації в прямому і вузькому шляху, який веде до життя вічного. Мо
литися можна будь-де, будь-коли, за будь-яких обставин.

Щонеділі кожний член Церкви зобов'язаний відвідати колективне 
зібрання, яке проводиться в спеціально збудованому для цього або ж 
відповідно пристосованому приміщенні. Причисна година Богослужіння 
починається молитвою одного з членів громади. В ній завжди присутня 
подяка Богу за цей день, за можливість зібратися разом, прохання про
бачити відсутніх на зібранні і благословити всіх присутніх. Під час прича
стя споживається кусочок білого хліба і вода із спеціальної скляночки, 
що символізують плоть і кров Ісуса Христа. Хоч Спаситель і заповідав 
вживати при причасті вино, але мормони, користуючись сучасними од
кровеннями, зауважують, що тут Ісус висловив байдужість щодо того, 
що ми їмо і п’ємо при цьому. Відтак вони причащаються хлібом і водою.

Оскільки людина в час свого земного життя здійснює різні 
погрішіння, то особливе місце у віровченні ЦІХСОД відводиться покаян
ню як можливості звільнитися від гріхів і одержати здатність до розвит
ку. Щоб удосконалити своє розкаяння, вірний завжди має дотримувати
ся заповідей Господніх. Важливу роль в завершенні грішного життя 
Церква відводить хрещенню, яке здійснюється через занурення у воду. У 
свої дитячі роки людина не має ще якоїсь вини перед Богом. Її 
гріховність не є успадкованою, а набутою. Тому хрещення малих дітей не 
практикується. їх приймають в Церкву лише з досягненням восьмиліття, 
оскільки саме з цього віку людина вже стає підзвітною і відповідальною 
за свої вчинки. В цьому виявляється право на свободу вибору між доб
ром і злом й настання відповідальності за свої вчинки, Проте новонаро
джене не лишається без благословення. Маючи священство, його 
здійснює батько немовляти, даючи водночас йому й ім"я. Після хрещен
ня вірний починає нове життя, оскільки через обряд вступає в дійсний 
завіт з Богом.

Окрім таїнства хрещення, Церква обстоює також одержання кожним 
вірним дару Духа Святого через рукоположения старійшини Церкви. "Че
рез Духа Святого, - зауважують церковні теологи, - ми можемо пізнати, 
що Бог живе, що Ісус є Христос і що його Церква відновлена на Землі" 
(Основы Евангелия.-149). Але ідеологи Церкви постійно підкреслюють 
те, що насолоджуватися спілкуванням із Святим Духом може лише гідний 
член Церкви. Дарів від Бога є багато і кожному дається свій дар. Кожний 
має відчути, які він має дари і, молячись, розвинути їх як певні духовні си
ли. Серед цих дарів є дар мови, дар витлумачення мов, дар знання, дар 
пророцтва, дар-зцілення, дар творіння чудес, дар віри та ін. Дари дають
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ся людині не для задоволення, а для творіння справ Господніх.
Важливим у житті кожного мормона є ендаумент - благословення, які 

вони отримують від Небесного Батька підчас відвідування храмів. Обряд 
дає можливість ще раз відчути для себе присутність Бога у світі, укласти 
з ним завіт жити за законами Євангелія, стати більш духовним. Білий 
одяг, в якому входять вірні до храму, символічно засвідчує залишення 
позаду світу і входження до святої Божої Оселі, де все є чистим і благо
говійним. Те. що переодягання в цей одяг відбувається в окремій кімнаті 
і що кожний вірний повинен мати свій храмовий одяг, засвідчує те, що 
кожний особисто йде на зустріч з Богом і сам відповідає за своє життя 
згідно з Божими заповідями.

В Церкві суворо дотримуються четвертої заповіді Мойсея про день 
суботній. Але, перекладаючи слово субота просто як день відпочинку, 
вони вшановують неділю в пам'ять воскресіння Ісуса Христа. Цей день 
має бути повністю відданий Богу, а тому вірні повинні обов'язково 
відвідувати молитовний будинок, вживати лише скоромну їжу, займати
ся благодійницькою діяльністю.

Однією із форм наближення до Батька Небесного і служіння Йому в 
мормонів є піст. Поститися - це значить бути без їжі і пиття. Святі ос
танніх днів дотримуються посту щомісячно в першу неділю. В цей день 
вони не їдять і не п'ють, як мінімум, дві їжі підряд і так дотримуються ви
мог посту. Кожний член Церкви має передавати священству для допо
моги бідним їжу чи гроші, які він витратив би на продукти принаймні для 
двохразового харчування. Крім пожертви від посту, Святі останніх днів 
мають передавати Церкві ще десяту частину будь-яких своїх доходів, а 
також жертвувати в інші фонди згідно з їх бажанням і можливостями. 
Цим вони засвідчують свою відданість Богу.

ХРАМИ І ТАЇНСТВА МОРМОНІВ. Храм ЦІХСОД, де б він не був, 
приваблює кожного внутрішньою красотою, специфічною оздобою, а 
відтак і своїм Призначенням - звершенням глибоких духовних цілей, 
навчанням високо духовних справ, своїм устремлінням в небо. При 
вході в нього є напис "Святість господові!" Святі останніх днів йдуть 
туди, щоб одержати там священні таїнства і вступити в завіт із Бать
ком Небесним. Таїнства ці потрібні для спасіння, а тому вони не
одмінно мають здійснюватися в священній храмовій обстановці. 
Відвідувачі храмів обов'язково носять білий одяг, що символізує непо
рочність, відданість, чистоту кожного, хто туди входить, а водночас 
єдність і рівність або, як про це сказано в Одкровенні Івана Богослова, 
це ті, що "прийшли від важкого горя, і випрали одяг свій й вибілили йо
го в крові Агнця" (7:14).

Вхід в Храм Божий у мормонів - священний привілей. Навіть не кож
ний член Церкви може до нього попасти. Відвідувач його повинен бути
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гідним цього, відповідати певним вимогам.
Зокрема, кожний має бути не менше року 
діяльним членом Церкви, послушним її пра
вилам, законам і заповідям, чесним у своїх 
відносинах зі своїми ближніми. Чоловіки 
повинні насамперед одержати Священство 
Мелхиседекове.

Члени Церкви ІХСОД, які одержали хра
мові таїнства, після цього завжди носять 
особливий одяг - нижню білизну, яку виготов
ляє спеціалізоване церковне підприємство і 
розподіляє за спеціальною програмою. Цей 
одяг, покриваючи тіло, не лише нагадує про 
завіти, а й є своєрідним захисним бар'єром 
від будь-яких спокус, слугує символом пова
ги до загальнолюдських моральних норм.
Будь-хто із мормонів має уникати екстрава
гантних і таких, що надто оголюють тіло, фа- в Солт -Лш к-См
еонів одягу.

Всі таїнства в ЦІХСОД здійснюються із використанням визначених 
владою священства ритуалів в ім'я Ісуса Христа. Але якщо таїнство на
речения імені дитини, конфірмації, причастя, освячення масла, пома
зання хворих, освячення могил, благословення втіхи, посвяти в чин і 
призначення на посаду виконує лише носій Мелхіседекового священ
ства, то влада здійснення таїнств хрещення, благословіння і прислужу
вання причастя дається також і Аароновому священству. Значна части
на обрядів священства виконується через рукопокладання. Подеколи 
при реєстрації громад ЦІХСОД викликає застереження те, що в них 
носіями Ааронового священства є по суті діти у віці 12-16 років. При 
цьому не враховується те, що в цьому віці буває висвята лише в такі 
священицькі чини як диякон і вчитель, функціональним обов'язком 
яких є прислужування при виконанні таїнств і т.п. Таке є і в православ
них і в католицьких церквах, але там не визнається наявність в цієї при
слуги чину священства.

Таїнства храму можуть одержати всі, хто колись жив на Землі. Відтак, 
особливістю обрядодійства в мормонів є те, що вони мають можливість 
відвідувати храм на користь мертвих. В храмі можна за допомогою т.зв. 
вікарних обрядів здійснити всі таїнства, які необхідні для підвищення у 
вірі тих, хто вже вмер. Саме тому одним із неодмінних обов'язків Святих 
останніх днів є встановлення особистості їх предків і відвідування храмів 
на їхню користь. Важливим в храмовій роботі за мертвих є пошук кожним 
мормоном своїх генеалогій. Встановлення особистості мертвих перед
бачає пошук інформації про всі покоління своїх предків і насамперед про
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чотири передуючі покоління. Цій меті підпорядкований існуючий в Солт- 
Лейк-Сіті спеціальний генеалогічний інститут.

СІМ'Я І ЗДОРОВ'Я. Подеколи в різних публікаціях можна прочитати 
про багатожонство мормонів. Проте автори таких писань чомусь не за
стерігають, що це в них було до 1891 року і має своє пояснення. Біблія 
також допускала в певний час багатожонство і не розглядала це як пере
люб. Згадаймо тут хоча б оповіді про святих царів Давида і Соломона.

Сім’я, згідно вчення мормонів, є священною структурою сулспільства. 
Церква закликає постійно служити своїй сім’ї, мати дітей. Даний Богом 
закон цнотливості зобов”язує мормона мати статеві стосунки лише з 
особою, з якою маєш законне одруження. "Шлюб більше як з однією дру
жиною є несумісним із членством у ЦІХСОД",- засвідчує "Путівник по Пи
саннях" (К.,1995. - С.203). Саме сім'я, на думку ідеологів Церкви, дає 
можливість вчитися жертовності, відданості і визнанню цінності роботи, 
вчитися тому, як любити, ділитися з іншими і служити один одному. Церк
ва забороняє спілкуватися з тим, що може провокувати на порушення 
цього закону цнотливості (перегляд порнофільмів, читання такого ж 
змісту літератури, журналів тощо). Вона забороняє також аборти.

Незважаючи на те, що чоловік є главою сім'ї, Церква наголошує на 
його рівності з дружиною як партнерів. В сім'ях мормонів існує строгий 
розподіл трудових обов'язків між чоловіком і жінкою, здорові чоловіки 
мають забезпечити своїх дружин і дітей їжею, житлом і всім необхідним. 
Дружина в свою чергу турбується про порядок і красоту в помешканні, 
зберігає сімейну злагоду. Материнство - її святе покликання. Діти також 
повинні мати конкретні домашні завдання відповідно до їх сил. Церква 
гостро засуджується неробство, одержання доходів нечесним шляхом, 
захоплення гультяйством, азартними іграми, крадіжками, наркотиками.

В спеціальному проголошенні "Сім'я", яке вийшло від Першого Прези- 
денства і Ради 12 Апостолів ЦІХСОД у вересні 1995 р., наголошено, що 
"шлюб між чоловіком і жінкою встановлено Богом і сім'я є центральною 
частиною Творцевого плану для вічної долі його дітей... Священні обряди 
і завіти, які можна отримати у святих храмах, дають можливість людям 
повернутися в присутність Бога, а сім’ям об'єднатися навічно". Відтак, 
окрім звичайного шлюбу, Церква утверджує також Закон шлюбу на 
вічність через запечатування такого шлюбу спеціальним обрядом. Шлюб 
на вічність здійснюється відповідною владою Священства і лише біля свя
щенного вівтаря в одному із храмів, прямо перед Богом. Шлюб на вічність 
дає подружжю право один на одного і на своїх дітей навіть після їх смерті, 
служить гарантом здобуття ними ступеню целестіального царства.

Фізичне тіло людини мормони розглядають як одне із вічних благ, 
одержаних від Бога. Воно настільки важливе для людини, що Ісус Хрис
тос називав саме його "Храмом Божим" (І Кор. 3:17). Тому мормонством
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засуджується будь-яке опоганення тіла, що виявляється у формі прине
сення людиною собі якоїсь фізичної чи духовної шкоди. З метою недопу
щення цього і збереження здоров'я людини Бог через пророка Дж.Сміта 
дав спеціальне одкровення - "Слово мудрості". Тут він насамперед вста
новив невживання вина й алкогольних напоїв, оскільки вони призводять 
до фізичного й душевного травмування тих, хто вживає їх. Шкідливими 
тілу й духу у "Слові мудрості” визнано також тютюн, "гарячі напої" (кава, 
чай, кока-кола та ін.), наркотики. Корисними для тіла тут оголошуються 
фрукти, овочі, риба, зернові крупи. Зауважено на поміркованому вжи
ванні м'яса тварин й птахів.

Але здоров я людини, на думку мормонів, залежить не лише від тієї їжі, 
яку вона вживає. Один із пророків Церкви наголошував, що люди "по
винні вчитися тримати свої тіла здоровими, дотримуватися правильного 
способу життя..., дихаючи чистим повітрям, займаючись фізичною за
рядкою і купаючись (Основы Евангелия. - С.204). Ще Дж.Сміт застерігав: 
"Перестаньте бути бездіяльними;... перестаньте спати більше, ніж треба; 
йдіть на ночівлю рано, щоб не були стомленими; вставайте рано, щоб 
відчути себе добрими розумом і тілом!" (Вчення і Заповіти. - 88, 124).

В 1990 році американська преса видрукувала наслідки досліджень, 
проведених Каліфорнійським Університетом в Лос-Анджелесі на основі 
аналізу стану здоров я 5131 чоловіків і 4613 жінок - активних членів 
ЦІХСОД. Виявилося, що в порівнянні з іншими людьми, серед мормонів 
в середньому на 53 % менше смертельних випадків від ракових захво
рювань, на 48 % менше смертей від серцевої хвороби, на 53 % - від 
інших захворювань. Взагалі мормони на 8 років живуть, в середньому, 
довше, на третину хворіють менше на ракові захворювання. Цьому вони 
завдячують Слову Мудрості, одержаному від Бога Джозефом Смітом ще 
27 лютого 1833 р. (Там само. - 89).

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА. Церква ІХСОД має складну тери
торіальну структуру. Найбільші її географічні 
підрозділи називаються територіями. Так, Україна 
входить до Східноєвропейської території, головне 
управління якої знаходиться в Москві. Далі цер
ковна адміністрація поділяється на місії, якими, як 
і територіями, керують президенти, які є повно
важними представниками Президента Всесвітньої 
Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів, що зна
ходиться в Солт-Лейк-Сіті. Однією з особливостей 
ЦІХСОД є те, що керівництво всіма її структурами 
здійснюється майже повністю на основі доб
ровільного служіння. Вповноважене священство 
служить в ній за покликанням у вільний від роботи ГордтБ'.'хінклі
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час, без платних священиків. Відповідальність за всесвітнє керування і 
за Церковну політику покладається в ЦІХСОД на Президента і двох його 
радників, Раду Дванадцяти Апостолів. З 1995 р. Президентом Церкви є 
Гордон Б.Хінклі - п'ятидесятий Пророк "останніх днів", починаючи з Дж. 
Сміта. Апостоли постають тут як особливі свідки Ісуса Христа в усьому 
світі. Політика Першого Президентства і Кворуму Дванадцяти Апостолів 
втілюється в життя через Кворум Сімдесятників, з яких формується пре
зидентство територій. Місцеві громади або філії в Церкві очолюють єпи
скопи, які мають свої сім'ї і не одержують якоїсь плати за свою роботу. 
Характерно, що в цьому ЦІХСОД навіть термінологічно відтворює особ
ливості організації раннього християнства (апостоли, семидесятники, 
єпископи, вчителі та ін.). Всі члени Церкви мають конкретні обов’язки із 
служіння. До них входить адміністративна робота, робота радника, вчи
телювання, відвідування домівок, місіонерська робота, організація ма
сових заходів тощо.

ЦЕРКВА в УКРАЇНІ. Перші місіонери ЦІХСОД прибули до Європи ще 
в 1837 р., а ось в Україні вони з'явилися лише в 1990 р., в роки горба- 
човських перебудов, коли країна стала відносно відкритою до світової 
спільноти і рухалася до своєї незалежності й демократії. З того часу 
Церква почала помітно зростати кількісно.

Перша громада ЦІХСОД офіційно заявила про своє існування в Ук
раїні у червні 1991 р. Зареєстрована вона була державними органами 
вже у вересні. З цього часу в різних містах країни постають все нові і нові 
громади-філії мормонів. Нині їх понад 60 з десь 8-ми тисячею членів.

Першим Президентом Київської місії Церкви, утвореної в 1992 р., був 
Говард Біддулф. Нині її очолює У.Вест. Нинішнім Президентом Донецької 
місії, яка відокремилися від Київської у 1993 р., є К.Крістенсен. Релігійне 
Управління ЦІХСОД, офіційно зареєстроване ЗО липня 1996 р., очолює 
його старійшинаЮлександр Манжос.

Нині керівництво ЦІХСОД розглядає питання утворення іі київського 
колу. Планується розпочати будівництво першого на території пост- 
соціалістичного простору Храму Церкви, відкриття в Україні навчальної 
установи з підготовки місіонерів-проповідників. Останніми рокам вида
но українською мовою "Книгу Мормона", "Вчення і Заповіти , Основи 
Євангелія", монографії про Президентів Церкви, різні буклети про її жит
тя. Поширюється україномовний журнал "Ліягона” .

Мормонство на українських теренах є новою конфесією. Відтак воно 
не має тут своєї давньої традиції. Його поява і розвиток багато в чому на
гадує вихідні етапи становлення на українських землях інших нових 
релігійних течій, хоч і має ряд своїх особливостей.

В офіційно значимій мережі релігійних організацій України мормони 
нині складають десь 0,23 відсотки. Громади Церкви розміщені по Україні
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відносно рівномірно (по 1-3 громади в 18 областях). Порівняно незначна 
кількість громад мормонів в західних областях (7), де наявний сильний 
вплив традиційних церков. Надто складно ЦІХСОД освоїти своїм 
місіонерством аграрні області України.

В мормонстві в ролі привабливого чинника для тих, хто шукає себе в 
релігіях, постає, неортодоксальність (навіть більше - реалістичність) у 
витлумаченні біблійного вчення; постійна увага до члена Церкви; здоро
вий спосіб життя, зокрема турбота про стан здоров'я, інтелігентність у 
взаємних відносинах між вірними; сімейність виявів релігійності; пошана 
до предків, сприйняття і схвалення активної життєдіяльності льодини; 
відкритість до здобутків людської культури, мистецтва, спорту; толе
рантність щодо інших конфесій. Основне, що сприяє розширенню ме
режі громад Церкви в Україні, є активна діяльність її місіонерів, кількість 
яких в Україні щороку сягає до 300 осіб.

У своєму поширенні по країні Церква подекуди зустрічає активну про
тидію місцевої влади, традиційних церков. Державні органи, явно пору
шуючи українське законодавство про свободу віровизнань, подеколи 
зволікають з реєстрацією мормонських громад, у виділенні їм ділянок 
землі для будівництва молитовних приміщень, не запрошують до тих 
громадських акцій, які проходять за участю інших конфесій. На шпальтах 
газет України подеколи з являються хибні за змістом статті про мор
монізм. Церкві приписують те, чого в неї давно немає або й не було.

Церква ІХСОД вважає недопустимою дискримінацію будь-якої релігії 
з будь-якого приводу, зокрема ново засновану чи релігію меншості, які 
подеколи не визнаються традиційними конфесіями. Вона розглядає 
свободу совісті як невід'ємне право людини, яке повинне поважатися 
всіма державам, даруватися як такий феномен, який є предметним ста
ном людини від дня п народження. ЦІХСОД схвально сприймає той факт, 
що Україна не тільки продекларувала у своїй Конституції широкі поняття 
про свободу світоглядів, але й прагне будувати своє законодавство з пи
тань свободи віровизнань у відповідності з міжнародними правовими 
нормами.

Л і т е р а т у р а
Основи Євангелії. - Солт-Лейк-Сіті, 1996.
Йти його шляхами. -Солт-Лейк-Сіті, 1996.
Наш спадок. Короткий виклад історії ЦІХСОД.- 2001.
Пекер Б. Святой Храм. - 1997.
Президенты Церкви. - 1998.
Часопис "Ліягона" за різні роки.
Колодний А. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів.- К.,2001.

74 Релігійна панорама № 1 ’2003



ЦІКАВО ЗНАТИ
Як виглядав Ісус Христос і коли точно він народився? Ці питання 

тривалий час досліджував санкт-петербурзький вчений Борис Сапунов. 
Що стосується першого з них, то в канонічних новозавітних текстах вче
ний не знайшов навіть якогось натяку. І тут він звернувся до відомих ли
ше вузькому колу фахівців текстів "Послання до Візантійського імпера
тора Феофіла", "Сказання монаха Єпифанія" та "Лист проконсула Ленту- 
ла імператору Тіберію та Римському сенату". Якщо проконсул був сучас
ником Спасителя, то інші автори жили аж в IX століття, але вони опису
вали Ісуса на основі спогадів про нього сучасників. Автори цих творів 
ґрунтувалися в описанні зовнішності Ісуса на враженнях очевидців. Зре
штою Б.Сапунов доводить, що Ісус мав ріст 180 см. Плечі у нього були 
вузькі. Христос трохи нагинав голову вперед, тримався під час ходіння 
не зовсім прямо. Обличчя в Ісуса було не круглим, як у його матері, а де
що звуженим донизу, без зморшок, з легким рум'янцем. Ніс - тонкий, ве
ликий, прямий. Брови зсунуті, чорні, не дуже зігнуті, майже прямі. Во
лосся в Спасителя було кольору зрілого лісового горіха, не дуже густе, 
нестрижене, довге і рівне до вух, потім дещо кучеряві, лежало на плечах. 
Борода Ісуса мала колір пшениці, була густою і роздвоєною. Очі у нього 
глибоко посажені, надто чисті, жовті, світлі, блискучі. Пальці рук довгі, 
тонкі. Виконаний в криміналістичній лабораторії МВС фоторобот Ісуса 
Христа дечим нагадує те зображення Спасителя, яке малюють на іконах 
і картинах. При цьому було також визначено, що Ісус був носієм так зва
ного синдрому Морфана. Це не хвороба, але таке незначне відхилення 
від норми, що визначає не лише зовнішній вигляд, а й духовний світ лю
дини. Більшість з носіїв синдрому Морфана мали високі розумові 
здібності, надто велику енергію й цілеспрямованість. Цікавою була ре
акція вчених Санкт-Петербурзького університету на описання Б.Сапуно- 
ва. Вони відзначили відсутність в описання рис, які характеризували б 
Ісуса як семіта. Тут більше успадковуваних рис грецького етносу. Борис 
Сапунов підтвердив вже відому версію народження Ісуса в 4 році до н.е. 
Водночас він проводить розшифровку абревіатури І.Ц.С. І. й вважає, що 
тут дається коротке формулювання причин розп ятого, а не написано 
"Ісус Назарей цар Іудейський". (Факты.- №9)

"Товариство малюка Ісуса", що з’явилося в Австралії, має намір 
витіснити американського Санта-Клауса із новорічних святкувань і 
відродити дійсні різдвяні традиції - подарунки під ялинку має класти ди
тятко Ісус. На всіх великих торгівельних центрах Австралії в новорічну ніч 
з'явився плакат з перекресленим Санта-Клаусом.
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Гаррі Потер в Росії відтепер підсудний. Кримінальну справу на 
нього за скаргою якоїсь тітоньки Т.Квітковської з підмосковного містечка

звинуватила Гаррі в тому, що це 
"бісове дитя" проповідує чаклун
ство, окультизм і "дискредитує 
православну віру". Прокурори 
вважають, що британського хлоп- 
чика-чарівника, якого просто 
обожнюють дітлахи, треба судити 
за статею 282 Кримінального ко
дексу Росії. В ній йдеться про те, 
що будь-які форми прояву 

національної, етичної чи релігійної нетерпимості в Російській Федерації 
заборонені. В чому російські прокурори віднайшли в книгах Джоан 
Ролінг про Гаррі вияви останнього, то це невідомо. Характерно, що якісь 
офіційні коментарі цьому процесу не дає Московська патріархія, а дехто 
з її священиків взагалі вважають, що книги про Гаррі Потера не завдають 
ніякої шкоди Церкві. Зрештою Московська прокуратура прийшла до вис
новку, що наслідки організованих нею перевірок скарг Т.Квітковської не 
дають підстав для відкриття кримінальної справи.

Молитва допомагає хворим. Враховуючи це, на медичному фа
культеті Единбурзького університету студенти навчаються тому, як допо
магає пацієнтові молитва "у домашніх умовах" і в якому випадку хворо
му треба виписати направлення... у церкву. Доктор Мюррей, який читає 
цей курс, переконаний, що одужання наступає швидше, коли людина от
римує духовну допомогу на додачу до традиційного лікування.

Собача церква відкривається у США. На будівництво храму витра
чено понад 250 тис. доларів. Побудував його художник Стефан Ханек на 
знак вдячності своїм п яти собачкам, які допомогли йому впоратися із 
тяжким недугом. Згідно слів Ханека, місцева церковна влада не запере
чує проти ідеї. Осо лише невідомо, хто буде священиком у собачому 
храмі, якою мовою буде йти богослужіння, чи мають собаки ті гріхи, 
за які їх будуть сповідати, чи приймуть вони водне хрещення і т.п.

Заново реконструйований образ ісуса Христа з наукової точки 
зору, як вважають група британських та ізраїльських фахівців з антропо
логії і патологоанатомі!, далеко ближче до історичної правди, ніж його 
іконописні лики, навіть створені пензлем великих художників. До вироб
лених з плином часу канонів зображення Спасителя на іконах віруючі 
звикли. Як правило, Ісуса Христа малюють з довгим волоссям, світлим

Тарус завела прокуратура. Тітонька
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обличчям і тонкими рисами обличчя. Вчені пропонують інший образ. 
Скоріше Ісус мав широке селянське обличчя, темну оливкову шкіру, ко
ротке кучеряве волосся і великий ніс. Результати дослідження засвічу
ють, що він мав висоту 177 см і порівняно невелику вагу - всього 55 кг. 
Ісус Христос був євреєм. Тому за основу дослідження було взято череп 
людини, яка жила в першому столітті нашої ери. За допомогою 
комп'ютерних програм, глини та імітації шкіри вдалося відтворити образ 
усередненого єврея тих часів, навіть врахувати можливий колір очей і 
шкіри. Що стосується довжини волосся, то тут звернулися до тих місць 
Нового Завіту, де апостол Павло засуджує довгу зачіску в чоловіків. Як
би Ісус Христос мав довге волосся, то апостол певно що не допустив би 
такі висловлювання. (Вечерние вести. - №204 за 2002р.)

Єгипетські піраміди побудували переселенці на Землю із пла
нет системи Сиріуса - зірки в су з ір ї Великого Пса. Керівник мос
ковського центру "Космонавтика - людству" Сергій Проскуряков вважає, 
що на одній із планет Сиріуса колись існувала суперцивілізація вищого 
рівня розвитку. Коли над нею нависла загроза глобального вибуху, час
тина її мешканців вирішила перенести життя на іншу планету. Так вони 
потрапили до нашої Галактики, де й створили органічне життя на орбіті 
планет Сонячної системи. Наші космічні предки вміли використовувати 
принципово інші види енергії, керувати гравітацією. Саме за її допомо
гою і побудовано комплекс пірамід в Гізі. Саме тому спроби побудувати 
земними способами і засобами піраміди, подібні єгипетським, завершу
валися невдачею.

Німецькі астрологи лише на 40% в 2002 р. вгадали. До такого 
висновку прийшли експерти Товариства вивчення паранормальних явищ 
з міста Росдорф, проаналізувавши 75 прогнозів, зроблених протягом ро
ку найвідомішиму астрологами Німеччини. Але з таким наслідком може 
прогнозувати кожна більш-менш освічена людина, до того ж якщо про
гноз дається в надто абстрактній формі. Всі німецькі ясновидці прогнозу
вали на 2002 р. природні і техногенні катаклізми світового масштабу. їх не 
було. Астролог Патриція Швеннольд передбачувала теракти щодо штаб- 
квартири НАТО у Бельгії і рейхстагу в Берліні. Це також не трапилося. 
Не виправдалося пророкування щодо великого землетрусу в районі міста 
Ахена. Найпопулярніший астролог Едельрауд Меллер пророкував замах 
на міністра закордонних справ Німеччини Йошку Фішера у вересні місяці. 
Маємо явний проліт. Не помер Ясір Арафат, не вловили Усаму бен Ладе
на... І таких прикладів можна наводити сотнями. Проте навіть при таких 
гаданнях типу "одна баба сказала" німецькі професійні оракули, а їх тут 
більше 20 тис., не сидять безробітними із-за відсутності клієнтів. їх річний 
грошовий оборот оцінюється у 500 млн. евро.
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Диснеївського Міккі-Мауса несподівано виявлено на 700-річній
фресці, що на фасаді парафіяльної церкви Святої Марії австрійського 
містечка Мальта (федеральна земля Каринтія). На фресці поруч із зоб
раженням святого Христофора древній художник помістив персонаж, 
що виявляє разючу подібність з Мікі-Маусом. За словами мистецтвоз
навця Е.Малькнехта, "на фресці в Мальті фігуру святого Христофора 
оточують риби, медузи, морські коники і... Міккі-Маус, що, очевидно, по
винний зображувати бобра чи ласку” . Як вважає Малькнехт, "ця 
подібність настільки разюча, що концерн Уолта Диснея після розгляду 
питання може втратити авторські права на свого знаменитого героя".

Хрест всередині дерева - природна аномалія, а чи ж одне з див Гос
подніх, як це зауважує о. Василь, настоятель греко-католицької церкви 
села Чинадієве, що на Мукачівщині, де виявили це "чудо". Під час вируб
ки лісу тут всередині спиляного дерева, якому десь до 80 років і яке має 
товщину в півтора метри, виявили чітке зображення хреста розміром 
30x20 сантиметрів. Хрест має темний колір з несподіваним блиском. Як
що постукати по деревині, то чути таке відлуння, що нібито там, за хрес
том, якась порожнина. Місцеві священики вважають, що хрест цей - зна
ковий і про щось попереджає чи застерігає людей. Подивитися на хрест 
приїздять сотні паломників. Знахідкою зацікавилася не лише Церква, а й 
науковці. Але чинандіївський хрест не є чимось оригінальним. "Україна 
молода" (№209) вмістила інформацію про поліно з природним хрестом, 
яке нині зберігається в Коломийському музеї народного мистецтва Гу- 
цульщини і Покуття. Розколюючи дерево для ватри хлопці ще після
воєнного підпілля ОУН-УПА виявили на ньому цей Божий знак, утворе
ний двома глибокими лініями живиці. До поліна з хрестом, як до ікони, 
підпільники молилися в підземному бункері, де зимували до настання 
весни. Після припинення руху опору сакральна річ попала в Коломийсь
кий музей.

За 19,95 долара можна купити квиток до раю. Пропонує його 
каліфорнійська компанія-фірма Ticket to Heaven Inc. Сам квиток коштує 
всього 15 доларів, решта коштів - за доставку. Фірма не обумовлює про
даж путівки в рай обов’язковою належністю до якоїсь конкретної кон
фесії. Єдине, що вона вимагає, то це "не зраджувати свою віру” . Харак
терно, що компанія не гарантує обов'язкове потрапляння володаря 
квитка до раю, не дає ніяких описань останнього, навіть не вислов
люється із впевненістю, що цей рай існує.

Щороку кожне щасливе подружжя відзначає день свого кохан
ня. Ці весілля одержали відповідні назви. Подамо їх для допитливих: 
ситцеве весілля - річниця сімейного життя, паперове - дворіччя, шкіряне
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- триріччя, дерев’яне - п'ять років, чавунне - шість, мідне - сім, жестяне - 
вісім, фаянсове - дев'ять, трояндове - десять, скляне - п'ятнадцять, пор
целянове - двадцять, срібне - двадцять п’ять, золоте - п'ятдесят.

Не лише в Божий спосіб з'явився на світ у січні клонований ма
люк - дівчинка Єва. Про це заявив скандально відомий медик Севери- 
но Антінорі. Жінка, яка виношувала клонований ембріон, почувала себе 
добре, вагітність у неї проходила нормально, плід розвивався без яки
хось відхилень і важить біля трьох кілограм.

Молитви до Бога не допомагають, а тому випробують язичниць
кий магічний обряд. Сотні оголених жінок зі всього австралійського 
штату Вікторія на початку березня зберуться у віддаленому куточку цьо
го штату, щоб в такий спосіб виконати давні танці викликання дощу. Ор
ганізатор заходу Ліна Хілі вважає, що магічний "танець дощу" допоможе 
здолати засуху, яка з року в рік вражає район містечка Уєна.

Стриптизерші замість плакальниць. Такий звичай існує в деяких 
районах Тайваню. Завдання оголених танцювальниць на похоронах - хоч 
якось розвіяти смуток учасників траурної церемонії. Поліція не втру
чається в подібні ритуали стриптизуваня, бо ж вони є традицією.

Історія з віднайденням урни з прахом "Брата Ісуса", яка облетіла 
всі засоби масової інформації й була вміщена і в нашій РП, є сфаль
сифікованою археологічною сенсацією. Йшла мова про знахідку сор- 
бонського професора Анрі Лем'ера. На одній із похоронних урн людини, 
яка вмерла в 63 році, він нібито виявив надпис: "Яків, син Йосипа, брат 
Ісуса” . Ми ще тоді в своїй інформації зауважили, що Яків не може бути 
братом Ісуса, бо ж Йосип не є його батьком, а Ісус не настільки був по
пулярним серед євреїв, як це нині прагнуть показати. Заперечуючи 
версію Лем'ера, інші історики засвідчили те, що всі три імені, названі 
в надпису, були надто популярними в Єрусалимі. Тому серед 40 тис. 
осіб, які в першому столітті проживали в цьому місті, є ще багато інших, 
які мали батьком Йосипа, а братом - Ісуса.

Якби людина не вмирала, то релігії' не існувало б. Це є думка 
німецького філософа Л.Фейербаха. Життя не було б таким прекрасним, 
якби не було смерті. А це вже думка нашого Миколи Гоголя. Проте вічне 
життя на Землі - це витвір мрії, а ось продовжити його до природного 
віку смерті можна. Основна увага практичних геронтологів нині прикова
на до геному. Стає очевидним, що без втручання в ДНК радикально про
довжити життя людини неможливо. Вчені вважають, що введення в ге
ном людини одного гена гулонлактоноксидази дасть можливість відно
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вити в клітинах синтез вітаміну С, втраченого в еволюції. Лише ця "опе
рація" зможе привести до збільшення часу життя до 300 років. Введення 
генів, які кодують ферменти репарації (процес відновлення природної 
структури ДНК) додасть ще десь років 700. (2000. - 13 грудня)

АНОНС
Християнську книгу можна придбати на книжковому ярмарку, яка 

проводиться в останню суботу кожного місяця в конференц-залі Києво- 
Могилянської Академії. В ярмарку беруть участь понад ЗО видавництв і 
книжковихо магазинів. Окрім книг, тут можна придбати аудіо й відео про
дукцію. Ярмарок працює в Києві, їхати до Контрактової площі в метро чи 
автобусом, а звідти пройти до вул. Ільїнської, 9. Довідки за телефоном: 
8-044-516-43-19

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

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

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

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

парафіяльна газета Reuter News Service
NTV.ru Україна молода
Благовест-інфо Факты и комментарии
info@post.com Los Angeles Times
Інтернет журнал «Соборність» Zenit News Agency
RISC WRNS (World Religions news
НГ-Религии Servise)
Офіційна хроніка УАПЦ та інші

Здано до друку 27.01.2003 р. Підписано до друку 28.01.2003 р. Ум.друк.арк. 4,5.
Замовлення № ^ ^ ^ 7  Наклад 800. Формат 60x90 ‘/н.

Видавництво «Світ Знань». Email: svitznan@ukrpost.net 3AT «Віпол»
V____________________________________________________________________J
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КАЛЕНДАР ОСНОВНИХ ПРАВОСЛАВНИХ СВЯТ 
на 2003 рік (дати за новим стилем )

7 січня - Різдво Христове.
14 січня - Св.Василя. Найменування Господнє.Старий Новий рік.
19 січня - Хрещення Господнє.
12 лютого - Собор Трьох Святих.
15 лютого - Стрітення Господнє.
3 10 березня - початок Великого посту.
7 квітня -Благовіщення.
20 квітня - Вербна Неділя або вхід Спасителя до Єрусалиму 
21-26 квітня - Страстний тиждень.
27 квітня - Пасха або Великдень.
6 травня - день св. Георгія-Юрія.
15 травня - день святих Бориса і Гліба.
24 травня - день святих Кирила та Мефодія.
5 червня - Вознесіння Господнє.
15 червня - Трійця або П'ятидесятниця.
22 червня - свято Всіх Святих.
23 червня - початок Петрівського посту.
7 липня - Різдво Івана Предтечі ( Івана Купала).
12 липня - день святих апостолів Петра і Павла.
24 липня - день св.Ольги.
28 липня - свято рівноапостольного князя Володиира 
2 серпня - день пророка Ілії.
14 серпня - Перший Спас. Початок Успенського посту.
19 серпня - Преображення Господнє (Другий Спас).
28 серпня - Успіння Божої Матері.
29 серпня - Третій Спас (Спас на полотні).
21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці.
27 вересня - Воздвижения Хреста Господнього.
30 вересня - свято Віри, Надії, Любові та їх матері Софії.
14 жовтня - Покрова Пресвятої Богородиці.
21 листопада - Собор архістратига Михаїла.
28 листопада - початок Різдвяного посту.
4 грудня - Введення в храм Пресвятої Богородиці.
13 грудня - день апостола Андрія.
17 грудня - свято великомучениці Варвари.
19 грудня - день Святого Миколая.



БІБЛІОТЕКА РЕЛШЄЗНАВЦЯ

Так ми назвали книгозбірню, яку Центр релігійної інфор
мації і свободи Української Асоціації релігієзнавців відкрив по 
вулиці Мазепи (кол. — Січневого повстання), 31, кв.І. Вона 
вже має дек^іька тисяч книг і брошур. Тут не тільки^; 
релігієзнавчі видання ближніх і минулих років, а й великий 
вибір релігійної літератури, яку передали в бібліотеку різні 
Церкви і релігійні організації. Бібліотека має підшивки за 
різні роки газет і журналів багатьох конфесій. Гкзетно-жур- 
нальний фонд «Бібліотеки релігієзнавця» постійно попов
нюється як українськими, так і зарубіжними виданнями. 
Окрім релігійної преси, бібліотека має тематичні набори " 
вирізок публікацій з релігійної тематики різних світських га
зет України. В ній можна знайти також переклади ряду 

^ о р ів  зарубіжних авторів із різних видань. Бібліотека має 
багато релігійних аудіокасет і кінофільмів. Тут можна одержа
ти консультацію з написання дисертаційних робіт з - 
релігієзнавчої тематики, допомогу в підборі літератури, про
глянути автореферати релігієзнавчих дисертацій за десятки 
років. В бібліотеці читач може знайти всі видання Відділення 
релігієзнавства Інституту філософії ім.Сковороди за 10 років 
його роботи. Маємо також польську, французьку та мор
монську релігієзнавчі енциклопедії, ряд комплектів за- —= 
рубіжних періодичних наукових видань-збірників з 
релігієзнавства. Запевняємо, що такого зібрання релігієзнав
чих і релігійних видань не має жодна бібліотека України.

Особлива увага приділяється комплектуванню БР видан
нями з питань свободи релігії. Зараз в бібліотеці йде ката

логізація значимих газетно-журнальних статей, процес по
повнення її конфесійними виданнями. Ми звертаємося з про
ханням до всіх Церков і релігійних організацій передати нам 
свої видання, поповнювати БР своєю періодикою, бо ж не вся 
вона йде на передплату. Ми можемо Ваші видання купити, 
але не маємо адрес-координат для цього. Можемо їх рекламу
вати в нашій «Релігійній панорамі)».

Працює Бібліотека релігієзнавця в понеділок і п’ятницю з 
11 до 16 години. Оскільки бібліотека функціонує на громадсь
ких засадах, то про її відвідування слід домовитися зазда
легідь з Олександром Йосиповичем Филиповичем за теле
фоном 573-92-92.


