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КОНФЕСІЙНА ПАНОРАМА УКРАЇНИ 2002 РОКУ

В цьому числі часопису вміщено табли
цю, яка дає можливість простежити зміни 
релігійної мережі України протягом останніх 
десяти років. Щороку Держкомрелігій 
країни фіксує її зростання, але воно вже не є 
таким інтенсивним, як в перші роки неза
лежності. На січень 2003 р. цим державним 
органом офіційно зафіксовано 28514 ор
ганізацій понад 110 різних релігійних течій, 
церков, спільнот. Ця цифра включає 27439 
релігійних громад, 350 монастирів з 5930 
насслыіиками, 153 духовних навчальних за
клади із 15250 слухачами, 248 місій, 76 
братств. Священнослужителів в різних кон
фесіях було 26034 (з них 705 - іноземці). 
Працювало в 2002 р. при громадах 9989 
недільних шкіл, видруковувалось 308 часо
писів і газет,

Найважливішою складовою релігійно
го життя в Україні залишалося Православ'я. Загалом воно об’єднує 14705 релігійних ор
ганізацій, що становить 51,5% від загальної їх кількосіі. Домінуючою в Православ'ї України 
є Православна Церква Московського Патріархату. Па свої одні вона має 36 єпархій, в яких 
діють більше 10 тисяч громад віруючих. Церква налічує 144 монастирі із 4044 ченцями і 
черницями, 15 духовних навчальних закладів із 4593 слухачами, 116 періодичних видань, 
3245 недільних шкіл та 35 братств. Церковну службу здійснюють 8283 священики. Пред
стоятелем церкви є митрополит Київський і всієї України Володимир (Сабодан). Ук
раїнська Православна Церква Київського Патріарха і у нараховує 31 єпархію, 3338 
релігійних організацій. Вона має 31 монастир з 128 чопцями, 2514 священнослужителі, 17 
духовних навчальних закладів з 1656 слухачами, 21 місію і 12 братств, 25 періодичних ви
дань та 881 недільну школу. УПЦ КП очолює Патріарх Київський і всієї Руси-України Філа- 
рет (Денисенко). Українська автокефальна православна церква має 1139 релігійних ор
ганізацій, 68% яких знаходиться у галичанських облаєіях України. Предстоятелем Церкви 
є митрополит Тернопільський і Подільський Мефодій. І іорковну службу в УАПЦ здійснюють 
678 священиків. Церква має 6 місій, три монастирі, 248 подільних шкіл і 5 періодичних ви
дань.Відтепер кафедральним собором УАПЦ є Андріївська Церква в Києві. Громади УАПЦ 
діють переважно в галичанських областях України. В Україні, окрім названих, на початок 
2003 року діяло ще ряд інших православних церков. Так, Російська вільна (закордонна) 
православна церква мала 17 громад (10 з них - на Одещині), Апокаліптична ПЦ - 6 (всі - на 
Вінничині). Діяло дві греко-православні громади, сім - православних незалежних. З ’явили
ся громади реформованої і соборноправної православних церков. Нібито припинила своє 
існування Українська Апостольська ПЦ. Поширені також різні об’єднання православного 
коріння. Так, старообрядницька церква Білокриницької згоди мала 65 громад. До Руської 
православної старообрядницької церкви безпопівськеї згоди належало 12 громад, 7 з яких 
- на Житомирщині. Російська істинно-православна церква об'єднує на цей час ЗО громад. 
Церква Матері Божої Преображенної налічує 14 громад. На Одещині діяла одна громада 
іннокентіївців. Незмінною залишалася кількість громад молокан (4). Характерно, що ці течії 
православного кореня не мають в Україні своїх навчальних закладів, видань, братств, 
необхідну кількість священнослужителів культу.

Досить активно проходить відродження Української іроко-католицької церкви. За кількістю 
громад (3334) Українська греко-католицька церква займає друге місце в Україні. Церковну
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ 
РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ

Лише 2,1% опитаних в Україні 
Фондом "Демократична ініціатива" 
та Київським міжнародним інститу
том соціології засвідчили свою 
участь в діяльності якоїсь релігійної 
організації. І це при величезній гро
мадській пасивності громадян 
країни взагалі - 89,9%.

Приведення у відповідність 
із міжнародними зобов'язання
ми України меж та режиму вико
ристання зон охорони Національ
ного заповідника "Софія Київська" 
та Національного Києво-Печерсь
кого історико-культурного за
повідника повинно бути здійснене 
відповідно до доручення Прези
дента України від 3 лютого 2003 
р. Уряд зобов’язано забезпечити 
розробку та затвердження ком
плексної програми збереження 
об'єктів Національного заповідни
ка "Софія Київська" на 2003- 
2010 рр. Згідно документу, цент
ральним органам виконавчої вла
ди та Київській міській державній 
адміністрації доручено вжити за
ходів відповідно до вимог Кон
венції ЮНЕСКО про охорону 
всесвітньої культурної і природної 
спадщини щодо недопущення яко
гось незаконного будівництва 
в зонах охорони пам'яток, які 
включені до Списку всесвітньої

спадщини, а також посилити кон
троль за дотриманням законодав
ства щодо використання та надан
ня об'єктів культурної спадщини 
в оренду.

Рік України в Росії пройшов 
абияк. Це засвідчила поїздка по 
Білгородщині, Курщині, Во- 
роніжчині, Ростовщині та Кубані 
делегації Української Всесвітньої 
координаційної ради. Та інакше і 
бути не могло. Ще В.Маяковський 
у своєму "Долг Украине" відзна
чав: "А что мы знаем о лице Украи
ны? Знаний груз у русского тощ - 
гем, кто рядом, почета мало". Бути 
українцем в Росії означає бути 
обізваним націоналістом. Тим 
більше, якщо ти бажаєш бути 
вірним Церкви Київського Патріар
ха і у або якоїсь організованої ук
раїнської спільноти. Частіше 
в Росії можна зустріти якісь това
рне і на російсько-української 
дружби і:і кліше "братерської 
єдності” , "сдинослов'янськості" і 
т.и. Як правило керівні діячі таких 
"дружбі іих ювариств" працюють 
не на аборежоніїя в українців ук
раїнської о, шанування українських 
святинь, а па пошук власне того, 
що все це нівелює, зрештою при
зводить до відмирання. У Білго- 
родському уніворси і п і і було ска
зано: "Мы - триединый народ, мы 
не делим русских и хохлов". (Рік 
без У к р а їн и // Українсько  
№ 4; Українська т
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Релігійне життя України

Всупереч проголошеному 
владою 2003 р. як року Росії 
в Україні українська громадськість 
з певним внутрішнім опором 
сприймає це, розглядає його як 
Рік жалоби за всіма, хто загинув 
від голодомору, як черговий рік 
невиходу Росії з України, рік "про- 
російської свистопляски", рік за
грози етноциду українців і подаль
шої експансії й зросійщення під 
виглядом дружби, наступу 
російського імперіалізму. Як за
уважив директор Інституту філо
софії НАН України Мирослав По
пович, "залишається пошкодувати 
про те, що російські політики так 
уперто не помічають того факту, 
що зараз ще більша частина насе
лення України, ніж це було у році 
1991-му, стоїть на позиціях са
мостійності і бажає покласти край 
всім рокам Росії в Україні". Росія 
була в Україні не рік, а більше 350 
років. її Президент мав би вибачи
тися за все те зло, яке було скоєне 
Росією як державою щодо України 
за всі ці роки. (Україна молода. - 
2 5  січня)

"Рік Росії в Україні" - це форма 
легалізації багаторічної російської 
присутності на українських тере
нах, бо ж Росія звідси нікуди не ви
ходила. Про це заявив у своєму 
інтерв'ю перший міністр оборони 
незалежної України К.Морозов. 
"Українців не треба вчити бути то
лерантними щодо інших народів і 
країн. Це - в нашій крові, це - наша 
національна традиція, національна 
риса". Але слід визнати, що рік Ук
раїни в Росії нічого їй не дав. Не бу

ло відкрито ні українських шкіл, 
не додалося українських видань, 
парафій Українських Церков. (У к
раїнське слово. - № 8)

Цікава і значна знахідка в Тер
нополі. Вже два рази в роки неза
лежності видруковувалася в Терно
полі книга "Проблеми української 
релігійної свідомості" відомого бор
ця за Українську Православну Авто
кефалію, засланого на вмирання 
службами КДБ в далекі казахські 
степи, Арсена Річинського. Проте 
книга виходила з купюрами, які 
вкоїв щодо неї польський цензор ще 
в 1933 р., коли книга вийшла у світ 
із зазначенням Володимир-Во- 
линського як місця видання. Пошу
ки науковцями Києва, Луцька, Льво
ва якихось видруків праць
А.РІчинського, що дали б мож
ливість поновити викреслене цен
зором, залишалися безуспішними. 
Чомусь ми не звертали увагу на до
писку дрібненькими буквами на ти- 
тульці книги: "Друк. А.Салєвич і С-ка 
в Тернополі, вул. 3-го Мая ч. 5". І 
ось, зовсім випадково, як це повідо
мили в Київ професор М.Андрейчин 
і доцент А.Гудима (Тернопільська 
медакадемія), в обласному архіві 
Тернопілля було знайдено той 
примірник рукопису книги, по якому 
цензор робив свої застереження і 
викреслення. Так що книгу 
А.РІчинського "Проблеми ук
раїнської релігійної свідомості" те
пер можна буде видати без купюр. 
Сподіваємося, що цей видрук відбу
деться в 2004 р. до Четвертих 
Річинських читань, які пройдуть 
в Києві.

Релігійна панорама № 2 ’2003 З



Релігійне життя України

М іж ко н ф е с ій н а  Рада К р и м у
вимагає від влади заборонити вико
ристовувати богохульні зображення 
на різних товарах народного вжитку. 
Приводом для такого змісту заяви 
послужила поява у продажу вина 
кагор, розлитого у пляшки, які 
стилізовані під хрест із розп’яттям 
на ньому. "Люди, які виробляють та
ку продукцію, - говориться у заяві,- 
допускають великий гріх і вводять 
в нього як тих, хто її купляє, так і тих, 
хто її продає". Рада виступила та
кож проти використання релігійної 
символіки при проведенні різних 
"звеселяючих заходів".

К ард инал  Л ю б о м и р  Гузар
зустрівся із лідером "Нашої Ук
раїни" підчас його поїздки в січні по 
Львівщині. Коментуючи зустріч,
В.Ющенко зауважив, що нинішню 
політичну ситуацію слід обговорю
вати в різних колах, бо ж найнебез- 
печнішим нині є мовчання. Розмова 
з главою УГКЦ була'присвячена ду
ховним і моральним чинникам 
політичної кризи в Україні. (Голос 
України. - 24 січня)

З н о в у  в се л и щ і М о р сько м у  
(Крим ) російські козаки побили та- 
тар-мусульман, які самовільно зве
ли на узбережжі моря 23 будиночки, 
бо ж ніяк не можуть одержати від 
влади землю під забудову, в той час 
як іноземці з московської "Центр- 
книги" вже одержали тут свої наділи. 
Як бачимо, міжнаціональне і міжкон
фесійне протистояння в Криму час
то провокує місцева влада, різні 
російські об’єднання півострова 
своїми явно антитатарськими діями.

До розв’язання подібних конфліктів 
вимушена втручатися адміністрація 
із Сімферополя, а то й із Києва.

Храм м ає бути пам 'ятником ,
що увічнить історичну подію - про
голошення 22 січня 1919 р. Акту 
Злуки УНР та ЗУ IIP. В українського 
народу живе чудова традиція: 
на честь видатних подій споруджу
вати храм. Чому б її не продовжити? 
Храм пропонують спорудити на 
Старокиївській горі на тому місці, де 
стояв храм св. Федора (Тирона), по
будований князем Мстиславом Во
лодимировичем ш,е в 1129-1133 ро
ках, а після був зруйнований татаро- 
монголами.

Б л агов іщ енська  церква , щ о 
р озм іщ ен а  над З о л о ти м и  во 
рітьми Києва, буде відкрита для 
Богослуж інь. Це відбудеться після 
завершення рос і аераційних робіт, 
які ведуться нині на пам'ятці. Як відо
мо, назва "Золоті ворота" з'явилася 
від того, що купол Благовіщенської 
церкви був позолоченим.

"П ри  р о зд іл е н о м у  в У країн і 
християнств і недоречно переда
вати С оф ію  К и їв ську  я к ій сь  
Ц еркві, в том у числі і Ки ївськом у 
П атр іархату". І, іку думку висловив 
Патріарх УІII \ КІІ Філарет в своєму 
інтерв'ю радіо "Воскресіння" 4 лю
того. Він вважає, що про передачу 
може йти мова лише при наявності 
однієї Церкви. Але це має відбутися 
обов’язково; Софія має бути хра
мом, а не залишатися музеєм. 
Патріарх Філере і висловився за те, 
що догляд за храмом має бути ор
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ганізованим на науковій основі, що 
храм має бути доступним для ту
ристів. На його думку, тут час від ча
су мають проводитися Бого
служіння, тоді в храмі "буде живий 
дух". Владика назвав нісенітницею 
судження музейників, що від цер
ковного співу відстане штукатурка 
святині.

Державної підтримки Всеук
раїнського громадського руху за
створення в Україні Помісної Ук
раїнської Православної Церкви ви
магають у своїй резолюції учасники 
мітингу, який відбувся 22 січня на 
Софійському майдані Києва. Гро
мадськість України проводила цей 
мітинг з нагоди Дня Соборності Ук
раїни і 85-річчя проголошення Ук
раїнської державної самостійності 
IV Універсалом Центральної Ради 
УНР. ( Столиця. - № 6

Більшість людей в Україні все 
ж вірять у визначеність своєї 
життєвої долі. Опитування, прове
дене газетою "Столичка", тут дали 
такі результати: вірять лише в себе - 
21%, інколи життя спонукає повіри
ти в наявність якогось фатуму - 
52%, вважають, що у цьому світі все 
визначено - 27% (№ 11).

На Вінничині нині діє аж 40 
різних релігійних течій і церков.
Майже всі вони зайняті 
будівництвом своїх культових спо
руд. В 2002 р. їх було збудовано 26, 
а будувалося 275. Більше всіх будує 
тут Київський Патріархат. Кошти на 
забудови збирають віруючі, дають 
спонсори. Держава в минулому

році релігійним організаціям ви
ділила лише 169 тис. гривень і то на 
реконструкцію храмів, які визнані 
архітектурною пам'яткою. Вперше 
в Україні до будівництва храму взя
лися й вінницькі язичники.

У Вінниці в минулому році бу
ло вбито сестру Ганну - настоя- 
тельку дому сестер Служебниць Не
порочної Діви Марії. Поховано її тіло 
біля Львова у рідному селі. Апе
ляційний суд Вінницької області за
судив вбивцю монахині на 15 років 
ув'язнення.

Члени офіційно ще неза- 
реєстрованої християнської ор
ганізації "Братство" влаштували 
15 лютого в Києві на Андріївському 
узвозі демонстрацію з гаслами "Так 
війні в Іраці!", "Слава Ісусу Христу!” . 
Оскільки хода братчиків не мала 
офіційного дозволу, то міліції прий- 
шлося арештувати 19 її учасників.

Аврально будуються храми 
в Києві. Це дещо нагадує таке ж ав
ральне їх знищення в радянські ча
си. За розпорядженням голови 
Київської міської ради О.Омельчен- 
ка розпочинається будівництво хра
му на честь апостолів Петра і Павла 
біля кладовища Берковці, яке, 
до речі, буде розширене.

Теофіполь - Боже місто, що на
Хмельниччині, тепер повністю 
відповідає своєму імені. Тут силами 
громадськості збудовано величний 
Свято-Покровський храм. Освятив 
храм в день трьох святих - Василя 
Великого, Георгія Богослова та Іва-
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на Златоуста - архиепископ Хмель
ницький Антоній. Храм побудовано 
на тому місці, де стояла зруйнована 
в 1934 р. церква.

Міжнародне товариство
"Церкви - на Схід", яке поклало на 
себе місію відтворення церков, зни
щених німецькими військами під час 
Другої світової війни, після віднов
лення 24 храмів в Росії перемістило
ся в своїх діяннях в Україну. Першим 
храмом, який воскресне у нас завдя
ки підтримці товариства, буде храм 
в селі Піски, що на Чернігівщині. 
В грудні 1942 р., проводячи каральну 
операцію-помсту за вбивство парти
занами німецького офіцера, 
гітлерівці спалили вісім сіл. В Пісках 
вони спалили триста мешканців се
ла, які шукали захисту від карателів 
у церкві. Засуджуючи злочини фа
шизму, громадяни Німеччини відчу
вають вину за своїх батьків і дідів, які 
коїли в світі злочини, сіяли страждан
ня. Керівник програми "Церкви - на 
Схід" Губерт Лібхерт на мітингу-па- 
нахиді сказав: "Глибокий жаль охо
пив наші душі, коли стало відомо про 
жахливе діяння есесівців: триста жи
телів села Піски, котрі шукали поря
тунку, були спалені у церкві. Ми про
симо прощення й обіцяємо ук
раїнському й німецькому народам,

що Церква Святої Трійці буде віднов
лена в 2003 році” . Посол Німеччини 
в Україні Дітмар Штюдеман заува
жив: "Хотілося б аби церква, яка спо
руджується за німецькі гроші та з до
помогою німців, стала місцем, де 
зможуть приділити увагу кожній лю
дині, яка прийде сюди". (Дзеркало 
тижня. - № 4)

В 1654 р. відбулося не об'єд
нання України з Росією, а її  
приєднання. Це засвідчив на обкла
динці своєї брошури "Успенская 
Церковь в г.Переяславе - храм-па- 
мятник исторического события при- 
соединенія Малороссіи к Россіи" на
стоятель Свято-Успінської парафії 
міста о.Микола Терлецький, який 
водночас очолював будівничий 
комітет, що відбудував у 1896 р. храм 
на місці тієї згорілої церкви, в якій 
Богдан Хмельницький присягав на 
вірність московському царю. В пра
вославних виданнях часто пишуть 
"Царю Великой Державы Россий
ской". Але це не так. Як відомо, свою 
імперію Росією назвав Петро І. 
Міністерський комітет з будівництва, 
до якого звернувся з планом собору 
М.Терлецький, натомість прислав 
власний проект храму-пам'ятника, 
малі купола якого, обступивши цент
ральний великий, мали символізува
ти малоросів, які прагнуть зблизити
ся з великою Росією.

Вкрай вороже поставилися до 
присяги московському цареві 
в 1654 р. митрополит Київський 
Сільвестр Косів і православне ду
ховенство. Відтак так звана Перея
славська Рада не була Всеук
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раїнською Радою. Вона, за знахідка
ми М.Грушевського, зібрала 284 
зовсім випадкові особи, а не якесь 
"великое множество великих чинов", 
"всенародное множество мужского 
и женского пола". Тут були сотники, 
осавули і козаки Переяславського 
полку. Не прибули на Раду представ
ники Запорізької Січі, не присягнули 
славні Іван Сірко та Іван Богун, 
уманський і брацлавський полковни
ки. "Ні" було від Полтавського і Кро- 
пив'янського полку, міщан Києва, ко
заків Гадяча. Та й жінки, як це бре
шуть, згідно традиції в Раді не брали 
участі. То ж, як пише Тарас, навіть 
всупереч волі Церкви, п'яний Богдан 
віддав Україну у вікову неволю.

Генпрокуратура України за за
питом Верховної Ради вивчить пи
тання про трансляцію деякими те
леканалами "лікувальних" сеансів 
ворожок з використанням психічно
го впливу. Це - реакція на постійні 
скарги громадян з приводу програм 
про нетрадиційні методи лікування, 
що ґрунтуються на валеології та яс- 
нобаченні, які надходять до Коміте
ту ВР з питань свободи слова та 
інформації. Тут би варто було при
лучити до вивчення і деякі газети, 
зокрема "Високий замок", які 
постійно рекламують т.зв. ясно
видців і цілителів.

ПРАВОСЛАВ'Я
"Повсякденне наше життя не 

відповідає нашому званню - хри
стиянин". Це слова із проповіді 
Патріарха Філарета, виголошеної 
напередодні свята Хрещення Гос

поднього у Володимирському со
борі Києва. Прийнявши таїнство 
хрещення, в якому ми мали б по
мерти для гріха, ми в своєму по
всякденні часто не боремо,ся з 
гріхом в самих собі, а тому "мораль
ний стан суспільства, що скла
дається майже все з християн - хре
щених, знаходиться у ганебному 
стані. Наше життя не тільки вічне, 
але і земне, залежить від того - бо
ремося ми з гріхом у самих собі, 
а чи ж ні. Якщо ні, то нам не треба 
скаржитися на труднощі сьогоден
ного життя, бо ми самі створили йо
го таким". (ІБ. - №1)

Архиепископ Харківський Ігор 
(УАПЦ) відзначив десятиріччя 
своєї дияконськоїхіротонії. її провів 
під час останнього свого приїзду до 
Харкова покійний Патріарх Мстислав. 
З нагоди свого ювілею владика 
відправив у Свято-Дмитрівському 
Соборі Харкова Божественну 
Літургію. Під час розмови з па
рафіянами архиепископ зауважив на 
тій кризі, яку переживає УАПЦ і яка 
може призвести Церкву до вирод
ження. Він знову наголосив на тому, 
що главою УАПЦ є митрополит із США 
Константин. Вину за кризу в Церкві 
владика вбачає в діях тих, хто хоче, 
щоб Церква жила за законами 
кримінального світу, "за поняттями".

Донецьк готується до зустрічі 
Патріарха Олексія II. Він має освя
тити новий кафедральний собор До
нецької єпархії УПЦ Московського 
Патріархату, який будується приско
реними темпами на місці поховання 
німецьких вояків часу ІІ-Ї світової
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війни. Очікують, що так як Донецьк 
дав Києву Прем’єр-міністра, так він 
дасть УПЦ МП і предстоятеля, яким 
може стати енергійний і вірнопідда
ний РПЦ донецький митрополит 
Ілларіон (Шукало). Відомо, що стан 
здоров'я нинішнього глави УПЦ МП 
не зовсім добре. (Україна молода. 
14 лютого)

Глава УПЦ Московського Па
тріархату митрополит Володи
мир у своєму інтерв’ю газеті "2000" 
(17 січня) висловив задоволення з 
приводу того, що, незважаючи на 
економічні труднощі, відбувається 
відродження православної віри, бу
дуються храми, відкриваються мо
настирі, будинки милосердя, 
недільні школи. "Ось це духовне тво
рення дійсно є епохальним, надихає 
надією на краще майбутнє народу і 
його добробут". Владика наголосив 
на тому, що тепер "на представників 
церкви, єпископів, мирян покла
дається особлива відповідальність, 
від їх діяльності, настирливості, 
освіченості і чистоти віри багато 
в чому залежить ставлення людей 
до віри зокрема і до церкви взагалі". 
Митрополит висловив стурбо
ваність занепадом моральності. Те, 
що ще десь тридцять років тому вва
жалося з моральної точки зору не
допустимим, зауважив він, тепер 
стає нормою."! з кожним роком цей 
процес "узаконення беззаконня" 
прискорюється". Церква бере на се
бе відповідальність за боротьбу із 
цим злом, за нове духовне народ
ження кожної людини. Проте 
у своєму інтерв'ю владика виявив 
своє нерозуміння того, що в демо

кратичному суспільстві не може ма
ти пріоритет якась канонічна церква, 
що для держави такого суспільства 
канонічними є всі ті Церкви, які вона 
офіційно зареєструвала. Відтак в Ук
раїні передача православного май
на іншим православним церквам, 
що не подоюається владиці, є 
цілком законною. Тим більше що ча
стина цього майна, в т.ч. й ювята 
Софія, належали Київській митро
полії, яка неканонічно в 1686 р. була 
включена до Московського Патріар
ха і у. Митрополит Володимир наго
лосив на необхідності прийняття 
державою такого закону, який би 
оберігав населення країни від 
впливів "небезпечних сект, псевдо- 
духовпих утворень, неорелігій".

Православна Церква України 
Московського Патріархату висло
вила черев ВМІ своє невдоволення 
тим віумом, який спричинила пере
дача пою мов іди 17 святих з Києво- 
Печерської Лаври до собору святи
теля Димиїрія Ростовського, що бу
дується в РосювІ-на-Дону. Інформ- 
агенство І Ідркни наголосило на то
му, що породаються не повністю всі 
мощі святих, а лише "не більша за 
пшени»ию и!|)ііягко їх частинка". Та
ка практика І<:і іу<; < ;і ЮКОНвіку у відно
синах між православними церква
ми. Так, часточка мощів святого Ди- 
митрія Ростовського є практично 
у всіх київських монастирях, у храмі 
міста Макрона, що під Києвом, де 
народився святи і ель. В оцінках фак
ту громадська думка розійшлася. 
Якщо депутаї Верховної Ради Ва
силь Червоній вважає, що тут має 
місце нехтуваї її ія І<< л іс і  и і уі і,ії країни,
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яка визначає, що "все, що знахо
диться на території України, нале
жить народові України", то заступ
ник з наукової роботи Національно
го Києво-Печерського заповідника 
Валентина Колпакова наголошує на 
тому, що мощі є церковною 
власністю і до того ж Церкви, що на
лежить до Московського Патріарха
ту. (Україна молода.- 1 8 січня)

Митрополит Харківський і Бо- 
годухівський Никодим (Руснак)
отримав подяку від Президента 
Росії В.Путіна. Зважаючи на значні 
заслуги владики перед Москвою, 
просто "Подяка" з Білокам'яної ви
глядає дещо навіть незвично 
скромно. Адже українським влади
кам не звикати й до орденів Андрія 
Первозванного. Десять років тому 
митрополит Никодим, порушивши 
чинний Статут Української Право
славної Церкви, став організато
ром знакового в історії православ’я 
в Україні т.зв. Харківського Собору 
1992 р. Цей Собор ось уже на де
сять років відкинув сподівання ук
раїнців на утворення Єдиної Ук
раїнської Помісної "Православної 
Церкви. І, власне, нинішня ситуація 
розколу в православ'ї України є по
родженням цієї вдало проведеної 
москвофілами акції. Дивує й 
обґрунтування "заслуг": "за вели
кий особистий вклад в розширення 
духовних зв'язків між Московським 
патріархатом і Українською Право
славною Церквою...". Формулю
вання видається більш ніж дивним - 
нібито УПЦ не є частиною, про що 
сказано в її Статуті, Московського 
Патріархату. Цікаво, що на початку

своєї духовної кар'єри митрополит 
перебував в Чилі та Аргентині, де 
без проблем переклав і служив Бо
жественну літургію іспанською мо
вою. От тільки за десятки років пе
ребування в Україні з українською 
у владики ніяк не складається... 
(О. Саган)

Єпископ Полтавський Филип 
(УПЦ МП) заборонив світських 
гідам проводити екскурсії на тери
торіях монастирів і храмових спо
руд. Натомість він пропонує екскур
соводів з числа насельників монас
тирів або штату храмів. При цьому 
вимагає для затвердження тексти їх 
екскурсійних розповідей. Рішення 
владики мотивується тим, що 
світські екскурсоводи збагачують 
такою інформацією, яка за своїм 
змістом не є церковною, містить 
елёменти окультизму, "іноді - 
відверту профанацію православ'я". 
З цим не можна не погодитися, бо ж 
в гонитві за "дзвінкою монетою" 
нині в обслугу екскурсій по святинях 
підключилося багато дилетантів 
в розумінні релігійного життя. Але 
владиці варто було б уникнути й 
іншої неправди, яку несуть в храмах 
вже його екскурсоводи про так 
звані неканонічні Церкви. Об'єк
тивність має бути повною.

СВІТ РИИО-КАТОЛИЦИЗМУ І 
ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМУ
Постійний Синод єпископів 

УГКЦ знову відбувся в Римі.
На ньому обговорювалося питання 
релігійної ситуації в Україні. Влади
кам для цього чомусь, витрачаючи
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великі кошти із пожертв вірних, тре
ба було виїздити аж за кордон, що є 
дивним з погляду на те, що в назві 
Церкви звучить "Українська". Але 
чомусь це не зовсім зрозуміле яви
ще залишилося поза коментарями 
львівських газетярів. Як вони про
мовчують і те, що глава Церкви не 
має українського громадянства, 
а керівником українських греко-ка
толиків Закарпаття стає римо-като- 
лицький священик словацької 
національності.

Главу Української Греко-Като- 
лицької Церкви кардинала Лю
бомира Гузара нагороджено Ор
деном князя Ярослава Мудрого V 
ступеня. Відповідний Указ про це 
підписав Президент України. Цим 
відзначено визначний особистий 
внесок кардинала у відродження ук
раїнської духовності, утвердження 
ідей милосердя і злагоди в сус
пільстві, багаторічну плідну церков
ну діяльність. 26 лютого владика 
відзначив своє 70-річчя. Часопис 
"Релігійна панорама" приєднується 
до поздоровлень владиці з нагоди 
ювілею і бажає йому міцного здо
ров'я, віднайдення можливості 
творчої співпраці Церкви з ук
раїнськими релігієзнавцями.

Д о в і д к а :  
Любомир Гузар 
народився 26 
лютого 1933 р. 
у Львові. В 
1944 р. разом з 
б а т ь к а м и  
виїхав до Австрії, 
а з 1949 р. - до 
США. В 1969 р.

він переїхав на навчання до Риму, де 
згодом став доктором богослов'я.. 
В 1977 р. Патріарх Йосип Сліпий ви
святив Любомира Гузара в єпис
копський сан. З 1993 р. знову в Ук
раїні. Займав різні посади в УГКЦ. 
В 2001 р. обраний Верховним 
Архієпископом УГКЦ. В цьому ж 
році з волі Папи Івана Павла II став 
кардиналом. *

19-денний пастирський візит 
до Канади Патріарха Любомира 
Гузара завершився 24 лютого.
Програма подорожі, до якої 
увійшли відвідини 500 тис. греко- 
католиків Вінніпегу, Оттави, 
Гамільтона, Вудстока, Торонто та 
Монреалю, була цікавою та наси
ченою. У часі візиту до Торонто 
Глава УГКЦ відвідав католицьку 
школу ім.Йосифа Сліпого. В От- 
тавському інституті ім.митрополи
та Андрея Шептицького кардинал 
Гузар провів лекції та взяв участь 
у реколокціях для семінаристів От- 
тавської семінарії Святого Духа. 
У промові у церкві Св.Михайла 
(Монреаль) Патріарх торкнувся 
питання місії УГКЦ, яка, за слова
ми срарха, полягає в утвердженні 
національної ідентичності та 
у зціленні ран, залишених 70-річ- 
ним радянським режимом та 
атеїзмом. "Незважаючи на те, що 
Україна вже 12 років є незалежною 
державою, питання національної 
ідентичності залишається однією з 
найгостріших проблем", - наголо
сив кардинал. Глава УГКЦ відзна
чив, що сьогодні, як ніколи, є акту
альним питання Церковної 
єдності. Він також закликав ук-
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раїнців у Канаді передавати моло
дому поколінню традиції та культу
ру українського народу. Українська 
греко-католицька діаспора Канади 
передала Главі Церкви кошти на 
будівництво катедрального собору 
УГКЦ у Києві. (RISU.org.ua)

Спільне засідання єписко
патів греко- і римо-католицької 
церков відбулося в кінці січня 
в Брюховинах під Львовом. Обгово
рювалося питання співпраці двох 
церков - УГКЦ та РКЦ України. "Му
симо реалістично глянути на ситу
ацію в Україні, - сказав кардинал Гу- 
зар. - Ми повинні показати на прак
тиці, що значить бути католиками 
східного і західного обрядів".

Глава УГКЦ Любомир Гузар
вважає, що Божим покликанням ке
рованої ним Церкви є функція посе
редника між Сходом і Заходом, дво
ма великими християнськими тра
диціями - візантійською і латинсь
кою. Щоб між собою зустрітися, ці 
світи "в якийсь спосіб мусять перей
ти через нас, бо ми є на границі. Нас 
не можна перескочити" (Мета.- 
№1). Проте в цих словах владики 
звучить скоріше мрія-очікування, бо 
ж ми не бачимо, щоб хоч один із бе
регів, між якими нібито УГКЦ є мос
том, прагнув послати через цей міст 
когось свого до сусіда. Скоріше до 
нього йдуть іншими дорогами, не
хтуючи існуванням моста. До того ж, 
УГКЦ чомусь пропонує свої послуги 
як моста лише православним, про
понуючи при цьому не щось нове, 
а ті ж несповнені артикули Берес
тейської унії.

Релігійна панорама № 2 ’2003

Десятками років Українська 
Греко-Католицька Церква плекає 
на свій Патріархат, а Папа Римсь
кий залишається глухим до цьо
го. Чекали, що він оголосить про це 
під час свого візиту в Україну, 
а відтак "гора родила мышь", як ка
жуть росіяни. Митрополит Філа
дельфійський Стефан Сорока 
у своєму інтерв'ю газеті "Мета" 
(№1) сказав: "Сьогодні відповідний 
час для того, щоб проголосити 
Патріархат. Уже в деяких парафіях 
у діаспорі під час богослужінь поми
нають Патріарха, а не Верховного 
Архиепископа. В Америці всі одно
голосно за Патріарха. Вже настав 
час. На мою думку, потрібно швид
ше цього досягти, адже зволікання 
забирає від нас багато сил. Ми че
каємо визнання Патріархату і це 
займає багато нашої уваги й енергії, 
яких вже не вистачає для розв'язан
ня інших актуальних потреб і про
блем. Я хотів би, щоб ми проголоси
ли Патріархат і йшли далі, адже 
маємо багато праці. Патріархат нам 
допоможе, тому що це є структура, 
яка дасть можливість швидко реагу
вати на потреби нашої Церкви чи то 
в Америці, а чи ж тут, в Україні". Вірні 
УГКЦ визнали проголошення Йоси
пом Сліпим себе Патріархом Церк
ви. Цим титулом користався і 
покійний кардинал Любачівський, 
але всі зауважили, що ним не кори
стується владика Гузар, вдовольня- 
ючись лише титулом кардинала.

"Проблемні" парафії з'явили
ся в греко-католицькій Церкві.
Парохи їх постають в ролі "захис
ників традиції" й оголосили війну, з
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одного боку, православізації, а з 
іншого - модернізму. Вони всіляко 
мусують думку про наявність ма
сонства в католицькій Церкві і вва
жають II Ватиканський Собор - 
справою рук тих масонів, що займа
ють відповідальні посади у Вати- 
канській курії. Лефевристи ще ор
ганізаційно не оформилися в Ук
раїні, але дух лефевризму гуляє по 
деяких парафіях Галичини. В їх се
редовищі популярною стала в ук
раїнському перекладі книга о.Фран
ца Шмідбергера "Годинникові бом
би II Ватиканського Собору". Лефе
вристи вважають, що даремною є 
спроба вести діалог із світом, бо ж 
"світ все одно ніколи нас не зро
зуміє". Прихильність до старих 
форм відповідає їхнім уявленням 
про Церкву, позбавлену мирської 
суєти, чітко поділену на мирян і ду
ховенство, Церкву, що молиться і 
вділяє таїнства, перебуваючи на 
узбіччі суспільних проблем. Влади
ка Любомир Гузар ще в 1999 р. ви
дав "Осторогу перед лефевриз- 
мом". Але її тоді якось не помітили. 
А вже в УГКЦ є отці, які орієнтуються 
на цю течію "захисників традиції". 
Зокрема це о.Любомир Гаєвський з 
Богородчан та ін. (Арка. - №3)

Ватикан не бажає погіршува
ти відносини з Московським 
Патріархатом і за рахунок Ук
раїни. "Мова йде про відношення 
до так званих неканонічних ук
раїнських православних церков - до 
УПЦ Київського Патріархату і до 
УАПЦ, - відзначає відома жур
налістка газети "День" Клара Гудзик 
(№9).- Тут, як відомо Ватикан дотри

мується принципу "визнавати і мати 
офіційні відносини лише з тими пра
вославними церквами, які визна
ються світовим Православ'ям". Але 
не тяжко при цьому не помітити те, 
що цей принцип явно контрастує з 
ліберальним ставленням Ватикану 
до інших, "інославних" християн 
(зокрема, до протестантів) і до 
іновірців - мусульман, буддистів, 
іудеїв Й Т.П.". До того ж, Московсь
кий Патріархат не визнає і Ук
раїнську Греко-Католицьку Церкву. 
Більше того, наполягає на не
обхідності її розпуску як нека- 
нонічного утворення. То чого ж тоді 
Ватикан до одних Церков, визнава
них Москіюк) як "неканонічні", має 
одне відношення, а до інших так са
мо невизнаваних нею - інше. 
Спрацьовує подвійна бухгалтерія, 
яка не враховує національний інте
рес українців.

Греко-католики перебирають 
на себе у Львові 12 храмів римо- 
католикіп, посилаючись при цьому 
на те, що осінній є  кількісно мен
шою спільно і ою При цьому УГКЦ 
хоче вирії ви і и цо питання так, щоб 
не було якихось непорозумінь 
в майбушьому Бо ж справді таке 
перебирання дечим нагадує ситу
ацію із захопленням греко-като- 
лицьких храмів Моєкс)і іською Церк
вою в 1946 1947 роках і небажан
ням їх поворіаіи після І989 р., коли 
УГКЦ вийшла а підпілля і актуалізу
вала питання повернення. Римо-ка- 
толицька Церква в Україні - надто 
динамічна і зростаюча інституція. З 
часом її потреби будуть більшими, 
ніж нині. То ж чи не порушить вона
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тоді питання повернення їй її влас
ності, у відбудову і реставрацію якої 
будуть внесені кошти греко-като
ликів і які, подібно нині православ
ним, не захочуть добровільно відда
вати "позичене". Чи не з'явиться 
тоді в Україні ще й внутрішньокато- 
лицький міжцерковний конфлікт? То 
ж і Церквам, і владі може не варто 
спішити і виважено, з перспективою 
вирішувати питання. Тим більше що 
Львів має достатню насиченість 
храмами греко-католицької
спільноти. Приклади тут вже є. Так 
в Бродах, Тернополі греко-католики 
перебрали костели і цим самим, як 
це відзначає в своєму інтерв'ю гла
ва РКЦ України кардинал Мар'ян 
Яворський, "нас позбавили можли
вості правити Служби Божі в тих 
святинях" (Парафіяльна газета. - 
№4). Так що можна очікувати в стані 
католицького життя України і непе- 
редбачувані ситуації. Звернемо 
увагу хоч би на заяву кардинала Лю
бомира Гузар під час перебування 
його в Польщі в листопаді м.р., що 
римо-католики в Україні не виявля
ють поваги до греко-католиків, і на 
делікатну відповідь йому кардинала 
Мар'яна Яворського, який, не без 
застереження, також зауважив на 
тому, що й греко-католики свідомо 
прагнуть подеколи відсунути їх 
Церкву з релігійного життя України.

Плідно працює на ниві бого
словської науки владика Софрон 
Мудрий. Спектр його богословських 
зацікавлень надто широкий. Не так 
давно громадськість з великим 
зацікавленням читала нове видання 
його книги з історії Церкви, а тут з йо

го ж ініціативи вийшов українською 
мовою "Катехизм Католицької Віри". 
Це - своєрідна енциклопедія христи
янства. "Він допоможе християнам, 
як православним, так і католикам, - 
сказав під час презентації книги вла
дика, - відкрити для себе величезне 
багатство спільної віри Христової". 
(Нова зоря. - № 6)

Греко-католицька Церква за
стерігає неплатівників за елек- 
троносії від скоєння гріховних дій. 
Так, єпископ-ординарій Івано- 
Франківської єпархії Софрон Муд
рий зауважив, що неоплата за елек
троенергію суперечить сьомій і де
сятій заповідям Мойсея: "Не вкра
ди" та "Не пожадай нічого, що є 
власністю твого ближнього". Це - 
великий гріх і страшний грабунок.

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ
Черговий Синод Української 

лютеранської Церкви відбувся 
18 лютого 2003 р. в Києві. Було 
обговорено питання про вступні 
іспити в семінарію та доручено кан
целярії єпископату розробити план 
заходів щодо відзначення 10-ї 
річниці відродження в Україні УЛЦ. 
У роботі Синоду брали участь обрані 
на останньому Соборі нові голови
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Київської та Таврійської єпархій - 
пастори П.Богмат і пастир І.Ратуш
ний. На Синод були запрошені ви
конавчий директор місії "Думки про 
віру" Керміт Траска, голова бла
годійного фонду "Віра в дії" Володи
мир Черевко, ректор семінарії про
фесор Давид Джей Веббер. (Прес- 
служба УЛЦ)

Підсумки діяльності єван
гельських християн-баптистів 
України у 2002 р. підведено 18 лю
того на засіданні Ради ВС08ХБ. 
Протягом 2002 р. було відкрито 94 
церкви, через водне хрещення до 
церков приєдналося біля 8 тис. 
осіб. На даний момент ВСОЄХБ на
раховує 2263 церков та 447 груп.

За чисельністю своїх навчаль
них закладів серед релігійних 
об'єднань в Україні Всеукраїнський 
Союз Об'єднань євангельських хри
стиян-баптистів займає перше 
місце. У його складі діє 40 навчаль
них закладів різного рівня, в тому 
числі 8 вищих: 5 семінарій (Одеська, 
Київська, Ірпінська, Українська у Бо
риславі та Східноукраїнська у До
нецьку), 2 університети (Київський 
та Донецький), а також Музична 
академія у Києві. Щорічно у на
вчальних закладах Союзу на
вчається біля 5 тис. студентів та 
слухачів. (Ю.Решетніков)

Нарада Виконавчого комітету 
ВСОЄХБ з керівниками вищих на
вчальних закладів Союзу відбулася 
17 лютого. На початку наради Голо
ва ВСОЄХБ Г.І.Комендант нагадав 
присутнім історію розвитку бого

словської освіти у новітній період 
розвитку ЄХБ в Україні. Було про
аналізовано ефективність роботи 
навчальних закладів ВСОЄХБ, зок
рема баг ато уваги приділено питан
ням більш ефективної співпраці 
різних навчальних закладів, коорди
нації їхньої діяльності, а також пра
цевлаштування випускників тощо. 
Учасники наради відзначали не
обх ідн і 11, створення коорди
наційного центру з питань освіти та 
опрацювання концепції розвитку 
освіти. В результаті обговорення 
цього питання було прийняте 
рішення про створення коорди
наційного в і д д і л у  а  освіти при Голові 
ВСОЄХБ. (1C Ш  шюгніков)

Зустріч Голови ВСОЄХБ Г.І.Ко
менданта з і ю| )іі іим (;екретарем по
сольства Франції в Україні п.Еріком 
Сансоном відбулася у лютому. Під 
час зустрічі були обговорені питання 
стану релігїйі к )ї < ;и і у; \\ (\\ в Україні, зо
крема становища протестантських 
церков. Пан Сі и icon зазначив, що 
посольство Франції приділяє велику 
увагу більшому ознайомленню гро
мадян Франції з сьогоденням Ук
раїни, втому числі з релігійною ситу
ацією у державі Нін проявив велику 
зацікавленість розпитком діяльності
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євангельських християн-баптистів 
в Україні, зокрема їхньої соціальної 
та благодійної діяльності. Г.І.Комен
дант познайомив гостя з минулим та 
сьогоденням ЄХБ, відповів на його 
запитання. Мова йшла й про більш 
динамічні стосунки між двома дер
жавами, в тому числі між їхніми 
релігійними діячами. (Ю.Решетніков)

Рішення про створення прес- 
служби Союзу євангельських 
християн-баптистів було прийня
те на засіданні Ради ВСОЄХБ 
18 лютого. До її складу увійшли: 
М.Козубовський, доктор служіння, 
редактор часопису "Євангельська 
нива" (офіційного органу ВСОЄХБ), 
Ю.Королюк, проректор з зовнішніх 
зв’язків Київського християнського 
університету, Ю.Решетніков, 
к.філос.н., проректор з навчальної 
та наукової роботи вказаного 
Університету. На засіданні було 
відзначено, що незважаючи на те, 
що формальне рішення про ство
рення прес-служби прийняте лише 
зараз, фактично вона діє вже 
декілька місяців. До завдань прес- 
служби входить висвітлення діяль
ності євангельських християн-бап
тистів, проведення різного роду 
прес-конференцій та презентацій, 
налагодження контактів з органами 
влади та засобами масової інфор
мації тощо .(Ю.Решетніков)

Питання, пов'язані з підготов
кою до Форуму християнської 
історіїта культури, що відбудеться 
6 квітня у палаці "Україна", обгово
рені на засіданні Ради ВСОЄХБ на
прикінці лютого. Як зазначив за

ступник Голови ВСОЄХБ В.Кульбич, 
"метою форуму є сприяння розвит
ку в Україні релігійної свободи та ду
ховного відродження, висвітлення 
правди про євангельські церкви". 
На засіданні були також обговорені 
питання, пов'язані з ситуацією на
вколо проекту Закону України "Про 
внесення змін до Закону "Про сво
боду совісті та релігійні організації", 
що знаходиться на розгляді у Вер
ховній Раді. Також були визначені 
плани на поточний рік. Зокрема 
у Львові та Вінниці відповідно у бе
резні та квітні пройдуть конференції 
з евангелизму. У червні на базі 
Київського християнського універ
ситету буде проведено двотижне
вий семінар для підготовки фахівців 
з боротьби з окультизмом. Наступ
не засідання Ради ВСОЄХБ запла
новано провести у червні 2003 р. 
(Ю.Решетніков)

Підсумки діяльності Облас
ної Ради Об'єднання церков
ЄХБ м.Києва та Київської області 
відбулося наприкінці січня. Голова 
цього об'єднання М.Андрашко за
значив, що за минулий рік було 
висвячено 12 пасторів, посвячено 
два новозбудовані молитовні бу
динки, зареєстровано 6 нових 
церков, проведено 6 молодіжних 
конференцій. Через хрещення до 
церков приєдналося 520 осіб. На 1 
січня 2003 р. у майже 200 церквах 
та групах Київської області нара
ховувалося 12622 віруючих, звер
шували служіння 112 висвячених 
пасторів. У 2003 р. у Києві пла
нується відкрити 25 нових церков. 
(Ю.Решетніков)
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Межу десяти років функціону
вання перейшов Донецький хрис
тиянський університет. Підтримана 
спочатку Денверською семінарією 
із США однорічна місіонерська шко
ла, потім - біблійний коледж з часом 
стали помітною рівня Університету 
кузнею християнських місіонерів. 
Нині на чотирьох факультетах бап
тистського вузу навчається понад 
160 студентів, закінчили його вже 
біля 600 осіб. Навчаються в ДХУ 
баптисти із різних країн СНД. Випу
скники вузу служать на місіонерсь
ких полях, пасторами, вчителями, 
в християнських теле- і радіос
тудіях. Незмінним ректором на
вчальної установи є Олексій Івано
вич Мельник.

Асоціацію християн-підпри
ємців створено при ВСЦ Християн 
Віри Євангельської - П'ятидесят
ників. Зустріч їх відбулася в Києві. Зі 
всіх областей України приїхало 35 
підприємців - від фермерів до 
банкірів. Семінар з ними на тему 
"Бізнес та Біблія" провів заступник 
єпископа Церкви М.Синюк.

Українські баптисти відзначи
ли своє 150-ліття. Святкові слу
жіння відбулися у всіх громадах 
Церкви. Всеукраїнське служіння, 
яке відбулося в київському "Домі 
Євангелія", зібрало представників 
баптистських громад зі всієї Ук
раїни.

Протестантські церкви Ук
раїни пропонують ввести в школах 
скоріше уроки біблійної моралі, ніж 
християнську етику. Вони протесту

ють проти впровадження в ці уроки 
тим з української духовної традиції 
чи культури. Протестанти вважають, 
що це є своєрідна прихованка для 
впровадження вивчення культових 
особливостей якоїсь християнської 
конфесії. Питання традиції і культу
ри, зауважують вони, можна вивча
ти на уроках культурології чи наро
дознавства. *

Істинним чудом Божим ні
мецькі лютерани України вважають 
відродження їхньої Церкви, яка вже 
має понад 40 громад і свій духовний 
центр в Одесі. Громада київської 
церкви св.Катерини, пастором якої 
є Петер Захі, відома всім шануваль
никам музики. У недільні і святкові 
дні там вельми часто даються кон
церти духовної музики, виконують
ся твори славетних композиторів, 
євангелічні і православні співи. 
Німецькі лютерани Житомира, а їх 
всього біля 80, урочисто відзначили 
своє 200-річчя. Прийшли політики і 
журналісти, духовенство з інших
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конфесій, приїхали гості з Німеччи
ни, зокрема члени гуртків "Друзі ук
раїнських лютеран". І хоч більшість 
німецьких лютеран Житомира вже 
не знають свою рідну мову, але 
рідну віру вони зберегли. Варто 
відзначити те, що хоч нині люте
ранська кірха міста належить бап
тистській громаді, але вони знайш
ли мову в почерговому її викорис
танні. Це мало б послужити прикла
дом для православних і греко-като
ликів західних областей України. 
Очолює німецьких лютеран України 
нині єпископ-доктор Едмунд Ратц. 
На правах самостійної єпархії вони 
входять з 1992 р. до Об'єднання 
євангельсько-лютеранської церкви 
Росії, Казахстану, Узбекистану та 
Киргизії. (День. - 14 січня)

П’ятидесятницька громада 
с.Старі Богородчани виграла су
дову тяганину, влаштовану 
сільською радою з волі місцевого 
православного священика. Прид
бавши ще в березні минулого року 
в селі приміщення для молитовного 
будинку, громада ХВЄ не могла ним 
користуватися, оскільки сільська 
рада відмовляла їй у виділенні зе
мельної ділянки для обслуговуван
ня придбаної будівлі, погрожувала 
штрафами через "незаконне корис
тування землею". Обласне 
Об'єднання ХВЄП направило позов
ну заяву до Господарського суду 
Івано-Франківської області, який 
визнав рішення Старобогород- 
чанської сільської ради недійсним. 
Тоді остання подала апеляційну 
скаргу до Львівського апеляційного 
суду. Цей суд підтвердив законність
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рішення Господарського суду. Наве
дений приклад свідчить, що в Ук
раїні свободу віросповідань можна 
захистити за допомогою суду.

Керівництво ВСОЄХБ направи
ло листа Генеральному директору 
телеканалу „1+1" п.Оселедчику В.Д. 
з приводу показаного 3 лютого 
2003 р. у ТОН сюжету щодо ситуації, 
що склалася у с.Шевченково 
Кілійського району Одеської об
ласті. Нагадаємо, що в зазначеному 
репортажі мова йшла про те, що 
батьки, члени громади ЄХБ даного 
селища, будучи незадоволеними 
моральною ситуацією у місцевій 
школі, а також викладанням у ній ря
ду предметів, що не відповідають 
християнському світогляду, створи
ли власну школу при своїй церкві, 
в якій здійснюють навчання своїх 
дітей. У листі зокрема говориться: 
„Репортаж виявив декілька гострих 
проблем, про які християнські Церк
ви України, в тому числі ВСОЄХБ, 
висловлюють своє занепокоєння 
протягом вже декількох років. Най- 
гостріша з них полягає в тому, що 
незважаючи на підписання Україною 
міжнародних правових актів, які 
встановлюють право батьків вихову
вати своїх дітей згідно зі своїми 
релігійними переконаннями, чинне 
українське законодавство практич
но позбавляє їх такого права, не на
даючи релігійним організаціям пра
ва засновувати загальноосвітні на
вчальні заклади. Наступною пробле
мою є незадовільна моральна ситу
ація, що склалася у багатьох дер
жавних загальноосвітніх школах, 
а також наявність у шкільній про-
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грамі деяких предметів, програми з 
яких суперечать християнському 
світогляду, а відтак світогляду знач
ної частини батьків. Також даний ре
портаж наочно продемонстрував й 
доволі низький рівень обізнаності 
шкільного керівництва з питань, що 
стосуються релігійної сфери. Заки
ди на адресу релігійної громади що
до того, що вона не є зареєстрова
ною, свідчать про наявність у даного 
керівництва певних радянських сте
реотипів, зокрема законності існу
вання лише зареєстрованих 
релігійних організацій. Невиважені 
вислови шкільного керівництва що
до місцевої релігійної громади на
вряд чи сприяють вихованню у дітей 
релігійної толерантності." Копії лис
та були також надіслані до парла
ментських комітетів з питань науки і 
освіти та з питань культури та духов
ності, до Міністерства освіти і науки 
України, а також до Держкому Ук
раїни у справах релігій. 
шетніков)

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ
Форум рідновірів України 

відбувся 1 лютого в Києві.
На ньому йшлося про сучасний 
стан Рідної Української Віри та її 
відродження і зміцнення. Основний 
доповідач - академік Юрій Шилов 
розкрив суть українських святинь. 
Він порушив питання про збере
ження вітчизняних прадавніх 
цивілізацій - міст, архітектурних 
споруд, храмів, кладовищ тощо. 
Дослідник народного календаря 
Едуард Добжанський відзначив, 
що "відродження українського на

роду неможливе без повернення 
своєї прадавньої віри, прадавнього 
звичаю, прадавньої системи свят - 
календаря рідновіра". Головою ко
ординаційної Ради Українських 
рідновірів обрано Петра Рубана - 
відомого правозахисника і під
приємця, члена УРП "Собор". Саме 
з його волі та ініціативи й відбувся 
цей збір рідновірів.

"Велесова книга" в експозиції 
Музею літератури. Цикл експо- 
зиціних екскурсів у цю давнину 
національної культури започаткував 
тут відомий вчений Віталій Шевчен
ко. Як розповідає дослідник відвіду
вачам Музею, "Велесова книга" дає 
можливість запізнатися з духовним 
космосом наших пращурів, космо
сом манливим, достатньо забутим, 
який, проте, і донині наснажує дітей 
Дажбога і Мокоші, Сварога й Лади, 
Велеса та Ярила і ще багатьох-бага- 
тьох їх небесних покровителів непо
вторним ароматом чародійної тир- 
лич-трави, купальською святоб
ливістю, очищення живим вогнем, 
втаємниченим водоплином чакпун- 
вінків, жагою пошуку розквітлої па
пороті". (Шлях Перемоги. - №4)

Перший і єдиний в Україні 
Університет Рідної Української 
Віри розпочав свою роботу 
у Вінниці. Керівником його є голова 
Духовного Правління Собору РУВ 
Орій-Олег Бёзверхий - кандидат 
психологічних наук, зав. кафедрою 
психології одного із вузів міста. 
Університет покликаний вирішити 
так званий "рідновірський парадокс" 
- постійне зростання, з одного боку,
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кількості рідновірів та симпатиків 
вчення і занепад, з другого боку, 
більшості рідновірських спільнот. На 
думку О.Безверхого, основною 
бідою цього є некомпетентність 
в Рідній Вірі керівництва останніх. 
Університет покликаний усунути цю 
некомпетентність, зняти ще один 
парадокс: серед рідновірів дуже ба
гато тих, хто лише говорить про 
релігію, а справді віруючих мало. 
(Вісник Собору Рідної Віри. - №5)

Засідання (Духовне Вогнище) 
Священної Ради ОСІДУ РУНВіри
відбулося наприкінці 2002 р. 
в Хмельницькому. На ньому були 
присутні представники з 22 громад 
РУНВіри з різних міст України. Бла
гословив учасників засідання рунта- 
то ще з 1974 р. Богдан Тарасюк. 
Про поточну ситуацію в РУНВірі до
повідав на засіданні Голова Свя
щенної Ради ОСІДУ РУНВіри рунта- 
то-триутар Богдан Савченко. Серед 
пропозицій, висловлених на 
засіданні, яке опісля було транс
формоване у з ’їзд ОСІДУ, звучало: 
вирішення питання видруку пресо
вого органу Свяради; вирішення пи
тання про будівництво толокою 
Храмів РУНВіри; поліпшення роботи 
з дітьми в літньому духовно-оздо
ровчому таборі та ін. Йшлося також і 
про Об'єднавчий з'їзд ОСІДУ 
РУНВіри. Умовою участі в ньому 
представників Свяради буде виз
нання Науки "Мага Віри" і найвищої 
пошани до Учителя Лева Силенка і 
об'єднання довкола його особи.

Лев Силенко - духовний лідер 
РУНВіри наприкінці минулого року 
зазнав нападу невідомих, коли він

йшов з Оріяни до Спрінг Глену на 
пошту. Сильним ударом було 
повністю переломлено і розтроще
ну кістку лівої руки. Лікарям прийш- 
лося після операції накласти на руку 
потерпілого гіпс.

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ

Головне ісламське свято Кур
бан-Байрам в Криму було неро
бочим днем для осіб мусульмансь
кого віросповідання. Таке рішення

було прийняте відповідно до по
станови Кримського уряду від 26 
березня 1993 р. "Про встановлен
ня святкових днів для громадян 
Республіки Крим, які сповідують 
іслам" і статті 73 Кодексу законів 
про працю України. Вважається, 
що в Україні нині іслам сповідують 
понад 2 млн. громадян. В Криму 
проживає 243,4 тис. кримських та
тар, які є мусульманами.

"Українська мова - це наша 
перспектива!"- сказав муфтій Ах
мед Тамім в своєму інтерв'ю газеті 
"День" (№27). Покищо свою літе
ратуру для тих, хто цікавиться ісла
мом, видавництво ДУМУ видруко- 
вує російською мовою. Шейх ви
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соко оцінив толерантність ук
раїнського суспільства щодо ісла
му, а це тому, що в ньому не живуть 
ті негативні стереотипи в розумінні 
мусульманства, які формують 
західні мас-медіа. Українські му
сульмани, зауважив муфтій, 
не поділяються один одного на 
сунітів і шиїтів. В мечетях ДУМУ 
може молитися кожний пра
вовірний мусульманин.

Щотижневі іфтари, які в мі
сяць Рамадану проводив в Києві 
Ісламський культурний центр при 
фінансовій допомозі бла
годійницького фонду "Іх'я ва ат-Ту- 
рас аль-Ісламі" (відродження 
ісламських цінностей) для постую
чих і нужденних мусульман, збирав 
біля 200 осіб. Організатори заходу, 
які, згідно ісламської традиції не 
афішували себе, одержали щиру 
вдячність тих, хто відвідував іфта
ри й одержав так необхідну їм до
помогу.

Мусульманська громада 
м.Кіровограда "Туган іль" об'єд
нує біля 200 осіб. Тут збираються 
татари волзькі і кримські, узбеки, 
туркмени, азербайджанці, а також 
студенти з арабських і африкансь
ких країн, що навчаються в місце
вих вузах. Організував громаду 
Олег Аббязов п'ять років тому. Тра
диційні іфтари цього року збирали 
до сотні осіб. Допомагає батькові 
проводити їх його син Віктор, який 
навчається в Донецькому ісламсь
кому університеті. В громаді 
здійснюється благословення тих 
молодих мусульман, які вирішили

утворити нову сім'ю. При цьому 
приймають в іслам тих українських 
дівчат, які виходять заміж за му
сульман.

Муфтій мусульман Криму 
Хаджі Еміралі Аблаєв знову за
пропонував співголові Міжкон
фесійної Ради автономії "Мир - дар 
Божий" митрополиту Сімферо
польському Лазарю (УПЦ МП) 
співпрацю мусульман півострова 
в Раді. Муфтій вважає, що Міжкон
фесійна Рада має чітко висловити 
своє відношення до фактів не
санкціонованого нею і неузгодже- 
ного з іншими конфесіями встанов
лення релігійної символіки 
в публічних місцях, не пов'язаних з 
розташуванням духовних центрів 
тих чи інших релігійних організацій. 
Останнє, а воно мало місце, слід 
розглядати як спробу певних кон
фесій продемонструвати якийсь 
свій пріоритет над іншими. Глава 
мусульман Криму порушив також 
питання представництва в Раді УПЦ 
Київського Патріархату. Муфтій 
вказав також на необґрунтованість 
опіки з боку держави у відбудові 
зруйнованих духовних святинь ли
ше однієї конфесії. Запропоновано 
провести в березні кримську кон
ференцію Міжконфесійної Ради, 
на якій оцінити ефективність робо
ти республіканського комітету 
у справах релігій, його керівництва. 
Як відомо, ДУМК призупинило своє 
членство в Міжконфесійній Раді із- 
за несанкціонованих дій Церкви 
Московського Патріархату під час 
відзначення 2000-ліття Різдва Хри
стового.
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ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ
Будівництво в охоронній зоні

Бабиного Яру єврейського куль
турного центру залишається 
в центрі уваги української гро
мадськості. В січні ц.р. 41 політична 
партія і громадська організація Ук
раїни підтримали заяву-протест 
Конгресу національних громад Ук
раїни та Київської організації "Ме
моріал" проти будівництва цього 
культурного центру. ("Foriliri")

XVII сторіччя - це сторіччя 
релігійних війн на теренах Ук
раїни. Переможна війна славного 
українського гетьмана Богдана 
Хмельницького проти Польщі вела
ся під прапором захисту право
слав'я. При цьому дехто з радикаль
но налаштованих представників 
єврейського народу в Україні вияв
ляє негативне налаштування щодо 
визначного діяча українських виз
вольних змагань, посилаючись на 
факти вбивств в той час їх од
новірців. Відповідь на питання про 
причини цих погромів дав в одній із 
своїх публікацій О.Найман (Еврей
ский обозреватель. - 12 червня 
м.р.), коли повідомив, що євреї були 
активними союзниками поляків у цій 
борні. То що ж хочуть ці автори, щоб 
українці у визвольній боротьбі шану
вали тих, хто був явним їх ворогом.

Єврейська Месіанська конфе
ренція відбулася на початку люто
го в Києві. Розглядалися актуальні 
для віруючих євреїв теми: що таке 
Єврейські Месіанські громади і яка

їхня функція? Чи є в Бога план щодо 
єврейського народу? Чи потрібно 
євреям для спасіння виїздити до 
Ізраїлю? Чи може бути антисемітизм 
в житті віруючого? та ін.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ 
ТЕЧИ УКРАЇНИ

Старший пастор харизматич- 
ної "Церкви Посольства Божого" 
Сандей Аделаджа викликав 
зацікавлення з боку Генпрокуратури 
України. Вона звернулася із запи
том до Міністерства закордонних 
справ з приводу законності перебу
вання в Україні пастора - громадя
нина Нігерії. В Запиті сказано, що 
культова практика Сандея Аде- 
ладжі, коли має звернення до "ма
сових зцілень", "вигнання диявола", 
доводить адептів Церкви до стану 
афекту. Цьому сприяє й проведення 
богослужінь в нічний час. Від всього 
цього стан здоров'я членів Церкви, 
констатує Прокуратура України, 
в небезпеці. Відповідаючи на Запит, 
МЗС України повідомило, що свою 
візу Сандей Аделаджа оформив 
в Посольстві України в Москві на 
термін 06.01.1998 - 06.04.1998 і
після того не продовжував. То ж 
лідеру української харизматичної 
"Церкви Посольства Божого" буде 
заборонено в’їзд в Україну. Голова 
Держкому релігій В.Бондаренко на 
аналогічний Запит Генпрокуратури 
відповів, що Сандей Аделаджа не
одноразово порушував чинне зако
нодавство, про що складалися 
відповідні протоколи. Проте право
охоронні органи чомусь ніяк не реа
гували на них, а відтак не санкціону
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вали примусове виселення С.Аде- 
ладжі з України. Останній, як зазна
чає В.Бондаренко, "проводить всу
переч чинному законодавству Ук
раїни організовану релігійну 
діяльність". Проте припинення її су- 
перечитиме підписаній Україною 
Загальній Декларації прав людини, 
стаття 19 якої дає право кожній лю
дині "одержувати і поширювати 
інформацію та ідеї будь-якими за
собам і незалежно від державних 
кордонів", а стаття 18 "свободу 
сповідувати свою релігію чи переко
нання як одноосібно, так і разом з 
іншими, публічно або приватно".

Конференція "Церкви По
сольство Боже" пройшла 14-16 
лютого в Будинку культури мото
циклетного заводу. На ній всім 
стражденним було обіцяно зцілен
ня, звільнення від будь-яких 
страждань життя і справжня лю
бов. Присутні на конференції 
одержали спеціальні листівки з 
роз’ясненням місії керованої ст. 
пастором Сандеєм Аделаджою 
"Церкви Посольства Божого" 
у світі. Щодня проводилося по 2-3 
конференції. "РП" нещодавно на
дав Церкві "Сторінку конфесії", що 
інформує про її діяльність в Ук
раїні. Кількість членів Церкви вже 
сягає майже до 20 тисяч.

М І С Т И К А
Неймовірний випадок трапив

ся в с.Ролеві біля Дрогобича. Іванці 
Кондратів приснилося, що з яскраво
го світла, яке до неї наближалося, 
з'явився ангел, тримаючи в руках ніж 
і голуба. Ножем він відрізав у неї язик 
і віддав голубу, який його з'їв. Опісля 
ангел висмикнув з голуба пір'їну і дав 
її дівчині в руки, сказавши при цьому: 
'Тобі не потрібний язик, віднині твоєю 
мовою буде перо". Від моторошного 
сновидіння дівчина закричала, а коли 
пробудилася, то була вже німою. По
туги лікарів повернути мову Іванці 
нічого не дають. Але відтоді одинад- 
цятикпасниця пише твори, пройняті 
незвичайною глибиною думки, ос
мисленою зрілістю.

Канібалізм не завжди є вия
вом сатанізму. Людожерство 
42-річного М.Цивашева з донецько
го міста Білозерська пояснювалося 
його ймовірною причетністю до 
секти сатаністів, що вбиває людей з 
певними намірами та влаштовує 
шабаші на кладовищах. Проте апе
ляційний суд Донецька відкинув цю 
версію, довів, що в злочинця "всі 
дома" і що він свідомо виявляв лю
бов до страв із внутрішніх органів ю- 
дини. Вирок - довічне позбавлення 
волі. ( Українамолода.-№15)
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РЕЛІГІЯ І СВІТ

На відміну від українців, які
серед найбільш улюблених свят 
вказали насамперед на Різдво, 
для росіян першими значимими 
датами є Новий рік (94%), свій 
день народження (85%), жіночий 
день (70%). Пасха і Різдво набрали 
відповідно 68% і 61% голосів опи
таних росіян, Трійця - 31%.

Більшість англійців - 71,1% - 
визнають себе християнами,
але лише біля 11 % з них відвідують 
церкви частіше одного разу на 
місяць. Незважаючи на зростаю
чий секуляризм, за переписом 
2001 р. 37,3 млн. мешканців Англії 
та Уельсу визначають свою 
релігійність як християнську. Пере
пис, вперше задавши питання про 
релігію, підтвердив, що іслам 
в країні є другим великим вірос
повіданням - 1,54 млн. (3,1%). Інші 
відповіді включають 552 тис. 
індусів (1,1%), 329 тис. сикхів 
(0,6%), 260 тис. іудеїв (0.5%). Біля 
7,7 млн. (14,8%) заявили, що вони 
не релігійні. Четверта частина 
Шотландії, за даними перепису, 
заявила, що немає ніякої релігії. 
Найчисельнішою тут є церква 
Шотландії. До неї належить 42,4% 
населення, але перепис виявив на 
порядок меншу реальну кількість її 
прихильників. Католицьку Церкву

також чекає зменшення в кількості. 
На сьогодні практикуючими като
ликами себе вважають тільки 16% 
серед 17% тих, хто зростав у цій 
вірі. (КА "Зеніт")

Підсумки релігійного життя 
Латвії у 2002 р. підвело місцеве 
Управління у справах релігії. 
У країні зареєстровано 1098 
релігійних громад. Із них: 307 - 
євангельсько-лютеранських; 252 - 
католицьких; 117 - православних; 
90 - баптистських; 67 - старооб- 
рядських; 57 - п’ятидесятницьких; 
47 - Адвентистів сьомого дня; 43 - 
"Нове покоління"; 13 - іудейських; 
13 - язичницьких громад
"дєвтурів"; 12 - методистів; 12 - 
Свідків Єгови; 11 - Новоапос- 
тольських; 10 - крішнаїтських; 5 - 
буддистських; 5 - мусульманських; 
З - мормонів та ін. Починаючи з 
1990 р. значно зросло кількість не
традиційних для країни громад - з 
3-х до 24-х. В 2002 р. зареєстрова
но 25 нових громад, а 22-м відмов
лено у реєстрації.

Чехія - найбільш атеїстична 
країна Європи. Лише 23% чехів 
вважають себе католиками, а ще 
6% - протестантами. У своїй до
повіді про занепад віри в країні 
фонду "Допомога Церкві в біді" 
священик Станіслав Зонтак заува
жив, що всі єпархії країни відчува
ють гостру нестачу священнослу-
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жителів. Лише 0,5% молодих лю
дей заявляють, що вони цікавлять
ся релігією. Переважна більшість 
чехів визнає, що вони не мають 
ніякого відношення до релігії. 
(Християнство, № 1).

Конституція Євросоюзу, пер
ші 15 статей проекту якої опубліку
вав нинішній Президент Євро
пейського конвенту Валері Жискар 
д'Естен, одержала оцінку "безбож
ної". Представник Польщі в Євро- 
союзі зауважив на тому, що доку
мент не містить жодної згадки про 
Бога або релігію. В проекті відсутні 
посилання на релігійні, зокрема 
християнські, ідеали. На включенні 
до Конституції ЄС згадки про Бога і 
релігію наполягають не лише като
лики, а й іудейська, мусульманська 
та протестантська конфесії.

Європа поступово втягується 
в оголошений Дж. Бушем 
всесвітній "хрестовий похід" про
ти ісламського тероризму. Облави 
із затриманням можливих мусуль- 
ман-терористів в лютому місяці 
відбулися в Парижі, Лондоні, Барсе
лоні, Мілані, Франкфурту. Так звана 
шенгенська зона дає їм можливість 
вільно пересуватися по європейсь
ких країнах. Навіть в Лондоні і Ман
честері було виявлено декілька 
ісламських екстремістських угрупу- 
вань. Англійський Скотленд-Ярд 
провів обшук в знаменитій лон
донській мечеті у Фрінбері-парк. 
Іспанська поліція арештувала в Ка
талонії 16 членів європейської ме
режі "Аль-Каїди". Проте Європа не 
хоче особливо підігравати Вашинг

тону, бо ж не вбачають у формах бо
ротьби останнього з екстремізмом 
надійний шлях до його викорінення, 
а розглядають їх як ще один шлях до 
узаконення себе в ролі світового 
шерифа. Проте якщо для амери
канців боротьба з ісламістами по
стає як щось зовнішнє, то для євро
пейців, в країнах яких проживає 
надто багато мусульман, така "свя
щенна війна" нагадуватиме "хрис
тиянський джихад" вже всередині 
тієї чи іншої країни. Відтак Європа 
перетворилася для ісламістів 
у своєрідний бункер, де можна 
спокійно проводити "обкатку" нових 
ісламських моджехедів, особливо 
вербуючи до них молодих
емігрантів, які приїздять сюди з 
арабських країн у пошуках роботи. 
Євромечеті стали зручними центра
ми пропаганди ісламістів. В дирек
тиві Бен-Ладена сказано: "Не 
рідше, як один раз протягом року, 
джихад має нагадувати про себе 
Заходу масштабними акціями". 
( Столичные новости. - № 4)

"Лист від Бога" на 8
сторінках одержав Дж.Буш під
час сніданку у Вашингтонському
готелі Hilton. В листі висловлене
прохання не воювати проти Іраку, 
бо ж ця війна призведе до 50 тис.

с м е р т е й .  
Преподобний 
Річард Уівер, 
якому вдало
ся пробрати
ся до Прези
дента через 
охорону, за
явив, що йо-
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му таку можливість дав сам Бог: "Я 
просто йду туди, куди, як я відчу
ваю, мене кличе Господь".

"Дозвольте нам жити!" - це
прохання архиепископа Халдейсь
кої Церкви м.Басри (Ірак) Габріеля 
Кассаб. Війна принесе нові біди 
для нашої країни, зауважив влади
ка. Америка вже, як в колишніх 
країнах Югославії і в Афганістані, 
залишила в Іраці злидні і біди по
передньою війною. В Басрі, яку 
раніше називали "Венецією Схо
ду", "зруйновано будинки, бракує 
води, а злидні, які помітні на кож
ному кроці, свідчать про те, що 
американське ембарго не дало 
місту змоги піднятися після попе
редньої війни. Жінки й діти жебра
кують на вулицях, знову з'явилися 
епідемії і хвороби. Багато дітей по
терпає від голоду, не мають при
тулку, бо батьки не в змозі їх утри
мувати". Все це - плоди "христи
янської" діяльності Америки в світі.

"Ні" - крові за нафту!”- це ска
зала 16 лютого світова гро
мадськість християнину Дж.Бушу. 
На вулиці Лондона вийшло біля 
2 млн. людей, які під гаслами "За
варюйте чай, а не війну" звинува
чували свого прем'єра у підлабуз

ництві і підгавкуванні американ
цям. Приблизно 3 млн. було в ко
лонах протестуючих в Римі. Це був 
ляпас прем'єру Берлусконі, який є 
прибічником агресивної політики 
США. Два мільйони в Мадріді, по
над мільйон в Барселоні - це 
відповідь Іспанії своєму уряду, що 
сліпо йде за США. Стотисячна де
монстрація відбулася в Нью-Йор
ку, яка дякувала Франції і Німеччині 
за те, що вони є противниками 
війни, дійсно християнськими 
країнами. Марші миру в цих 
країнах висловили підтримку діям 
своїх урядів. В Києві 16 лютого та
кож відбулася антивоєнна демон
страція за участю представників 
35 партій і громадських ор
ганізацій. Мітингуючі вимагали від 
ООН визнати США країною-теро- 
ристом і прийняти рішення про 
роззброєння Америки, зберегти 
мир і не піддаватися тискові з боку 
адміністрації Дж.Буша. Опитуван
ня Центру ім.Розумкова засвідчи
ли, що 73% українців не підтриму
ють війну проти Іраку.

Загинуло щонайменше 25 
місіонерів, в т.ч. один єпископ, 18 
священиків, 1 монах, 2 монашки, 2 
семінаристи й одна світська особа 
протягом 2002 р. Про це повідоми
ла агенція FIDES. Країни, в яких за
гинули місіонери - Уганда, ДР Кон
го, Мадагаскар, Бразилія, Бурунді, 
Руанда, Ангола, Камерун, Аргенти
на. То ж більшість місіонерів гине 
переважно в Африці.

Туркменбаші - "велика осо
бистість, яка має дар пророка!" Так
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возвеличив Пре
зидента Туркме
нистану міністр 
внутрішніх справ 
країни. Інший 
чиновник ска
зав: "Бог наго
роджує такою 

силою, такою величністю, такою 
долею лише обраних, тих, кого він 
щиро любить, вважає своїм по
сланцем". Такі слова Сапармурад 
Ніязов чув у свою адресу в день 
свого 63-ліття. Хоч як це узгодити з 
Кораном, який визначає останнім 
пророком Мухаммеда, про це ніхто 
не сказав .(Столичка.- 21 лютого)

Навіть Церква буде агітувати 
чехів сказати "Так" приєднанню їх 
країни до Європейського Союзу. 
Справа в тому, що, на відміну від 
поляків та угорців, лише 47% чехів 
підтримують євроінтеграцію своєї 
країни. Уряд В.Шпідли покладає 
особливі надії на агітаційні заходи 
Церкви з тим, щоб змінити нега
тивний громадський настрій гро
мадян країни щодо ЄС.

Гоніння на християн зрос
тає у В’єтнамі. Як повідомляє 
правозахисна група JC, тут були 
страчені три християнина шля
хом використання смертельної 
ін'єкції, сотні віруючих арешто
вано, побито і навіть піддано 
знущанню електричним стру
мом. В провінції Дак Лак закрито 
345 християнських церков, аре
штовано або невідомо куди зник
ло 50 їх пасторів. (Христианст
во,- №1)

Європейську Раду релігійних 
лідерів утворено з ініціативи шес
ти релігійних діячів, які зібралися 
для цього нещодавно в столиці 
Норвегії Осло. До Ради ввійшли 
представники католицької, право
славної, мусульманської, іудейсь
кої, протестантської та інших 
релігій. Співголовою ЄРРЛ обрано 
одного з ініціаторів її утворення ми
трополита РПЦ Кирила. Перед Ра
дою стоїть питання проведення 
діалогів релігій, культур та 
цивілізацій. "Процес європейської 
інтеграції має призвести до єдності 
континенту - єдності, що ґрун
тується на повазі до різноманіття".

Росія назвала своїх ворогів. Се
ред них практично всі - мусульманські 
організації. У списку значаться "Бра- 
ти-мусульмани", "Священна війна", 
"Аль-Каїда", "Ісламська спільнота", 
Партія ісламського визволення, рух 
"Талібан"та ін. (ВВ. - №23)

К А Т О Л И Ц И З М

Спочатку слід відновити ду
ховну єдність християн, а опісля 
- вже інституційну. Таку думку 
висловив голова Папської Ради 
у справах сприяння єдності хрис
тиян кардинал Вальтер Каспер. Він 
зазначив, що нині для поглиблення 
міжконфесійного діалогу потрібне 
повернення до найглибших ко
ренів екуменізму, елементами яко
го є передусім читання Св.Письма, 
внутрішнє навернення і молитва.

Апостольська Столиця нині 
має акредитацію 178 іноземних
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послів.У 2002 р. при Ватикані 
відкрили свої представництва 
Східний Тимор і Катар. Послом Ук
раїни у Ваткані нині є Ніна Ко
вальська.

Новий документ - "Доктри- 
нальну Ноту про певні питання, 
пов'язані з участю і позицією 
католиків в політичному житті",
опрацьовану Конгрегацією віров
чення, оприлюднила Апостольська 
Столиця. Нота нагадує фундамен
тальні істини католицької Церкви, 
які слід перекласти на суспільну і 
політичну практику. Вона за
стерігає як від відсутності участі 
католиків у політиці, так і від такої 
участі, яка нехтує соціальним 
вченням Церкви.

Світова громадськість схва
лює миротворчу позицію Папи 
Івана Павла II і засуджує агре
сивні устремління американського 
президента Дж.Буша. Таку думку 
висловило 94,7% опитаних като
лицьким тижневиком "Famiglia 
cristiana".

Папа Римський Іван Павло II 
дав привітну аудієнцію частині 
єпископів - учасників закордонного 
засідання Постійного Синоду Єпис
копів УГКЦ. В своєму привітанні він з 
вдячністю згадав свій візит до Ук
раїни. Понтифік закликав греко-ка
толиків поглиблювати контакти з 
Латинською Церквою в Україні, а та
кож розвивати екуменічну співпра
цю з православ’ям. Тільки невідомо, 
про яке православ'я йшла мова, бо 
ж Московська Церква взагалі не

приймає екуменічний рух, а ось з 
т.зв неканонічними православними 
Церквами офіційні переговори гре
ко-католики (певно ж з волі того ж 
Ватикану) не ведуть. Закликаючи до 
християнської єдності, Папа наго
лосив, що вона потрібна особливо 
в наш час, "якщо пам'яти виклики, 
що їх приносить нинішня ситуація: 
від духовних потреб широких 
суспільних верств до серйозних по- 
теб еміграції, від проблем тих, кому 
не поталанило, до родинних труд
нощів, від вимог екуменічного 
діалогу до прагнення більшої інтег
рації в європейському контексті" 
( Парафіяльна газета.

Ватикан відкрив свої архіви,
що стосуються зв'язків Святого 
престолу з нацистською Німеччи
ною, позицій папи Пія XII щодо Хо
локосту. Відомо, що Еудженіо Па- 
челлі, який в 1939 р. став папою 
Пієм ХП, був з 1922 по 1929 рік 
нунцієм Ватикану в Берліні. Ак
тивісти єврейських спільнот твер
дять, що Пій XII не зупинив Холо
кост і мовчки сприймав масове ви
нищення євреїв нацистами. Вчені- 
історики тепер мають можливість 
поставити крапку над "І".

"Віру не можна пояснювати 
в термінах традиційної науки".
Ці слова належать Джорджу Койну 
- главі ватиканської обсерваторії. 
Він не прагне обґрунтовувати на
уку релігією, а чи ж релігію наукою, 
бо ж розглядає їх як незалежні 
компоненти світогляду. Койн заяв
ляє, що, як вчений, він діє на ос
нові перевірених фактів. Як свяще
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ник, він ґрунтується на вірі, дарі 
Божому, який не може бути дове
деним чи запереченим наукою. 
Вже тридцять років Дж.Койн очо
лює обсерваторію Ватикану. А ас
трономією Священний престол 
займається вже 400 р. Першу баш
ту для обсерваторії побудував Па
па Григорій XIII. Саме при ньому 
був створений Григоріанський ка
лендар. Окрім астрономічного 
центру в Кастель Кандольфо біля 
Риму, Ватикан має ще такий же 
центр в Туесоні (штат Арізона, 
США). Чи може якась інша кон
фесія чи церква заявити про свій 
внесок у розвиток науки, як це мо
же зробити католицька? Обсерва
торія Священного престолу 
відкрила "чорні дірки" в центрах 
великих галактик, що дало мож
ливість з'ясувати причини приско
реного руху останніх. Яка христи
янська конфесія зможе оприлюд
нити ще такий висновок: "Щоб 
зрозуміти життя на Землі, треба 
насамперед усвідомити, що появі 
органічних компонентів, з яких 
складається все живе, передували 
15 млрд. років еволюції. До цього 
поява планети, її атмосфери, рос
лин, тварин і людини були немож
ливі". Койн робить висновок, що 
Всесвіт не створено за декілька 
днів, як це твердить Біблія. (2 0 0 0  - 
24  січня)

Словацькі католики підтри
мали заклик Папи Івана Павла II
мирно вирішити конфлікт навколо 
Іраку. Таку підтримку висловила 
конференція біскупів Словаки, яка 
відбулася в кінці січня в Брати

славі. Біскупи вважають можливу 
війну США проти Іраку несправед
ливою. В їх заклику є слова: "Pane, 
ku komu by sme isli? Ту mas slova 
vecneho zivota!". (Katolicke Noviny.- 
№ 5)

В біблійному Віфлеємі орден 
францисканців будує "Село свя
того Франциска" з 70 оселями.
В такий спосіб Ватикан прагне 
відвернути втечу християн із міста, 
де народився Ісус Христос. З почат
ку інтіфади Віфлеєм залишило бага
то християн. Нині вони становлять 
тут лише 13% населення міста. Ки
дають не лише із-за страху за своє 
життя. А й із-за відсутності можли
вості заробити хоч якісь гроші, бо ж 
Ізраїль практично блокував палом
ництво християн до святих місць 
християнства. (С. Валах)

Лижні змагання для свяще
ників (вже шості) на кубок Івана Пав
ла II пройшли в Польщі. Перемогу 
здобув 41 -літній отець Генрік Урбась
3 Кракова-Нової Гути. За 19,34 се
кунди він пробіг 800-метрову дис
танцію. "Спорт - це нагода наблизи
тися до молоді",- сказав отець.

Кожний четвертий америка
нець - католик. їх понад 65 
мільйонів з 285-мільйонного насе
лення США. У США працює 45 713 
католицьких священиків, а в ду
ховних семінаріях навчається
4 719 семінаристів. В американсь
ких монастирях знаходиться 
75 500 монахів і 5 690 монахинь. 
Це - інформація річника Єпис
копської конференції США.
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Католицька Церква на від
міну від Православної стала на 
захист Гаррі Поттера. Якщо ос
тання твердить, що книги Джоан 
Роулінг насаджують окультизм і 
пропагують чорну магію, то Вати
кан вважає, що в них немає нічо
го антихристиянського і що, чи
таючи їх, діти навчаються 
відрізняти добро і зло. "Я думаю, 
- зауважив офіційний представ
ник Апостольської Столиці Пітер 
Флітвуд, - що всі ми росли в уяв
ному світі фей, чарівників, ан
гелів і відьм. У цьому немає чо
гось поганого".

ПРОТЕСТАНТИЗМ
Майже п'ять років триває 

суд у справі закриття громади 
Свідків Єгови в Москві. Справа 
була розпочата у 1998 р. прокура
турою Північного округу Москви 
за звинуваченням членів громади 
у розпалюванні релігійної ворож
нечі, руйнуванні сімей віруючих, 
схилянні важко хворих людей до 
відмови від медичної допомоги за 
релігійними переконаннями. 
У 2001 р. Головінський міжмуніци- 
пальний суд виніс рішення на ко
ристь Свідків. Але це рішення бу
ло опротестоване у міському суді і 
справа була направлена на новий 
розгляд. Однак у квітні 2002 р. 
процес був призупинений у зв'яз
ку із необхідністю проведення 
філолого-психолінгвістичної екс
пертизи релігійної літератури 
Свідків Єгови і соціально-психо
логічної експертизи з метою збо
ру даних про ставлення громадсь

кості до діяльності цієї Церкви 
в Росії. У лютому ц.р. розпочався 
новий етап процесу. Як бачимо, 
свобода совісті в РФ - це пере
важно свобода М осковського 
Патріархату.

Баптистам Казахстану вда
лося відхилити вже схвалений 
нижньою і верхньою палатами 
парламенту, але ще не підписа
ний Президентом, новий Закон 
про свободу совісті. На зустрічі, 
організованій владними структу
рами з приводу цього акту, бапти
сти так розкритикували основні 
положення вже прийнятого Зако
ну, що Конституційна Рада випус
тила вердикт про те, що прийня
тий Закон є антиконституційним. 
То ж і беруть баптисти країни те
пер на себе зобов'язання утвори
ти в країні протягом ближнього 
п'ятиріччя ще 150 громад, прово
дити по 60 палаточних єван- 
гелізацій щорічно.

Надто інтенсивно зростає 
п’ятидесятництво в країнах Ла
тинської Америки. Згідно стати
стики десь 400-500 осіб щохвили
ни приймають Ісуса Христа своїм 
особистим Спасителем. Нещо
давно місіонери з Куби написали: 
"Посеред всіх економічних нега
раздів Бог сильно діє в кубинсько
му народі. Скрізь виникають сотні 
груп, де проповідується Слово, 
які відомі як "домашні церкви" і 
"молитовні групи” . П'ятидесятни
ки Куби з дозволу уряду країни 
проводять активну місіонерську 
роботу у в'язницях.
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ПРАВОСЛАВ'Я
Наведення "морального по

рядку в м.Катеринбурзі" вима
гає від міської адміністрації місце
ва єпархія РПЦ. Представники 
православного духовенства за
явили, що якщо до 1 березня не 
буде наведено такий порядок, зок
рема заборонено гейклуб "Рубін” , 
то вони оголосять голодування і 
будуть проводити цю акцію перед 
будинком міської адміністрації.

Віра в чудотворність ікон нині 
стала якоюсь масовою не лише 
в Україні, а й в  Росії. Раніше тако
го не було. їх нараховують вже не 
десятками, а сотнями. З'ясовуючи 
природу цього феномену, секре
тар комісії з опису чудес 
Російської православної Церкви 
О. Московський відзначив їх 
помітне різноманіття та інтен
сивність. Проте, при роботі Комісії 
виявилося, що подеколи явища, 
які подаються за чудо, насправді 
такими не є. Вони можуть з'явля
тися внаслідок різних причин. Мо
жуть бути дійсно знамення Божі. 
Можуть бути явища зовсім при
родні, що відбуваються за закона
ми природи, але із-за своєї не
звичності сприймаються як чудо. 
Зустрічаються тут і фальсифікації, і 
знамення темної сторони. "Не 
завжди вдається визначити, з чим 
ми маємо справу, - сказав секре
тар Комісії. - Назріла потреба цей 
стихійний потік ввести в якесь за
конодавче церковне русло, визна
чити норму церковної дії у тому ви

падку, коли відбувається чудо. 
Не можна християнське життя бу
дувати на очікуванні чудес. Не чу
десами спасається людна, а своїм 
життям в Церкві. Головне, щоб ми- 
роточили й обновлялися душі лю
дей". (Аргумент и факты, - №5)

Православна Церква проти 
серіалу "Таємничі роки Ісуса 
Христа". У зверненні духовенства 
катеринбурзької єпархії РПЦ до 
керівництва Першого каналу теле
бачення є вимога зняти серіал з 
ефіру. Протоієрей Генадій Ве- 
дерніков так відреагував на фільм: 
"В серіалі показано Ісуса Христа як 
людинобога, а не як Боголюдину, 
а це суперечить канонам право
слав'я. Цей фільм - це вторгнення 
у справи Церкви, замах на основи 
православної віри” .

Вірменська церква протягом 
року відзначатиме 1700-річчя 
існування святого Ечміадзіну -
патріаршої кафедри, назва якої 
перекладається як "Місце, куди 
єдинородний зійшов з неба".

Канонізація царя Івана Гроз
ного і Григорія Распутіна Церк
вою Московського Патріархату не 
відбудеться. Про це заявив її глава 
Патріарх Олексій II. "Хіба можна 
водночас молитовно прославляти і 
мучеників, і їх жорстоких гонителів? 
- сказав він. - Канонізація царя Іва
на Грозного фактично поставила б 
під сумнів віросповідний подвиг 
святителя Филипа і священномуче- 
ника Корнилія Псково-Печерсько- 
го, який, як це засвідчує літопис, "от
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тленного сего жития земным царем 
был предпослан к Небесному Царю 
в вечное жилище". Також відсутні 
будь-які підстави порушувати пи
тання про канонізацію Григорія 
Распутіна, сумнівна моральність і 
нерозбірливість якого кинула тінь 
на августійшу фамілію царюючих 
страстетерпців імператора Миколу 
II та його сімейство". Патріарх вка
зав на недопустимість практики 
збору підписів в єпархіях з вимогою 
канонізувати тих чи інших осіб, вия
ви поспішності в здійсненні ка
нонізації недавно померлих клі
риків чи мирян, виставляння мощей 
ще неканонізованих подвижників 
віри тощо. (Церковный 
№  1-2)

М о с к о в сь к а  П р а в о с л а в н а  
Ц ерк ва зн о в у  н е в д о в о л е н а  П а
п ою  Р и м сь к и м , який під час вис
тупу перед акредитованими у Ва- 
тикані дипломатами заявив у різкій 
формі, що він чекає зрештою від 
Москви "конкретних дій, здатних 
покласти край їх відносинам". 
Протоієрей В.Чаплін в інтерв'ю 
Интерфаксу" сказав, що "Ватикан 
із одиничних випадків відмови 
у візах, на що має право будь-яка 
країна, прагне побудувати картину 
якихось гонінь католиків у Росії". 
При цьому він відзначив те, що ка
толики в Росії користуються тяж
кою матеріальною скрутою людей і 
за матеріальні подачки скуповують 
їхні душі, нав’язуючи росіянам чужу 
щодо них віру. Різку заяву Папи тут 
пояснюють тією кризою, яку пере
живає нині Іван Павло II, коли, ко
ристуючись поганим станом його

здоров'я і наближенням кінця Пон- 
тифікства Кароля Войтили, у Вати- 
кані італійське угрупування вже по
чало витісняти його польське ото
чення. Італійці невдоволені міжна
родною політикою Папи, зокрема 
характером його відносин з РПЦ. 
Остання заява Івана Павла II є 
спробою польського угрупування 
ще раз заявити про себе як про 
впливову політичну силу.

К а ф ед р а л ь н и й  х р а м  Ц еркви  
М о ск о в сь к о го  П атр іар хату  б у д е  
с п о р у д ж е н о  в Талліні. Дозвіл на 
виділення земельної ділянки під 
забудову у живописному районі 
міста дала мерія столиці Естонії. 
Передбачається спеціальний 
приїзд до країни патріарха Олексія 
II для здіснення молебна на місці 
побудови храму.

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ
Ісл ам  - р ел іг ія , яка н а й ш в и д 

ш е  п о ш и р ю є т ь с я  в с в іт і.
1,2 млрд. мусульман зі своїм 
щорічним приростом у 2,1% пере
вищують щорічний приріст світо
вого населення, який становить 
1,2%. Згідно останніх статистич
них прогнозів американських вче
них, кількість мусульман до 2025 р. 
зросте до 1,8 млрд осіб. Нині 
в світі проживає біля 2 млрд. хрис
тиян, але вони приростають 
щорічно лише на 1-1,2%. (Вера 
и жизнь. - №5 -2002)

Глава У правління м у су л ь м а н  
К ав к азу  шейх уль-іслам Аллахшу- 
кюр Пашазаде ініціював криміна-
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льну справу щодо колишнього 
Президента Радянського Союзу 
Михайла Горбачова. Йому 
інкримінують геноцид азербайд
жанського народу в січні 1900 р., 
розпалювання карабахського 
конфлікту, із-за чого Азербайджан 
втратив частину своєї території. 
В цьому ж році Горбачов оголосив 
надзвичайний стан в Азербайд
жані без узгодження цього з рес
публіканськими органами влади, 
а відтак знехтував як Конституцією 
CPCR Так і Конституцією Азербай
джану. Звинувачення М.Горбачова 
підтримав Президент Г.Алієв.

А ятол л а  Х о с е й н  Алі М онта- 
з е р і  п ісля  п'яти років д о м а ш н ь 
о г о  а р е ш т у  з в іл ь н е н и й . Цей
опальний релігійний лідер не по
боявся у свій час виступити з кри
тикою вищого іранського духовен
ства. Зокрема він висловив сумнів 
щодо легітимності нинішнього 
лідера країни Алі Хаменеї, який 
прийшов до влади у 1989 р. після 
смерті вождя ісламської революції 
імама Хоммейні. Іранські політоло
ги оцінюють факт звільнення як 
"політичні ігри" керівництва, яке 
намагається в такий спосіб зняти 
напругу в суспільстві. "РП" писала 
в попередніх числах про масові за
ворушення студентів із вимогою 
звільнити Монтазері.

З а г и н у л о  1 4  о с іб  при з іт к н е 
нні д в о х  груп п ал ом н и к ів  д о  С а 
у д ів с ь к о ї А равії. Одна з груп по
верталася після виконання на горі 
Арафат ритуалу побиття диявола 
камінням, а друга - прямувала на

цю церемонію. Серед загиблих є 
пакистанці, іранець, єменець, 
єгиптянин. Проте ніхто з цього не 
робить трагедії. А справа в тому, 
що вважається, що душа того, хто 
помре під час хаджу, прямо йде до 
раю. Релігійні обряди в Мецці по
чинаються з колективної молитви 
у Великій мечеті, де знаходиться 
священний для кожного мусульма
нина камінь Кааба. Ісламська тра
диція передбачає ритуал "обряд- 
ження Кааби". Тисячі пілігримів 
підносять молитву свою до Аллаха. 
Оскільки храм не може вмістити 
величезну кількість паломників, 
то вони розміщуються на величез
ному подвір’ї мечеті. Після молит
ви паломники проводять вечір 
у священній долині Міна й готують
ся до сходження на священну гору 
Арафат. Існує оповідь, що саме на 
цій горі Мухаммеду відкрилася ос
тання сторінка Корану. Тому кож
ний мусульманин вважає за 
обов'язок побувати на цій горі. Мо
литва на горі Арафат - кульмінація 
хаджу. Цей ритуал символізує Суд
ний день, коли, згідно Корану, кож
на людина постане перед Аллахом 
і відповість за свої діяння. Після 
цього - ритуал пожертвування коз
ла. Потім вже настає ритуал сим
волічного побиття камінням дияво
ла, яке в цьому році позначилося 
описаною вище трагедією. Більше 
1,3 млн. паломників прийняла 
в цьому році Мекка. В наметовому 
містечку в долині Міна було розта
шовано 44 тис. наметів, в яких па
ломники проводили ніч перед схо
дженням на Арафат. В хаджі цього 
року брали участь президент Єме-
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ну Алі Абдалла Салех та віце-пре
зидент Сирії Абдель Халім Хаддам. 
Враховуючи напружену ситуацію 
щодо Іраку, зростання серед му
сульман антиамериканських наст
роїв, Саудівська Аравія вжила 
підвищені заходи безпеки. 
На шляху проходження паломників 
було розміщено війська, дороги 
патрулювали гелікоптери і броне
транспортери.

П он ад  1 ,3  м лн . п ал ом н и к ів  із  
1 7 0  країн в ід зн а ч и л и  ц ь ого  року  
в М ецці В еликий  Д е н ь  Х адж у.
Таку велику кількість їх пояснюють 
загрозою США розв’язати війну 
проти Іраку, яку мусульмани 
сприймають як похід проти всього 
ісламського світу. Іракців у Мекку 
цього року приїхало 16 тисяч осіб. 
Проте масових антиамерикансь
ких виступів під час хаджу не було, 
бо ж влада Саудівської Аравії за
стерегла від цього. Наприкінці лю
того уряд СА попросив іноземних 
паломників по швидше повернути
ся додому.

Свій х а д ж  на* ч ест ь  м у с у л ь 
м а н с ь к о г о  с в я т а  К у р б а н -Б а й 
р а м  п р и д у м а в  Т у р к м ен б а ш і.
В передгір’ї Копетдагу на окраїні 
Ашхабаду споруджено 30-кіломет- 
рові бетонні сходинки. Незважаю
чи на дощ, тисячі туркмен здійсни
ли масовий похід в гори. Сам 
Туркменбаші в цьому році лише 
поздоровив учасників хаджу.

К ош ти на р е м о н т  і р е с т а в 
р ац ію  к а ф е д р и  м у е д з ін а  м еч е т і 
А ль-А кса на Храмовій горі в Єру

салимі виділив Президент Судану 
Муамар аль-Башира. Кафедру 
в середині 80-х років м.ст. підпа
лив турист з Австралії. Відновлен
ня її затягнулося, бо ж ремонт цей 
вимагає великого мистецтва ро
боти із слоновою кісткою і перла
мутром ( С. В алах).

Я кщ о США р о з в ’я ж е війну з  
Іраком , то їм прийдеться воювати

із всім ісламським світом. "Бо хо
чуть чи не хочуть Штати, а розпоч
неться непримиренна широкомас
штабна боротьба релігійних ідео
логій. Тоді, не дай Боже, повто
ряться своєрідні хрестові похо
ди",- так вважає лідер Соціал-Де- 
мократичного Союзу С.Пересунь- 
ко, який за останні роки 27 разів 
побував в цій країні. На думку 
керівника СДС, діючий режим 
в Іраці є найцивілізованіший з усіх 
арабських країн. "Бо там багато 
в чому дотримуються тих правил, 
що і в Європі. На відміну від інших 
східних держав жінки не ходять 
в паранджі, ті ж з них, які того хо
чуть, працюють на рівних з чо
ловіками. Третя людина в державі - 
перший віце-прем’єр Тарік Азіз - 
сповідує християнство, а віце-пре
зидент - курд. Тому розмови про
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диктатуру Саддама Хусейна 
безпідставні" (Хрещатик. - 31 
січня). Професор Фаваз Гергес із 
Кембріджу зауважує, що за допо
могою трансформації політичного 
ландшафту Близького Сходу аме
риканські чиновники сподіваються 
підірвати базові причини ісламсь
кого екстремізму. Але при цьому 
вони видають бажане за дійсне. 
Мовчання арабської громадсь
кості мало б стривожити Америку.” 
Вторгнення США до Іраку, яке 
спричинить загибель великої 
кількості цивільного населення, 
поглибить відчуття несправедли
вості та поразки, присутнє 
в арабської молоді (а вона стано
вить понад 50% населення 
регіону) й схилить її на приєднання 
до "осередків священної війни" на 
кшталт Аль-Каїди. Дійсно, войов
ничі ісламісти вже позиціонують 
себе таким чином, щоб нажити 
капітал на майбутній війні з Іра
ком... З'являться нові "групи джи
хаду" (Д е н ь .-№ 2 5 ). Хоч Коран і за
бороняє жінкам брати участь 
у війнах, але молоді мусульманки, 
відчуваючи загрозу своїй країні, 
вже організовуються в жіночі 
ударні батальйони, вчаться во
лодіти зброєю. То ж даремно вой
овничий Дж. Буш очікує легенької 
прогулянки по Іраку. Лідер СДС за
уважує на тому, що дехто з 
політиків "не від того, аби розігра
ти ісламську карту, тобто розв'яза
ти битву релігійних ідеологій. Про
те це не вдасться. Іракський народ 
підтримують не лише араби". 
В стамбульському аеропорту вже 
мало місце захоплення літака.

Повітряний пірат заявив, що він 
цим самим хотів висловити про
тест проти війни в Іраці. При цьому
С.Пересунько віддав належне Папі 
Римському, який засудив можливу 
агресію США, назвав превентивну 
війну проти Ірану злочином.

Б е н -Л а д е н  ч е р е з  к атар ськ у  
т е л е к о м п а н ію  звернувся із за
кликом до всіх мусульманських 
країн виявити солідарність з Іра
ком і продовжити боротьбу із США. 
"Всіх, хто буде допомагати США 
при нападі на Ірак,- заявив теро
рист №1, - чекає відплата за 
віровідступництво". У другому 
своєму виступі Бен-Ладен заува
жив, що він помре внаслідок акції 
"мучеництва" при нападі на своїх 
ворогів. "Я молюся за те, - сказав 
він, - щоб загинути не під зеленим 
покровом в гробу, а у череві орла".

"А ллах п о к а р а в  США". Так
в мусульманському світі розцінили 
смерть в Космосі американських 
астронавтів. В деяких країнах з на
годи цього навіть відбулися урочи
стості. "Бог хотів показати амери
канцям, наскільки він великий і що 
їм не все підвладне,- заявив 
офіційний представник Іраку.- Те
пер ми точно знаємо, що Аллах на 
нашому боці, що він підтримує 
нас". Поруч з американськими ас
тронавтами в шаттлі "Колумбія" 
знаходився й ізраїльтянин. Іраксь
кий діяч відзначив водночас: 
"Ізраїль покараний за безпричинну 
агресію, спрямовану проти нашої 
країни". Відомо, що під час аварії 
американського корабля "Челлен-
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джер" в 1996 р. також загинула 
єврейка Джуді Рєзник То ж дійсно, 
як говорять в Україні, Бог палкою 
не б'є. По-іншому зреагував на 
трагедію Р.Буш. "Вони не поверну
лися на Землю,- сказав він,- але 
будемо молитися за те, щоб їх 
душі вернулися додому". Харак
терно, що катастрофа космічного 
корабля трапилася в Техасі - 
рідному штаті Президента США. 
(Столичка. - № 13)

М усульм ани  в сь о го  св іту  в ід 
зн ач и л и  1 1 - 1 4  л ю т ого  с в о є  г о 
л о в н е  св я то  Ід а л ь -а д х а  (Курбан- 
байрам). У всіх мечетях і будинках 
молитви звучали молитви з возве
личенням Аллаха. Свято це - свято 
пожертвувань. Воно здійснюється 
на згадку Ібрагіма, який був гото
вим принести в жертву Богові сво
го сина Ісмаїла. Відвернув це ар
хангел Джебраїл, який повелів 
Ібрагіму принести Аллаху в жертву 
замість сина барана. Саме тоді 
Ібрагім вигукнув: "Немає Бога, крім 
Аллаха!". Він побудував у Мецці 
храм Каабу, в якому знаходиться 
чорний камінь, що впав з неба. Зга
дуючи цю подію, кожний мусульма
нин прагне в ці дні здійснити хадж 
або в Мекку, або ж в якесь святе 
місце. В перший день свята Кур- 
бан-байрам мусульмани ріжуть 
якусь тварину - козу, вівцю або вер
блюда, ділять її м'ясо на три части
ни, одну з яких приносять нужден
ним, другу - рідним, друзям або 
сусідам, а третю залишають собі. 
До цих днів в мусульманських 
сім'ях також випікається багато 
різних солодощів, приймають гос

тей, до яких звертаються з прохан
ням вибачити різні прикрощі. 
Обов'язковим вважається відвіду
вання могил померлих і роздаван
ня пожертвувань (садака).

В сі м у с у л ь м а н и  в СІНА п ід  
п ід о з р о ю . Федеральне бюро 
розслідування розпочало підраху
нок кількості мечетей в країні, а та
кож їх парафіян. Проводиться та
кож опитування 5 тис. іракців, які 
живуть у США, про їх погляди на 
можливу війну з Іраком. Все це 
викликало обурення правозахис
ник організацій та регіональних 
груп, які виражають інтереси ара- 
бо-американців, бо ж відтепер 
кожна мечеть розглядається 
у США як потенційний притулок те
рористів. (День. - № 17)

М усул ь м ан и  Н ім еччини  м а 
ють б а га т о  ритуальних п р о б л е м .
Вже давно заповнені виділені їм 
ділянки цвинтарів, де вони могли 
ховати в могилах, звернених до 
Мекки. За мусульманськими звича
ями мертвих ховають без трун 
у білих саванах. В Німеччині це за
боронено і доводиться мусульма
нам ховати своїх небіжчиків у тру
нах. (Столиця.- № 5)

Б л а г о д ій н и ц ь к и й  іс л а м с ь 
кий ф о н д  " Б е н е в о л е н с " , який 
був заснований у США вихідцем із 
Сирії Інаамом Арнаутом і діяв до 
2001 р., на свої кошти закупляв 
обмундирування і зброю й пере
правляв їх до Чечні та ісламським 
бойовикам у Боснію. Закривши 
фонд, владні структури США зви
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нувачують І.Арнаута в постачанні 
зброї "Аль-Каїді".

Іран д о з в о л и в  п'ятитисячній  
а р м ії ш иїтів увійти із с в о є ї  т е р и 
т о р ії д о  Іраку. Командує угрупу- 
ванням відомий радикальний 
лідер Мохаммад Аль-Хакім. 
Іранський уряд заявив, що акція ця 
має оборонний характер. Вступив
ши в протистояння з Іраком, Іран 
не враховує, що він - на черзі се
ред тих, кого США мають зламати 
як ланку "сили зла".

В США о ч ік у ю ть ся  т ер а к т и  
бой ов и к ів  "А пь-К аїди", спрямо
вані проти синагог, єврейських 
громадських центрів. Поліція вис
тавляє додаткові пости під час 
єврейських релігійних служб. Те
ракти можуть пройти в ближні два 
місяці після завершення хаджу му
сульман до Мекки.

Ісл ам ськ і с е п а р а т и с т и  п р а г
нуть в ід о к р ем и т и  від переважно 
католицьких Філіппін їх південну 
частину. На острові Мінданао 
філіппінська армія у лютому місяці 
провела наступ на їх позиції. Пре
зидент країни Глорія Арройо вва
жає неможливим вести подальші 
безрезультатні переговори із се
паратистами, а тому армія вдала
ся до рішучих дій. Ісламісти мають 
у своєму розпорядженні десь 12 
тисяч добре озброєних та підго
товлених бойовиків.

З а  о б р а з у  п р о р о к а  і с в ід о м е  
с п о т в о р е н н я  іс л а м у  в Йорданії 
ув’язнено двох редакторів газети

"Аль-Халіль" і автора статті М.Му- 
баідіна. У видрукуваній 14 січня 
в газеті статті розповідалося про 
інтим сімейного життя Мухаммеда 
і його дружини Аіші. Журналіст 
твердив, що після одруження на 
незайнятій Аіші пророк одержав 
незвичайну сексуальну енергію, 
що дорівнює силі сорока чоловіків.

Жінки Ірану з  н а го д и  Д ня Р е 
в о л ю ц ії вперше одержали право 
бути присутніми на спортивних 
змаганнях за участю чоловіків. 
До цього їм це не дозволялося, бо 
ж, згідно ісламських законів, жінка 
не має права бачити неприкриту 
чоловічу фігуру (у футболці і шор
тах). Із спеціально обладнаних 
трибун вони могли дивитися 11 
лютого спортивні змагання з ганд
болу, волейболу, баскетболу і 
тенісу, в яких брали участь спортс
мени із 20 країн. Правда, 
офіційний дозвіл на змагання з 
футболу, плавання і боротьби 
жінки ще не одержали.

БУДДИЗМ
Б у д д и с т и  з  2  л ю т о го  п оч али  

в ід р а х у н о к  2 5 4 7  р ок у  в ід  
п р осв ітл ен н я  Б у д д и  з а  св о їм  ка
л е н д а р е м . Цей день за власною, 
відмінною від китайської, методи
кою вираховують монгольські аст
рологи. У монголомовних народів 
настання Нового року за місячним 
календарем означає і початок Са- 
гаалгана - свята Білого місяця, яке 
ще з часів Чінгісхана відзначають 
скотарі-кочівники як віху завер
шення зимівлі тварин. Згідно зви
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чаїв останнього, двері кожного по
мешкання протягом місяця мають 
бути відкритими для гостей, яких 
частують обов'язково молочними і 
м'ясними стравами.

Новий Рік у  б у д д и ст ів . Поход
ження цього свята не пов'язане без

посередньо із буддизмом. Однак 
в часи буддизму як державної релігії 
у більшості країн, які живуть за 
місячним календарем, буддистські 
ченці зобов'язані були брати участь 
у святкових церемоніях. Так посту
пово свято сакралізувапося і нині є 
одним із головних у буддистському 
річному циклі. Свято присвячене 
пам'яті першого періоду у житті Буд
ди, а також тому періоду, який 
призвів до його Просвітлення і про
повідування Закону (Дхарми). 
На Далекому Сході і у В'єтнамі Но
вий Рік святкується у перше повно- 
луння після входження Сонця 
у сузір’я Водолія, що за григоріансь
ким календарем буває не раніше 21 
січня і не пізніше 19 лютого. В Китаї 
на Новий рік (кит. чуньцзе) здійсню
ється особливе поклоніння богині 
Гуан'їнь (жіноча маніфестація 
бодхісатви милосердя Авалокітеш- 
вари) та Буддам всіх небесних 
сфер. У храмах і на домашніх вівта
рях здійснюється обряд жертвопри

ношення і читаються молитви з про
ханням захисту в наступаючому 
році. Храми і вулиці оздоблюються 
ліхтарями, що символізують світ 
вчення Будди. Вони запалюються із 
настанням темноти. Однак в Китаї 
досить сильною є й небуддистська 
традиція. Більшість обрядів тут - 
давньокитайські (поклоніння боже
ству домашнього вогнища Цзаова- 
ну, "посилання подарунків духам 
предків" тощо).

Л а м и -а ст р о л о ги  із Іволгінсь- 
кого д а ц а н у  - центру російського 
буд дизму - вважають рік Чорної вівці 
сприятливим для Росії. Цей рік 
прирівнюється ними до 1943 р., ко
ли СРСР змінив хід війни на свою ко
ристь. Астрологи також вважають, 
що в цьому році світова гро
мадськість нарешті зверне увагу на 
проблеми озера Байкал, яке 
зберігає одну п'яту всього світового 
запасу прісної води.

М а с о в е  с а м о с п а л е н н я  п о 
о б іц я л и  п р о в е с т и  б іл я  1 0  т и с . 
ч енців  одного з буддійських мона
стирів в Таїланді, якщо Уряд країни 
прийме новий Закон щодо 
функціонування релігії в країні. Зо
крема передбачається обмежити 
владу глави буддистів і передати 
частину його повноважень Раді із 
ЗО ченців. Це, на думку ченців, 
"підриває основи монашого жит
тя". В Таїланді нараховується біля 
300 тис. буддійських ченців.

С о б а к и  т а к о ж  м а ю т ь  віру.
Дехто з буддистських священиків 
виховує своїх собак в канонах
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своєї віри, навіть думає про висвя
ту їх в монахи. Так, священик-буд- 
дист Таідо Сато засвідчує на
явність в його собаки постійних 
прагнень сісти біля вівтаря і спо
глядати скульптуру Будди. Сато не 
виключає того, що в тварину пере
селилася душа віруючої людини. 
Він сподівається, що одного дня 
пес здобуде нірвану. (Ст оличка. - 
21 лют ого)

ІНДІЙСЬКА 
РЕЛІГІЙНА т р а д и ц ія

Ін д у їс т с ь к і п а л о м н и к и
за в ж д и  п о б и в а ю ть  р е к о р д  с е 
р е д  к о н ф е с ій  з а  с в о є ю  
кількістю . В цьому році на святі 
Кумбха Мела, яке проводилося 
в Прайазі (Аллахабад, Індія), їх бу
ло не так багато. А ось в 1995 р. тут 
зібралося біля 20 млн. осіб.

ІУДАЇЗМ
"Х р ам ова гор а  - с е р ц е  нації".

Акцію під такою назвою організу
вала група американських бізнес
менів єврейської національності. 
Мета її - добитися більшої 
єврейської присутності в районі, 
де колись знаходилися перший і 
другий Єрусалимські храми. 
Аудіоролики такого змісту 
постійно рекламують в ефірі деякі 
ізраїльські радіостанції. Організа
тори акції невдоволені тим, що вже 
протягом двох років Храмова гора 
закрита для євреїв.

В п е р ш е  м е р о м  Є р у с а л и м а
(хоч всього лише на 60 днів) став

представник ортодоксальної 
іудейської громади, активіст 
релігійної партії "Рух зберігачів То
ри" Урі Ліполянські. Він - виходець 
з литовських ортодоксальних 
євреїв. Оглядачі з'яву Ліполянські 
в ролі мера розглядають як ознаку 
зростаючого впливу клерикалів 
в політичному житті Ізраїлю. Тим
часовий мер заявив/ що він 
ліквідує поділ Єрусалиму на 
Східний і Західний, поєднає його 
палестинську та ізраїльську части
ни. В його намірах: заборона фут
больних матчів по суботах, скоро
чення бюджетів музеям, які пра
цюють у вихідні дні, ліквідація 
ліцензій тих ресторанів і кафе, які 
працюють в ніч на суботу та ін. 
То ж, як відзначив один із керів
ників міської ради Єрусалиму Роні 
Апоні, "призначення на посаду ме
ра Ліполянські - це найгірше з то
го, що могло статися".

В ід в е р т о  ан ти р ел ігій н а  п а р 
тія "Ш инуй" ("Зм іна") гучно за
явила про себе в Ізраїлі під час до
строкових парламентських ви
борів, хоч перемогли, як відомо, 
крайні націоналісти на чолі з А.Ша- 
роном. "Шинуй" збільшила своє 
представництво в кнесеті з шести 
депутатів до п'ятнадцяти. Лідер 
партії Томмі Лапід після оприлюд
нення результатів парламентських 
виборів заявив: "Ми змінимо об
личчя ізраїльського суспільства".

Н ова хв и л я  а н т и с е м іт с ь к и х  
ак ц ій  проти шкіл, синагог та 
єврейських кладовищ спос
терігається нині у Франції. І хоч
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влада посилила заходи з безпеки 
єврейських установ, але це не 
відвернуло підпал синагоги 
в приміській зоні Парижа Сен- 
Манде.

Е ф іоп и  є в р е й с ь к о г о  п о х о д 
ж ен н я  з спільноти фалаша-мора 
одержали урядовий дозвіл з 
ініціативи релігійної партії "Шас" 
на переселення до Ізраїлю. Фа- 
лаші в XIX ст. прийняли християн
ство. Ізраїльськими імміграційни
ми законами підтвердження їх 
єврейського походження заборо
нялося на рідних землях. Відтепер 
доведено, що фалаша-мора збе
регли риси іудаїзму і що християн
ство вони сприйняли під страхом 
смерті. Покищо невідомо, коли 17 
тис. ефіопів переїдуть до Ізраїлю і 
де вони тут поселяться. Ефіопія 
у зв'язку з цим актом висловила 
занепокоєння.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ
М о л о д іж н і з а х о д и  С х ід н о 

є в р о п е й с ь к о ї т е р и т о р ії Ц еркви  
Іс у с а  Х р и ст а  С вяти х о с т а н н іх  
дн ів  стаю ть  в с е  б іл ь ш е н а с и ч е 
н и м и . їх багато було проведено 
протягом минулого року в різних 
регіонах території. Молоді чоловіки 
Ростовської місії подолали 170 км, 
щоб за два дні виконати програму 
Ааронового священства, а також 
навчитися жити в умовах, далеких 
від ідеальних. На базі відпочинку 
під Таганрогом вони провели чоти
риденну конференцію "Ворота 
вічності". Під час конференції мо
лодих саратовчан, яка також про

ходила на природі, молодь більше 
дізналася про ті благословення, які 
приносить Слово мудрості, 
про Священні писання. Молоді 
жінки Московської місії в таборі 
у Підмосков'ї провели семінар на 
тему "Цінність особистості". Він до
поміг юним мормонам зрозуміти, 
на що в земному життя слід витра
чати свій час і зусилля. Літній табір 
священства Санкт-Петербурзька 
місія провела на березі Фінської 
затоки. Як заявив один з його учас
ників, то був прекрасний час і я 
відчув, що моє свідчення зміцнило
ся". (Л іягона . - № 2 )

Д е н ь  ск р о м н о ст і провели 14 
кіл Церкви Ісуса Христа Святих ос
танніх днів в американському штаті 
Каліфорнія. 33 молоді жінки демон
стрували скромні сукні під час по
казу мод аудиторії, яка зібрала 
біля 900 осіб. "Мені здається, що 
серед релігійних мотивів 
скромність лунає приємним акор
дом", - відзначив організатор пока
зу Мішіон-Лейк. День скромності, 
а такі раніше пройшли і в інших 
штатах, був своєрідним застере
женням індустрії мод, яка пропонує 
такі моделі, з яких віруюча людина 
аж ніяк скористатися не може.

Новітній релігійний рух "Нью- 
Ейдж" розглядається католицькою 
Церквою як синтетична мішанина 
ідей езотеричних європейських та 
американських течій, різних 
релігійних традицій та астрології, яка 
б єднала їх з людством та космосом. 
Нью-Ейдж- це спокуса будувати світ 
без Бога. Апостольська Столиця ско
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ро оприлюднить документ, в якому 
висловить оцінку цього руху.

В с е с в іт н ій  Д ім  С п р а в е д л и 
в о ст і М іж н а р о д н о ї С п іл ь н оти  
Б ахаїв  поширює лист "До релі
гійних лідерів світу", яким попере
джує їх про ту небезпеку, яку несе 
світу всезростаюча релігійна не
терпимість, і закликає їх до рішу
чих дій проти релігійного фанатиз
му. Лист одержало біля 2 тис. 
релігійних лідерів різних конфесій 
в більше як 40 країнах світу. В дея
ких регіонах планети послання ши
роко рекламувалося засобами ма
сової інформації. Так, в Індії 
провідні газети відвели йому цент
ральні полоси. Відповідаючи на 
лист, багато релігійних лідерів пи
сали, що вони одержали саме те, 
чого давно потребували.

Рух с в ід о м о с т і Кріш ни в с е  
б іл ь ш е п о ш и р ю єт ь ся  по  Р о с ії,
Зараз тут нараховується понад сто 
його громад, біля 80 тис. вірних. 
Вже поширено 10 млн. книг 
російською мовою. Зростає гу
манітарна допомога крішнаїтів. 
Лідер російських крішнаїтів Бхакті 
Віг'яна Госвамі Махарадж сказав: 
"Природно, як будь-яка жива релігія 
ми пристосовуємося до зовнішніх 
умов, проте теологічне ядро зали
шається недоторканим... Крішнаїти 
в Росії залишаються насамперед 
російськими людьми, які люблять 
свою батьківщину і цінують її культу
ру". (Золот ой век. -№ 2 )

Ц ерква с а є н т о л о г ів  С.-Петер
бургу зазнає протидію своїй діяль

ності з боку місцевої молодіжної 
організації "Идущие впереди". Ак
тивісти останньої влаштували піке
тування офісу саєнтологів, будівлю 
якого хаббардистам надало Уп
равління міським майном Санкт- 
Петербургу на Ліговському про
спекті. Протестувальники встано
вили тут великий щит із намальо
ваною стрілкою і словами "Секта - 
там!", а також своєю інформацією 
про шкідливість Церкви саєнто
логів. Подорожнім "впередиду- 
щие" роздають буклет "Прорвемо 
сектнтську блокаду!". Біля стенду 
розбито намет, в якому пікетуваль- 
ники ночують. Кожний, хто 
приєднується до протестуваль- 
ників, одержує нагороду - футбол
ку з портретом В.Путіна. Хоч рух 
"Идущие впереди" одержав дозвіл 
на пікетування саєнтологів протя
гом півмісяця, але він офіційно за
явив про необмеженість терміну 
своєї акції. Від губернатора Петер
бургу В.Яковлева вони вимагають 
заборонити рух, бо ж він нібито за
манює до себе заможних людей з 
тим, щоб мати від них зиск. До то
го ж губернатора звернулися і самі 
саентологи. Вони вимагають при
пинити "наявні щодо них в місті ви
яви екстремізму".

П ослідовники ст в о р ен о го  гу
ру М ахаріш і М ахеш  Йоги в 50-х 
роках м.ст. Всесвітнього Руху Ду
ховного Відродження, а їх вже біля 
40 мільйонів, користуються в деяких 
країнах своєю валютою. Засновник 
програми трансцендентальної ме
дитації випускає цю валюту від імені 
оголошеної ним Глобальної держа
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ви світу із дотриманням законів 
країни її поширення. Вона виходить 
номіналом 1,5 та 10 раамів. В Гол
ландії валюта Махаріші прий
мається без будь-яких обмежень 
в торгівельній мережі багатьох міст.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ
Ім п е р а т о р  Я п о н ії в в а ж а 

єт ь с я , з г ід н о  р ел іг ії с ін т о , н а 
щ а д к о м  в е р х о в н о ї боги н і А м а-
т е р а с у . Щороку 11 лютого японці 
урочисто відзначають день народ
ження імператорської династії. 
В цей день вивішуються державні 
прапори країни, оздоблюються бу
динки, в різних місцях співають 
національний гімн. Японська імпе
раторська династія є однією з най
старших в світі. А це тому, що тут 
живе переконання, що будь-яка 
спроба зміни династії призведе до 
того, що боги відвернуться від 
Японії. Нинішній глава країни 
Акіхіто, який нещодавно був опе
рований і тимчасово передавав 
трон своєму сину, є 125 імперато
ром. Династія японських імпера
торів не значиться якимсь прізви
щем. Всі члени імператорської 
сім'ї мають лише особисті імена.

В ш анування п о сл ід о в н и к а м и  
с ін то  в Я понії ім п е р а т о р а  в и л и 
в а єт ь ся  у  р ізн и х  д ій с т в а х  і т в о -  
р и в а х . Так, в японському місті 
Саппоро цьому було присвячено 
54-й сніговий фестиваль. Тут із 
льоду умільцями було виготовлено 
Храм вищої надії - храм, оригінал 
якого знаходиться в імпера
торській резиденції столиці. ЗО

тонн снігу і льоду пішло на споруд
ження тільки 10 гігантських і 200 
інших скульптур храму.

Д е н ь  д ів ч а т о к  - 3 березня - 
згідно сінтоїстської традиції 
японці завжди зустрічають вис
тавкою ляльок або "хіна мацурі". 
В цей день дівчатка з мамами 
у святкових кімоно ходять в гості, 
обмінюються подарунками, милу
ються сімейними реліквіями - вис
тавленими перед будинками ляль
ками, які передаються в спадок від 
покоління до покоління і якими 
ніколи і ніхто не бавиться. В 
японському Культурному центрі 
Києва цього року було оформлено 
стенд з різноманітними ляльками, 
що зображають імператорський 
двір епохи Хейан ІХ-ХІ ст. Найви
ще стоять фігури імператора та 
імператриці (або дарі сама). Кра
суня імператриця одягнута в кімо
но з гаптованого шовку, має вишу
кану зачіску. Імператор тримає 
в руках символ влади - хризанте
му або хіроко но. Такі образи нині 
є в кожній японській родині. Якщо 
в сім'ї є декілька доньок, то імпе
раторську пару купують для кож
ної. Виставляється також імпера
торський почет. Всі - у стародав
ньому одязі. Поруч - малесенькі 
чашечки та горщики для чайної 
церемонії. Згідно повір'я, увечері, 
коли вся родина лягає спати, 
іграшки порцеляновими рученята
ми готують запашний зелений 
напій і розважаються за бесідою.

"С вято наготи" в релігії сінто 
приурочене до початку нового ро
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ку за місячним календарем. Воно 
має тисячолітню історію. 
В японському місті Кономія на ос
новний ритуал свята - обрання 
"божественного чоловіка" зібра
лося біля 125 тис. віруючих. Голо
вними учасниками урочистості 
було 9 тис. чоловіків, які мали ли
ше пов'язки на бедрах. Вони ряту
валися від холоду вживанням са
ке. Саме з них за допомогою ло
тереї і було обрано ту священну 
особу - шін-отоко, доторкання до 
якої, як вчить сінто, приносить 
кожному щастя на весь новий рік. 
Обранця оточив величезний на
товп, що й призвело зрештою 
навіть до каліцтв. Постраждало 
понад 40 осіб.

На с е к т а н т ів  н е з р о з у м іл о ї  
к о н ф е с ій н о ї н а л еж н о ст і в К ате-  
р и н о б у р з і (Р о с ія ) сп и су ю т ь  в с е .
Тут на десятках рекламних щитів 
з'явилися листівки, в яких гово
риться про близьку смерть Прези
дента РФ В.Путіна. Автори 
листівок пророкують кінець світу 
19 березня 2006 р. Вони твердять, 
що події апокаліпсису почалися з 
"настанням 7500 р. від Адама, тоб
то в 1992 р.” . Передбачалось яв
лення Божої Матері 22 грудня 2002 
р. На 2003 р. автори листівки 
відносять загибель В.Путіна, спа
лення Москви, початок грома
дянської війни по всій території 
Росії. Кінець Землі від згорання 
в космічному вогні нові апо- 
каліпсисти призначили на 2006 
р. Різдво 2003 р. вони "відміняли", 
бо ж треба жити в очікуванні кінця 
світу.

МІСТИКА

В ідп ов ід і п ок ій н ої п р и н ц еси  
Д іан и  на ті питання, які їй ніхто не 
ставив за життя, очікують 9 берез
ня. ’’Замогильне" інтерв'ю з нею 
організовує американський теле
канал "Ассошіейтед інтернешнл". 
Буде запрошено на прямий ефір 
екстрасенсів-медіумів, які спробу
ють "розговорити" трагічно загиб
лу у 1997 р. "принцесу сердець". 
Перегляд сеансу кожному гляда
чеві картини обійдеться в 7 до
ларів.

Б у д д и с т и  в р я т у в а л и  ж иття  
Б р еж н єв у . Кіт, подарований пер
восвящеником буддистів Тибету 
Леоніду Брежнєву, врятував його, 
згідно версії, під час замаху в січні 
1969 р. Це було під час візиту Ген
сека до Індії. Потиснувши його ру
ку, далай-лама попередив 
Л.Брежнєва про смертельну за
грозу. При цьому первосвященик 
подарував гостю із Союзу чорного 
кота, який нібито мав дар передба
чень. В день замаху кіт вистрибнув 
на груди Л.Брежнєву й почав 
жалібно нявчати. Це було сприйня
то як тривожний сигнал, а тому під 
час зустрічі космонавтів провели 
зміну в кортежі традиційного 
розміщення автомобілів. Лейте
нант В.Ільїн зробив постріл в авто, 
в якому їхали космонавти Г.Бере- 
говий та А.Ніколаєв. (Г о л о с  У к 
р а їн и . -2 5  с ічн я )

США і Р осія  о г о л о с и л и  Гаррі 
П оттер а  - героя книг письменниці
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Релігія в сучасному світі

Дж. Роулінг своїм ворогом. Прес- 
секретар Московської Патріархії 
о.Михайло Дудко відзначив, що 
"книги про Гаррі Поттера подають 
як позитивне начало те, що хрис
тиянська традиція розглядає як 
сили зла". Книги Роулінг сприяють 
"поширенню чародійства й дис
кредитації віри". В США в ряді 
штатів християнські фундамен- 
талісти організували спалення 
книг англійської письменниці, як 
такі, що нібито оспівують нову 
релігію - чародійство В місті Пен- 
ран місцева поліція відмовилася 
охороняти порядок на спортивно
му заході, організованому місце
вим відділенням християнського 
відділення молодих чоловіків, коли 
дізналася, що на ньому будуть ви
користані сюжети із "сатанінських 
творів" про Поттера.

В анга п е р е д б а ч а л а  зн и к н е н 
ня із  З е м л і  о д н іє ї  а р а б с ь к о ї  
країни. Чи не Ірак це? Адже аме
риканці, нехтуючи біблійний мо
ральний принцип "не вбий", погро
жують використати у війні з ним 
ядерну зброю. Феномен Ванги ще 
не змогла з'ясувати наука. Прогно
зи її, як це підрахували, збулися на 
68,3%. До того ж, вона говорила 
езоповою мовою, а інколи, щоб не 
принести людині неприємність, 
прагнула якось завуалювати 
інформацію. Таємничі бачення 
у Ванги з'явилися в 1923 р. Тоді її 
захопив якийсь вихор і заніс в по

ле. Такі явища не є відомими для 
цього регіону. Окрім цього, в 1923 
р. в Болгарії до влади прийшов фа
шистський уряд, який втопив 
у крові народне повстання. Вважа
ють, що Ванга стала провідником 
саме енергії мертвих. (С е г о д н я .-  1 
лютого).

З а б о б о н н і п е р е д б а ч е н н я  ч а 
с т о  був аю ть  х и б н и м и . Зокрема 
існувало повір'я, що той, хто пору
шить сон єгипетського фараона 
Тутанхамона обов'язково помре 
страшною смертю. При цьому 
завжди фігурувало ряд оповідей. 
Британський історик Марк Нель
сон спростував цей міф. Вияв
ляється, що із 23 осіб, які в 1923 р. 
брали участь у відкритті гробниці, 
а в 1926 р. навіть відкрили гроб з 
його тілом і оглянули мумію, дожи
ли до 70 років. Серед них і Говард 
Картер, який зривав печатки із 
гробниці, а відтак мав би бути 
найбільше проклятим.
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ТЕМА НОМЕРУ

ЛЕФЕВРИЗМ

До редакції "Релігійної панорами” звертаються читачі з проханням 
розповісти про лефевризм як течію сучасного католицизму і *відповісти 
на питання, чи можна розглядати масонство як особливу релігійну течію. 
Перше прохання ми задовольняємо в цьому числі наш ої ”РП”, 
скориставшись при цьому згодою редакції газети "Арка” видрукувати їх 
"Довідку” про лефевризм (№3 - 2003).

"Слово "лефевризм" походить 
від імені французького архиепис
копа Марселя Франсуа Лефевра 
(1905-1991 рр.)> який після Вати
канского Собору очолив групу ду
ховенства, що було незадоволене 
реформами в Церкві, які почалися 
після Собору. Як відомо, цей Со
бор відбувся в 1962-1965 рр. і 
спричинив значні зміни в Церкві, 
зокрема у відправах літургії, сто
сунках з не католиками, 
в соціальній доктрині. На Соборі 
була опозиційна фракція, що голо
сувала проти деяких соборових 
документів. Вони вважають, що 
реформи, зокрема літургійна, 
змінили латинський обряд до 
невпізнання.

Справою захисту старого обря
ду зайнялося Братство св.Пія X, 
яке організував архиепископ Мар
сель Франсуа Лефевр 1970 р. з 
дозволу церковної влади. В сере
дині 70-х років стосунки Братства з 
Апостольською Столицею стали 
погіршуватися, що зумовило зви
нувачення Лефевра в адміністра

тивному непослухові та розпуск 
Братства.

На початку сучасного пон
тифікату Папи Івана II було зробле
но спроби нормалізувати стосун
ки. 1988 р. архиепископ М.Лефевр 
і префект Конгрегації у справах 
віровчення підписали протокол 
примирення. Однак навіть після 
таких спроб знайти спільну мову 
між Ватиканом і Лефевром роз
горівся серйозний конфлікт. Старі 
єпископи М.Лефевр і А. Де Кастро 
побоювалися, що після їхньої 
смерті справи захисту традиції за
грожуватиме брак священиків та 
єпископів, і ЗО червня 1988 р. 
без дозволу Апостольської Сто
лиці висвятили чотирьох єпис
копів. Як наслідок, Лефевра, А. Де 
Кастро Маєра та єпископів, яких 
вони висвятили, було відлучено від 
Церкви. Тоді в середовищі тра
диціоналістів відбувся поділ на тих, 
що зберегли єдність з Римом, і тих, 
що не визнали декрету про відлу
чення. Представники кліру, що не 
схвалили архиєрейських свячень
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Лефевра, вийшли з братства 
св.Пія X і створили з благословен
ня Риму Братство св.Петра.

Коли говорити про римо-като- 
лицький традиціоналізм сьогодні, 
слід визначити три його течії.

Перша - це ті, що не визнають 
Івана Павла II Папою, так звані се- 
девакантисти (від лат. "вакантний 
престіл"). Вони вважають, що Папи 
Іван XXIII та Павло II впали в єресь 
модернізму, а вибори Івана Павла І 
та Івана Павла II - недійсні, бо в них 
не брали участі престарілі карди
нали. В наш час рух седевакан- 
тистів має в собі кілька груп, що 
взаємно ворогують, з кількома 
(близько 10) антипапами і різними 
тлумаченнями традиції.

Друга група традиціоналістів 
визнає Івана Павла II Папою, але 
відмовляю в послуху офіційній 
церковній владі. Переважно це 
Братство св. Пія X, яке яке нині на

магається займати помірковані 
позиції. Генеральним настоятелем 
братства нині є єпископ Бернар 
Фелле.

Третя група визнає Івана Павла 
II Папою і намагається уникати 
конфліктів з церковною владою. 
Це духовенство діє під егідою 
Папської комісії "Ecclessia Dei". 
Священики Братства св. Петра, 
інших традиціоналістських орга
нізацій виклопотали собі дозвіл 
в Апостольського престолу від
правляти Літургію згідно зі старим 
обрядом.

Таким чином, традиціоналізм 
в Римо-Католицькій Церкві є неод
норідним, однак сьогодні існує 
тенденція як збоку тра
диціоналістів, так і з боку офіційно
го Риму до подолання історичних 
конфліктів, хоча важко спрогнозу- 
вати, коли можна очікувати цілко
витого подолання розколу".

Релігійна панорама № 2'2003 45



С В О Б О Д А  C O B IC T !

А м ер и к а н ц і н е  п е р е с т а ю т ь  д и в у в а т и  св іт  с в о є ю  п ол іти к ою  
п о д в ій н и х  с т а н д а р т ів  в оц ін ц і си т у а ц ій  щ о д о  с в о б о д и  с о в іс т і
в різних країнах світу. Зокрема, незважаючи на минулорічні скандали 
щодо висилки католицьких кліриків, на відверто-замовні процеси щодо 
Свідків Єгови, протестантських та харизматичних Церков, голова 
Комісії США з міжнародної релігійної свободи Ф.Гаєр вважає "ситуацію 
із свободи совісті в Росії загалом нормальною". Пані Гаєр була "враже
на кількістю різноманітних програм, які здійснюються в Росії" і вважає 
це достатнім для висновку, що в РФ із свободою совісті все гаразд. 
А відмови "у видачі віз закордонним релігійним діячам, проблеми із по
верненням церковного майна, перепони у будівництві культових споруд 
і т.п." "викликають тривогу", але не дають підстав включати РФ у "чор
ний список" країн, де порушуються релігійні свободи. Цікаво, якби в Ук
раїні відбувалася хоча б мала частина із перехованого, то що б тоді ска
зала п.Гаєр?

* * * * * * * * *

В ати к ан ськ а К он гр егац ія  в ір овч ен н я  ви п усти л а  1 6  січня новий  
д о к у м е н т , який р е г у л ю є  уч аст ь  католиків у  п ол іти ч н ом у ж итті.
Офіційно документ називається "Віронавчальна нота з деяких питань, 
що стосуються участі католиків у політичному житті". Він був підписаний 
префектом Конгрегації кардиналом Йозефом Ратцінгером і затвердже
ний Папою Іваном Павлом II. "Нота" підтверджує право віруючих вільно 
виносити рішення з політичних питань, а також принцип невтручання 
Церкви в боротьбу політичних партій. У той же час, говориться в доку
менті, католики не повинні підтримувати будь-які ініціативи, що порушу
ють принцип поваги людського життя, а також політичні чи інші партії та 
рухи, доктрини яких несумісні з вченням Церкви. У своєму громадсько
му житті католики користаються "законною волею" проводити будь-яку 
політику, сумісну з вірою і моральним законом, говориться в "Ноті". Ме
та документу - не диктувати віруючим, якими повинні бути їхні політичні 
переконання, а сформувати в католиків свідомість незмінних моральних 
принципів. Така "правильно сформована християнська свідомість ніколи 
не дозволить віруючому проголосувати за політичну програму чи закон, 
що суперечить моралі й вірі", - пишуть автори "Ноти". Документ закли
кає всіх католиків, у тому числі законодавців та інших політичних діячів, 
поважати права і свободи людини і, в першу чергу, "право на життя з мо
менту зачаття до моменту природної смерті", "права людського зарод
ка" і права родини. Що стосується питання про родину, то "Нота" заува
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Свобода совісті

жує, що "ніякі інші форми співжиття не можуть замінити собою інститут 
шлюбу і не повинні мати рівного з ним законного статусу". Документ та
кож виступає на захист права батьків давати освіту своїм дітям, у захист 
свободи совісті й віросповідання і принципів солідарності та самовряду
вання. "Нота" нагадує про те, що всі католики зобов'язані боротися за 
мир і справедливість, а також відкидати всі форми екстремізму і теро
ризму. Політики-християни також повинні бути активними борцями з 
"сучасними формами рабства, такими як наркоманія і проституція", го
вориться у ватиканському документі. Документ критикує "нетерпимий 
секуляризм" політиків і суспільних діячів, які прагнуть виключити будь- 
які ознаки релігійності чи моралі із суспільного і політичного життя. "Сьо
годні у світі запанував свого роду культурний релятивізм чи етичний 
плюралізм, - говориться в документі,- Він веде до дезинтеграцї розуму і 
принципів природного морального закону". Заперечуючи цей реля
тивістський погляд на питання моралі, автори "Ноти" стверджують, що 
"демократія повинна ґрунтуватися на щирому і твердому базисі непо
рушних моральних принципів, які є фундаментом будь-якого 
суспільства". (Благовест-инфо)

* * * * * * * * *

РП писала в попередніх числах про впровадження предмету "Основ 
православної культури" в школах Росії. Пропонуємо експертний 
висновок на однойменний підручник А.В.Бородіної, підготовлений 
керівником Центру з вивчення релігій Російського державного 
гуманітарного Університету Н. В. Шабуровим. Аналіз дає чітке уявлення 
про те, чому і як збираються навчати за державний кошт в російських 
школах, (друкується із скороченнями)

Підручник, як заявляється в анотації, "призначений для 6 класу і будь- 
яких більш старших класів на першому році впровадження даного 
курсу... Може бути використаний у якості основного і додаткового 
посібника в рамках культурологічних і гуманітарних курсів, таких як 
історія релігії, релігієзнавство, світова художня культура, а також при 
вивченні базових дисциплін (література, історія та ін.)". Сам факт 
існування факультативної дисципліни "Основи православної культури" 
у рамках шкільної програми не викликає заперечень. Учнем середньої 
школи було б корисно познайомитися з православною культурою. Однак 
підручник, що рецензується, не відповідає вимогам, запропонованим до 
навчально-методичної літератури, оскільки містить некоректні 
висловлення, що сприяють розпалюванню релігійної і національної 
ворожнечі.

Звертаючись до такої тонкої теми, як релігія, в рамках світської 
школи, варто уникати як некритичної апологетики, так і неповажних,
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конфесійно зафарбованих висловлювань з приводу інших релігійних 
традицій. Чи відповідає підручник цим критеріям? На жаль ні. У тексті 
зустрічаються такі вислови як "несторіанська" і "монофізитська єресь" 
(с. 29-31). Вчення Несторія і т.зв. монофізитство були засуджені на 
Вселенських соборах і з погляду ортодоксального християнства є 
єресями. Однак термін "єресь", що містить негативну оцінку, 
не прийнятний для шкільного, позаконфесійного підручника. Названі 
"несторіанські" чи "монофізитські" церкви - Ассирійська Церква Сходу і 
Вірменська Апостольська Церква - мають прихильників на теренах Росії. 
Тому оцінка вчення, до якого вони прихильні, як єретичного, є образою 
релігійних почуттів віруючих.

Крім того, у ряді випадків автор дозволяє собі висловлювання, 
образливі для представників єврейського народу. Дозволю собі 
процитувати:"... Але іудеї не вгамовувалися і продовжували наполягати 
на страті Христа. Вони підмовляли народ, щоб він вимагав розп'яття 
Христа... Причиною було те, що цей народ думав про земне: про свою 
незалежність, владу над іншими народами і про земне благополуччя, 
тому ідея вічного життя через порятунок від гріхів, пристрастей і зла, 
була незрозуміла йому" (с. 112). Автору варто було б пояснити 
школярам, що звинувачення на адресу іудеїв у Євангеліях обумовлені 
полемічними завданнями авторів Євангелій. Не слід забувати, що й Ісус, 
і апостоли були іудеями. ... Автору слід утриматися від власних 
міркувань про єврейський народ, що думав про владу над іншими 
народами і т.п. Ці міркування не мають нічого спільного з історичною 
дійсністю і носять відверто антисемітський характер. ... Із-за цього 
у читачів підручника свідомо формується уявлення, що іудаїзм - 
помилкова релігія, перевершена християнством.

Сприяють міжнаціональній ворожнечі й наступні ксенофобські 
твердження автора: "Чому православний російський народ не закриває 
себе від спілкування з іншими народами і національностями, а гостинно 
приймає їх у свою церковну, державну і цивільну спільність, незважаючи 
на те, що це найчастіше зовсім "невигідно" і навіть небезпечно, тому що 
"гості" чи нові жителі не завжди так само шляхетно поводяться на 
території традиційно-православної держави?" (с.13).

У цілому рецензований підручник являє собою не навчальний 
посібник із основ православної культури, а конфесійну апологію 
православ'я. Тільки апологетичними завданнями можна пояснити 
ототожнення понять "росіянин" і "православний", хоча б і до XX в. (с.14). 
Таким чином, стригольникам XIV-XV століть, молоканам, духоборцям, 
штундистам та ін., відмовляється в праві називатися росіянами. 
Підручник містить некритичний опис чудес (див. зокрема с.159, де опис 
чуда повинен продемонструвати перевагу православних над 
вірменами).
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Дивно, пише рецензент, що книга рекомендована Координаційною 
радою Міністерства освіти Росії із взаємодії з Московською Патріархією.

* * * * * * * * *

У Ватикані о п р и л ю д н е н о  д о к у м е н т  "Ісус Х р и с т о с  н е с е  живу 
в од у" . Святий Престол попереджує християн про небезпеку, яку несе 
собі захоплення "нетрадиційними" формами спілкування із 
потустороннім світом. Згадуючи про те, що християнам не заборонено 
слідкувати за пригодами Гаррі Потера, займатися йогою, однак не 
можна переходити певну межу і брати участь в рухах "New Age". 
Учасники останніх, зазначається в документі, відвернулися від Бога, 
викривили його слова і зосередилися на цінностях іншого порядку. Той 
набір методів, які пропонує "New Age" для повернення людині втрачених 
природних сил - від акупунктури до гомеопатії, від масажу до 
лікувального харчування і музичної терапії - слугує основою для 
створення світогляду, несумісного із християнством. Представники 
Святого Престолу вимушені визнати, що "притягальна сила 
альтернативного підходу до духовності дуже велика". Успіх такого 
підходу базується на намаганні сучасної людини до глибшого 
осмислення життя, пошук того, що здатне збентежити людську душу і 
надати сенс існуванню в безладному й аґресивному світі". Однак, як 
вважає один із авторів проекту - кардинал Поль Пупар - "для 
християнської віри це найсерйозніший виклик".

*********
Б іл о р у с ь к а  п р а в о с л а в н а  Ц ер к в а  н а м а г а є т ь с я  п ід п и с а т и  із  

с в о є ю  д е р ж а в о ю  у го д у , яка б регулювала взаємостосунки її і держави 
у політичній, економічній, духовній та соціальній сферах. В проекті Угоди 
зазначається, що "держава визнає Церкву найважливішим соціальним 
інститутом, а духовні і культурні цінності Церкви - основою національної 
ідеї білоруського народу". В Угоді міститься низка пунктів, які роблять 
православну Церкву фактично привілейованою релігійною інституцією 
в державі. Що ж, як кажуть "далі - більше": БПЦ пропонує обмежити 
свободу совісті в країні. Підписання Угоди стане логічним кроком після 
прийняття в країні "не менш демократичного", аніж в Росії, Закону про 
свободу совісті.

*********
П итання е т н о к о н ф е с ій н о ї  т о л е р а н т н о с т і й е к с т р е м із м у , щ о  

п р и к р и в аєт ь ся  на П івнічном у К авказі релігійно-політичними гаслами, 
обговорили учасники Круглого столу, який відбувся в Дагестані. 
На зустрічі розглядалося питання внутрішньоконфесійних відносин і 
роль ваххабітських організацій у дестабілізації становища на Північному
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Кавказі. Ситуація в регіоні розглядалася учасниками заходу в новому 
геополітичному вимірі, що склався у світі. Було обговорено проблеми і 
досвід протидії екстремізму. Учасники відзначили роль релігійного 
фактору в процесах миротворчої діяльності. Як повідомив заступник 
муфтія Духовного управління мусульман Дагестану Ахмед Тагаєв, 
учасники форуму прийшли до висновку, що роль ісламу в стабілізації 
ситуації на Північному Кавказі зростає. Була також підкреслена 
необхідність домогтися взаєморозуміння й узгодженості в діях між 
мусульманськими і світськими організаціями, (islam.ru).

*

* * * * * * * * *

Л ід е р и  п р о т ес т а н т сь к и х  ц ер к о в  України зу с т р іл и с я  з  Головою  
К ом іт ет у  В е р х о в н о ї Р а д и  з  питань б о р о т ь б и  з  о р г а н ізо в а н о ю  з л о 
ч и н ністю  і к о р уп ц ією  В .С т р е т о в и ч е м . Особлива увага на зустрічі була 
приділена ситуація навколо проекту Закону України "Про внесення змін 
до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (реєстр. 
№ 1281 від 01.07.2002 р.), який знаходиться на розгляді Верховної Ра
ди України. Учасники зустрічі одностайно відзначили, що цей законо
проект спрямовано на обмеження свободи релігії, прав Церков та 
релігійних організацій й на подальше зростання впливу відповідних ор
ганів виконавчої влади в релігійній сфері. Завдяки спільним зусиллям 
більшості християнських Церков (православних, греко- та римо-като- 
ликів, протестантів), окремих парламентарів, даний законопроект було 
знято з розгляду на другій сесії Верховної Ради (вересень 2002р.-січень 
2003р.) Але, незважаючи на це, Кабмін України, за рекомендацією 
Держкомрелігій, не відкликав законопроект на доопрацювання й напо
лягає на тому, щоб проект було розглянуто Верховною Радою на чер
говій сесії (лютий-липень 2003 р.). Церкви та релігійні організації відзна
чають, що зараз не на часі внесення змін до діючого Закону України "Про 
свободу совісті та релігійні організації". В.Стретович наголосив на тому, 
щоб протестантські Церкви більш уважніше ставилися до релігійних тра
дицій інших християнських конфесій (православних, греко-католиків та 
інших) й налагоджували співпрацю з ними у сфері державно-релігійних 
відносин, зокрема, у питанні антилобіювання ного законопроекту. Голо
ва Комітету ВР відзначив, що цей законопроект, на відміну від діючого 
Закону, містить в собі більше корупціогенних положень, що може нега
тивно вплинути на релігійну ситуацію в країні. В.Стретович повідомив, 
що до нього надходить інформація від релігійних організацій та грома
дян про факти порушень законодавства по свободу совісті та релігійні 
організації з боку посадових осіб виконавчої влади, які містять в собі оз
наки корупції. З приводу таких фактів В.Стретович закликав керівників 
Церков звертатися безпосередньо до Комітету. Нині більшість
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релігійних лідерів схиляється до думки, що потрібно внести мораторій 
на внесення будь-яких змін до чинного Закону України "Про свободу 
совісті та релігійні організації" до того часу, поки в Україні не 
стабілізується політична ситуація разом з обранням Президента України 
й нового складу ВР України . (Інститут Р е л іг ій н о ї С воб

* * * * * * * * *

Продовжуємо з деякими скороченнями публікацію експертного вис
новку щодо проекту нового Закону України "Про внесення змін і допов
нень до Закону України "Про свободу віросповідання та релігійні ор
ганізації", виконаного Центром порівняльного права при Міністерстві 
Юстиції України.

С т .1 4 . Н абуття р ел іг ій н о ю  о р г а н іза ц іє ю  с т а т у с у  ю р и д и ч н о ї о с о 
б и . 4.2 статті говорить, що "релігійна організація як юридична особа ко
ристується правами і виконує обов'язки відповідно до законодавства і 
свого статуту (положення)". Ця норма входить у протиріччя з фундамен
тальними положеннями нового Цивільного кодексу України, які 
закріплюють за юридичними особами універсальну правоздатність. 
Відповідно до ст.91 нового Цивільного кодексу "юридична особа здатна 
мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і 
фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати тільки 
людині". Це означає, що юридична особа може займатися будь-якою не- 
забороненою законом діяльністю, одержувати у будь-який незабороне- 
ний законом спосіб будь-яке не вилучене з обігу майно тощо. В контексті 
цієї норми нового Цивільного кодексу України статут юридичної особи 
має в першу чергу визначити цілі організації, порядок утворення та по
вноваження її органів управління, вимоги до членів організації або ме
ханізм взаємовідносин із засновником. Водночас відпадає потреба пе
редбачати у статуті майновий стан організації, основні форми її діяль
ності, права релігійної організації на заснування підприємств, засобів 
масової інформації, інших релігійних організацій, створення навчальних 
закладів, джерела утворення фінансових ресурсів та майна, що перед
бачено як у чинному законі, так і у законопроектах.

Оскільки універсальна правоздатність юридичних осіб передбачає за 
ними право робити усе, що прямо не заборонено законом, потрібно 
в реченні "релігійна організація як юридична особа користується права
ми і виконує обов’язки відповідно до законодавства і свого статуту (по
ложення)": слова "і свого статуту (положення)" виключити.

С т .1 5 . Р е є с т р а ц ія  статут ів  (п о л о ж ен ь ) р ел іг ій н и х  о р г а н іза ц ій . 
Одне з питань, яке давно дискутується в Україні: який орган має бути 
наділений повноваженнями реєструвати статути релігійних організацій?
І чинний закон і законопроект передбачають, що це входить до компе
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тенції центрального органу виконавчої влади у справах релігій (на сьо
годні - Державний комітет у справах релігій) та місцевих органів вико
навчої влади. Опоненти такої точки зору пропонують передати повнова
ження щодо реєстрації релігійних організацій Міністерству юстиції Ук
раїни та органам юстиції на місцях. Вочевидь, ця дилема має вирішува
тись в залежності від цілей, які ставляться перед реєструючим органом: 
якщо це перевірка установчих документів на предмет їх відповідності 
чинному законодавству - доцільно передати ці повноваження Мінюсту, 
який має (чи, як мінімум, повинен мати) у своєму складі фахівців- 
юристів, спроможних якісно здійснювати правову експертизу доку
ментів, і не утримувати за бюджетні кошти спеціальний орган; якщо ж 
пріоритет віддається релігієзнавчому аналізу або реалізації певної дер
жавної політики у релігійній сфері - доцільно залишити реєстрацію ста
тутів релігійних організацій за спеціальним органом, здатним таку екс
пертизу проводити і таку політику реалізовувати.

До того ж реєстрація релігійних організацій органами юстиції має су
то практичні переваги. Оскільки система цих органів досить розгалуже
на - аж до рівнів районних управлінь, передача їм повноважень реєстру
вати статути релігійних організацій спростить процедуру реєстрації 
релігійних громад, оскільки позбавить засновників цих громад обов’язку 
як мінімум двічі їхати в обласний центр - подавати документи на 
реєстрацію та одержувати їх назад. Оскільки при наявності нестандарт
ної ситуації з реєстрацією релігійної громади зустрічі з представниками 
реєструючого органу нерідко починають вимірюватися десятками, 
реєстрація громади у віддаленому обласному центрі перетворюється 
для засновників на справжню проблему та нелегкий тягар. Тому 
доцільно для реєстрації релігійних організацій продублювати існуючу 
процедуру реєстрації громадських організацій, для яких реєструючим 
органом - залежно від рівня такої організації - може бути і районне уп
равління юстиції і Мін'юст.

Особливу увагу варто звернути на запропоновану в законопроекті 
мінімальну чисельність засновників релігійної громади, монастиря або 
братства, утвореного безпосередньо віруючими (тобто релігійного то
вариства за термінологією нового Цивільного кодексу). Таке релігійне 
товариство за законопроектом можуть утворити не менше як 25 осіб, які 
досягли 18-річного віку, крім визнаних судом недієздатними, проти 10 
в чинному законі. У цьому показнику розробник законопроекту, тобто 
Держкомрелігій перевершив навіть сумнозвісну Раду у справах РПЦ, пе
ретворену згодом на Раду у справах релігій при Раді Міністрів СРСР, яка 
визнавала права заснувати громаду за 20 особами. Відповідно до зако
нодавства України благодійну організацію може заснувати одна особа, 
підприємницьке товариство - дві особи (а за новим Цивільним кодексом 
- навіть одна), громадську та організацію - три. Постає природне питан-
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ня, чому для утворення релігійного товариства потрібно мінімум 25 за
сновників?

Новелою законопроекту є обов'язок релігійного товариства 
(релігійної громади, братства та монастиря) подавати на реєстрацію, 
окрім статуту та відповідної заяви, також протокол "установчих загаль
них зборів членів організації", список громадян, що утворили її, за фор
мою, встановленою центральним органом виконавчої влади у справах 
релігій, відомості про склад органів управління, підтвердження зазначе
ної в статуті (положенні) канонічної і організаційної підлеглості. І якщо 
протокол установчих зборів та підтвердження канонічної підлеглості вже 
давно вимагаються відповідними органами для реєстрації статуту 
релігійної громади, то список засновників та склад органів управління - 
справжня новела. В зв'язку з цим залишається без відповіді низка пи
тань. Навіщо реєструючому органу такий список? Які відомості потрібно 
буде в нього вносити? Чи не планує центральний орган виконавчої вла
ди у справах релігій створення бази даних релігійних активістів?

Відсутність у релігійних об'єднань статусу юридичних осіб, про що 
йшлось вище, породжує проблеми з процедурою реєстрації релігійних 
центрів та управлінь. Так, ч.2 аналізованої статті законопроекту містить 
наступну норму: "Релігійні управління і центри [...] подають центрально
му органу виконавчої влади у справах релігій статут (положення) і заяву 
на його реєстрацію, а також рішення релігійної організації про їх утво
рення. Постає питання, хто з юридичної точки зору являється засновни
ком релігійного управління /центру? Релігійне об'єднання? Але воно 
згідно з чинним законом та законопроектом не є суб'єктом права і, 
відповідно, не може засновувати юридичні особи. Релігійні організації 
(громади, монастирі, братства, духовні навчальні заклади тощо)? Тоді 
постає питання про природу повноважень релігійного управління /цент
ру. Згідно з юридичною логікою, релігійне управління /центр не може 
приймати рішення обов'язкові для своїх засновників і тим більш для ор
ганізацій, які не брали участі у його заснуванні. Навпаки, засновники 
приймають статут створюваної ними юридичної особи, визначають її 
мету, затверджують структуру її управління тощо. Тобто, по-суті, 
при збереженні підходів до класифікації релігійних організацій, зафіксо
ваних в чинному законі й успадкованих від нього законопроектом, юри
дична логіка стає прямо протилежною логіці канонічній. Згідно з першою 
(юридичною логікою) предстоятель Церкви - це керівник релігійної уста
нови (Патріархії, Митрополії, Єпархіального управління тощо), яка не 
має жодних владних повноважень щодо інших, не заснованих нею, 
релігійних організацій. З останніми вона має однакові права та обов'яз
ки і може вступати хіба що у договірні відносини, які, як відомо, ґрунту
ються на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій са
мостійності їх учасників.
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До того ж як у чинному законі, так і в законопроекті залишається без 
відповіді наступні питання: 1) чи можуть дві або навіть одна релігійна гро
мада утворити релігійний центр /управління? 2) хто взагалі вправі утво
рювати релігійні управління /центри? 3) чим з юридичної точки зору цен
три відрізняються від управлінь? 4) а якщо нічим, навіщо було вводити 
в законодавчий акт таку диференціацію? Питань багато - і на жодне з них 
ані чинний закон, ані законопроект не дають чіткої вичерпної відповіді.

Новелою законопроекту є норма, що визначає особливості 
реєстрації релігійних організацій, що належать до модерних релігійних 
течій: "У разі коли громадяни або інші передбачені цим Законом заснов
ники релігійної організації, що утворюється, належать до віровчення, 
послідовники якого вперше утворюють таку організацію в Україні, рішен
ня щодо реєстрації її статуту (положення) може бути прийнято у строк до 
шести місяців з метою вивчення поданих на реєстрацію документів". Як 
свідчить досвід, шість місяців - мізерний строк для вивчення невідомої 
раніше релігії (а не поданих на реєстрацію документів, як зазначено у за
конопроекті, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 13 законопроекту "документи, 
які визначають релігійну діяльність [...] не підлягають реєстрації в орга
нах виконавчої влади") - вочевидь, потрібно на законодавчому рівні вве
сти певний ценз осілості для новоявлених релігійних організацій і лише 
потім, переконавшись у безпечності новітнього релігійного культу для 
громадської безпеки, охорони громадського порядку, здоров'я і моралі, 
для захисту прав і свобод інших людей надавати їм статус юридичної 
особи. Показово, що навіть за європейськими стандартами право на 
свободу віросповідання не включає в себе права на набуття будь-якою 
релігійною організацією статусу юридичної особи. Так Європейська 
комісія з прав людини визнала такими, що не порушують Конвенцію, дії 
Австрії, яка відмовила у наданні статусу юридичної особи Gesellschaft zur 
Vereinigung des Weltchristentums, "оскільки члени цієї секти могли 
сповідувати свої релігійні переконання і без такого об'єднання".

Не можна погодитись з тим, як виписана ч.7 ст.15 законопроекту 
"у разі коли після реєстрації статуту (положення) релігійної організації 
буде встановлено, що заявники подали документи, які містять недо
стовірні або неправдиві відомості, орган, що провів реєстрацію, має 
право звернутися до суду із заявою про припинення діяльності цієї 
релігійної організації". Оскільки відповідний орган виконавчої влади не 
надає дозволу на діяльність релігійної організації, а лише реєструє її 
статут, внаслідок чого релігійна організація набуває правоздатності 
юридичної особи, подання засновниками релігійної організації доку
ментів, що містять недостовірні або неправдиві відомості, повинно мати 
наслідком скасування реєстрації статуту релігійної організації і 
внаслідок цього позбавлення статусу юридичної особи, а не заборону її 
діяльності. В противному разі порушується один із основоположних
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принципів юриспруденції: принцип пропорційності правопорушення та 
санкції за правопорушення.

С т .1 6 . В ід м о в а  в р е є с т р а ц ії  ст а ту т у  (п о л о ж ен н я ) р ел іг ій н о ї о р 
ган ізац ії. Стаття в цілому не викликає заперечень, окрім одного пункту, 
який встановлює наступну причину відмови у реєстрації релігійної ор
ганізації: "коли релігієзнавчою експертизою організацію не визнано 
релігійною". Законопроект не визначає, якою організацією, в який 
спосіб і в якому порядку проводитиметься релігієзнавча експертиза, 
не визначає жодних засад її проведення. Відсутня у законопроекті й 
бланкетна норма, яка б доручала розв'язати ці питання Кабінету 
Міністрів України. Відповідно, згідно із законопроектом вирішувати пи
тання є чи не є та або та організація релігійною має орган без законодав
чо закріпленого статусу, із невизначеним порядком формування, який 
би легко перетворився на додатковий інструмент "ручного управління" 
церквою.

С т .1 7 . П рипинення діяльності р ел іг ій н о ї о р га н іза ц ії. Зауваження 
викликає лише наступна норма статті "Реєстрація статуту (положення) 
новоутвореної після реорганізації релігійної організації проводиться 
відповідно до частин першої і другої ст.15 цього Закону". Відповідно до 
вимог нормопроектувальної техніки в словосполученні "проводиться 
відповідно до частин першої і другої ст.15 цього Закону" сполучник "і" 
потрібно замінити на сполучник "або", оскільки ч. І та 2 ст.15 законопро
екту передбачають альтернативні способи реєстрації статутів релігійних 
організацій.

Р о з д іл  III. М айновий  ст а н  р ел ігій н и х  о р г а н іза ц ій . Чим чіткіше й 
докладніше буде виписаний відповідний розділ закону, тим більшої 
кількості конфліктів вдасться запобігти у майбутньому, оскільки, як 
свідчить досвід, абсолютна більшість конфліктів між релігійними ор
ганізаціями виникає й точиться через майнові проблеми. На жаль, у за
конопроекті (як і в чинному законі) цей розділ виписано незадовільно і 
він потребує на ґрунтовну переробку.

С т .1 8 . К ор и стуванн я  р ел ігій н и х  о р га н іза ц ій  м а й н о м , як е п е р е 
б у в а є  у  д е р ж а в н ій , к ом ун ал ь н ій  а б о  п р и в ат н ій  в л а с н о с т і.  4 .2  
аналізованої статті містить наступну норму: "Культові будівлі, споруди та 
інше культове майно, яке перебуває у державній чи комунальній влас
ності, передається підприємствами, установами та організаціями, 
на балансі яких воно перебуває, у безоплатне користування або безо
платно у власність релігійних організацій за рішеннями відповідно ор
ганів, уповноважених управляти державним майном, та органів місцево
го самоврядування".

П ер ш е питання: чи носить ця норма імперативний характер, тобто: 
1) чи зобов'язаний "орган, уповноважених управляти державним май-
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ном або орган місцевого самоврядування” передати культове майно 
релігійним організаціям чи це його право, дискреція? 2) чи може бути 
передане державне або комунальне майно у користування релігійних 
організацій на платній основі, тобто в оренду?

Д р у ге  питання: яке саме майно органи, уповноважені управляти 
державним або комунальним майном, повинні передати у безоплатне 
користування або передати у власність релігійних організацій?

Третє питання. Проект нового Цивільного кодексу вводить в обіг та
ке поняття як приватна власність юридичної особи і не передбачає мож
ливості володіння майном на праві повного господарського відання або 
оперативного управління. Відповідно, "майно, що перебуває на балансі 
підприємств, установ та організацій, належатиме їм на праві приватної 
власності, а державі /територіальній громаді належатиме лише корпо
ративні права підприємств (а точніше - господарських товариств, 
оскільки за термінологією нового ЦК підприємство - це майновий ком
плекс, об'єкт, а не суб'єкт права власності) та певні адміністративні по
вноваження щодо установ. Оскільки згідно зі ст.41 Конституції України 
право приватної власності є непорушним, а примусове відчуження 
об’єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виня
ток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановле
них законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вар
тості, постає питання, про конституційність безоплатного вилучення 
у підприємств, установ організацій "культових будівель, споруд та іншо
го культового майна". Щоб не потрапити у цю юридичну пастку, закон 
про реституцію колишнього церковного майна потрібно приймати до 
введення в дію нового Цивільного кодексу.

Ч етверте  питання. У законопроекті збережено норму чинного зако
ну про те, що майно повертається у власність релігійних організацій або 
передається їм у безоплатне користування. На жаль, ані чинний закон 
ані законопроект ніяк не регулюють питання: коли майно повертається 
у власність, а коли передається у користування. Це залишається дис
кретним повноваженням відповідного державного або муніципального 
органу. При цьому потрібно пам'ятати, що користувач майна - особа, за
лежна від власника, а отже державне або комунальне майно, передане 
у безоплатне користування релігійних організацій, завжди залишати
меться одним із найвагоміших важелів впливу держави на релігійні ор
ганізації. Окрім того, така передача не є за своєю сутністю реституцією 
церковного майна, котру при вступі до Ради Європи рекомендувала Ук
раїні здійснити ПАРЄ . На нашу думку, доцільно було б прийняти закон 
(можливо, окремий законодавчий акт) про справжню реституцію, у яко
му б було виписано чіткий механізм повернення у власність релігійних 
організацій націоналізованого радянським режимом церковного майна. 
Винятком можуть бути лише видатні пам’ятки культури, що мають за
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гальнонаціональне або світове значення і включені до відповідних пе
реліків - передача таких споруд саме у користування виглядає цілком 
адекватною.

П’я те питання. Метою реституції з юридичної точки зору має стати 
сталість майнових відносин між релігійними організаціями. Ця сталість 
досягається закріпленням церковного майна за релігійними ор
ганізаціями як правило на праві власності і проголошенням непоруш
ності цього права. Постає питання: кому саме повертати майно? 
Відповідь на це питання відсутня у законопроекті: у ньому не наведено 
критеріїв вирішення спірних ситуацій, коли на повернення майна пре
тендують дві і більше релігійні організації. Цим самим закладаються 
підвалини перманентних майнових конфліктів у майбутньому.

На нашу думку, колишнє церковне майно має повертатися у власність 
релігійних об'єднань, а не безпосередньо релігійних організацій. Такий 
підхід має цілий ряд переваг. По-перше, абсолютна більшість 
націоналізованого церковного майна належала в Україні традиційним 
конфесіям, яких нараховується від 5 до 10, залежно від обраного кри
терію традиційності. Щодо майна частини з них - Римо-Католицької 
Церкви, мусульман, баптистів, адвентистів спорів в принципі не повинно 
виникнути. Потенційно, найбільш конфліктонебезпечною є реституція 
майна, націоналізованого у Православної та Греко-Католицької Церков. 
Проте в межах чотирьох релігійних об'єднань справедливу реституцію 
набагато легше провести шляхом переговорів у різному форматі, 
взаємних поступок і компромісів, ніж коли сперечаються безпосередньо 
релігійні громади, для яких питання стоїть руба: або - або. По-друге, ли
ше релігійні об'єднання як інституції, що мають потрібний кадровий по
тенціал та матеріально-грошові ресурси, можуть нести перед державою 
повну відповідальність за збереження переданого їм майна, нести вит
рати по його утриманню. По-третє, повернення майна релігійним 
об'єднанням, а не релігійним організаціям на місцях дозволить мінімізу
вати вплив на процес реституції місцевої політичної кон’юнктури, 
оскільки всі спірні питання вирішуватимуться міжконфесійною у з годжу- 
вальною комісією в Києві в комплексі з іншими проблемами, і рішення 
цієї комісії зобов'язуватиме чиновників на місцях.

Ш о ст е питання. В Україні, де релігія сприймається не як формальна 
данина традиції, а як сама жива традиція, почергове богослужіння 
у храмі є викликом релігійним почуттям віруючих. Тому від цього інститу
ту, а тим більш від його закріплення на законодавчому рівні потрібно поз
бавлятися. Більше того, він має сам собою відпасти після проведення 
добре продуманої і чітко в законі виписаної реституції церковного май
на, оскільки після цього питання почергових богослужінь вирішуватиме 
власник, тобто релігійна організація, а не державний чи муніципальний 
орган.
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С т .1 9 . В л а сн іс т ь  р ел іг ій н и х  о р г а н іза ц ій . Майнових прав можуть 
набувати лише релігійні організації, що мають статус юридичної особи. 
Майнові права (а не лише право власності) юридичних осіб виписані 
в чинному Цивільному кодексі України та в новому ЦК. Вони зводяться 
до того, що юридичні особи можуть у будь-який спосіб, не заборонений 
законом, набувати та відчужувати майнові права та майно, не вилучене 
з цивільного обігу. Отже, навряд чи доцільно закріплювати у законопро
екті перелік майна, яке може перебувати у власності релігійних ор
ганізацій та фіксувати способи набуття релігійними організаціями пра
ва власності. *

На нашу думку, статтю було б доцільніше назвати ’’Особливості 
майнового статусу релігійних організацій" і почати з частини, яка го
ворить про те, що релігійні організації мають право звертатися за до
бровільними фінансовими та іншими пожертвуваннями і одержувати 
їх. Саме в цю статтю доцільно було б ввести норму про те, що культо
ве майно не може бути предметом застави і на нього не може бути 
звернено стягнення.

Потрібно звернути увагу нате, що "фіскальні" норми законопроекту 
приведені у відповідність до ст. 1 Закону України "Про систему оподат
кування", яка говорить, що "встановлення і скасування податків і 
зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових 
фондів, а також пільг їх платникам здійснюються Верховною Радою Ук
раїни, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, се
лищними, міськими радами відповідно до цього Закону, інших законів 
України про оподаткування". Водночас слід зауважити, що система 
оподаткування доходів релігійних організацій не відповідає світовій 
практиці і потребує на приведення у відповідність до європейських 
стандартів у цій сфері. * * *

Р о з д іл  V. Т р у д о в а  д ія л ь н іст ь  у  р ел ігій н и х  о р га н іза ц ія х  та на їх  
п ід п р и є м с т в а х . Наявність такого розділу у законі про свободу совісті 
/віросповідання нічим, на наш погляд, не виправдана, оскільки трудові 
відносини регулюються трудовим законодавством, а особливого стату
су для працівників релігійних організацій чинне законодавство не перед
бачає.

Р о з д іл  VI. О ргани д е р ж а в н о ї в л а д и  та релігійн і о р га н іза ц ії. Єди
ною відмінністю від чинного закону є збільшення в законопроекті компе
тенції центрального органу виконавчої влади у справах релігій через 
уведення до його тексту наступної норми: "Центральний орган виконав
чої влади у справах релігій [...] забезпечує в межах наданих законом по
вноважень виконання і додержання законодавства про свободу совісті 
та релігійні організації". На наш погляд, при дискусійності питання про 
доцільність самого існування спеціального державного органу у справах
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релігій необґрунтованим виглядає надання цьому органу контрольних 
повноважень щодо релігійних організацій.

ВИСНОВКИ: В цілому розглянутий законопроект не відповідає вимо
гам, які висуваються до нового закону про свободу совісті /в ірос
повідання. В ньому не враховано зобов’язань України перед Радою 
Європи щодо реституції колишнього церковного майна, фундаментальні 
положення нового Цивільного кодексу України та не знайдено адекватне 
юридичне оформлення складної структури релігійних організацій. Кон
кретні механізми реалізації та забезпечення прав віруючих виписано не
достатньо чітко й докладно, що на практиці чревате ущемленням цих 
прав.

Водночас не можна заперечувати присутності в законопроекті окре
мих вдалих рішень тих або тих питань, що стоять перед віруючими.

З огляду на зазначене вище проект Закону України "Про внесення 
змін і доповнень до Закону України "Про свободу віросповідайня та 
релігійні організації"", поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. 
№ 1281), має бути знятий з розгляду у Верховній Раді України.

З а ст у п н и к  д и р е к т о р а  Ц ен тр у  п ор ів н я л ь н ого  п р ав а  
при М ін істер ств і ю ст и ц ії України Г. Д р у зе н к о
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ТАБЛИЦЯ ЗМІН МЕРЕЖІ 
РЕШ ГШ Н И Х ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

(дані на 1 січня відповщного року)
НАЗВА ЦЕРКВИ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П Р А В О С Л А В ’ Я
УГІЦ Київського 1798 1353 1561 1956 2261 2557 2857 3116/ 3295/
Патріархату /14 /31 /зо /21 19 /20 /21 40 43
УАПЦ 612 1204 1180 1082 1045 1016/ 1039/ 1083/ 1136/

/10 /17 /4 /3 /4 1 2 3 3
УПЦ Московського 6046 6607 6952 7512 8083 8590/ 9150/ 9640/ 10134
Патріархату /205 /67 /66 /29 /85 87 96 92 /94
Російська Православна 
Вільна Церква(закордонна) 8/2 8/2 8/2 9 9 8 7 9/1 17
Руська Православна Церква 4 4 1 - - - - - -

Українська істинно- 
православна незалежна 1 2
Українська реформована 
Православна Церква 1 71
Древлегіравославна Церква 
новозибківська згода 2 2
Кафолічна Церква 
православної віри

- - - - - - - 1 -

Незалежні Прав-ні громади 2 1 1 3 3 5 4 4 4/1
Алокаліптична Прав-на 
Церква

3/1 3/1 4 4 3/1 3/1 4 3/3 3/3

Грецькі Прав-ні громади 1/1 2/1 2/1 2/1 2 2 2 2 2
ТЕЧІЇ ПРАВОСЛАВНОГО КОРІННЯ

Російська Прав-на 
Старообрядницька Церква 
(білокриницька згода)

36/15 39/13 50 45/10 48/4 49/8 51/7 53/9 56/9

Руська Православна 
Старообрядницька Церква 
(безпопівська згода)

4/9 6/7 12 6/6 6/6 7/5 7/2 9/3 9/3

Російська Істинно Прав-на 
Церква

7/1 15/2 17 24/1 28/1 32 35 34/1 29/1

Духовні християни-молокани 3/1 3/2 5 4/1 4 4 4 4 4
Інокентіївці 0/1 0/2 2 -/1 -/1 -/1 -/1 -71 71
Іоаніти - - - - - - - -

К А Т О Л  И Ц ИЗМ
Римо-католицька Церква 663/ 708/ 747/ 772 802 840/ 887/ 932/ 965/

20 21 4 2 9 9 7
Українська греко- 3071 3101 3164 3227 3301 3350/ 3388/ 3416/ 3424/
католицька Церква /59 /46 /11 /8 /14 6 49 47 45
Вірмено-католицька Церква 1 1 1 1 1 1 1 2 3

П Р О Т Е С Т А Н Т И З М
Німецька Євангелічно- 
лютеранська Церква 18 зо 26 29 35/2 41/1 40 42 43/1
Українська євангелічно- 
лютеранська Церква 3 3 4 7 10 14/1 23 27/1 '29
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НАЗВА ЦЕРКВИ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Шведська лютеранська 
Церква 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Пресвітеріани 8 11 13 20 25 28 28/1 36/1 38/3
У країнська Євангелічно- 
Реформатська Церква 2 2 2 2 2/1 3 3 5
Закарпатська реформатська 
Церква 93 101 103 102 103/1 105/3 107/1 107/1 110/1
Угорська реформатська 
Церква 1 1 1
Назаряии 3/5 3/5 7 4/5 4/5 5/5 5/5 9/5 12/5
Всеукраїнський Союз 
об’єднань християн- 
баптистів (ЄХБ)

1423
/83

1516
/77

1623
/44

1745
/57

1840
/41

1966/
102

2162/
101

2260/
81

2300/
77

Рада Церков ЄХБ 3/48 3/40 45 4/33 6/42 8/25 3/16 10/27 9/22
Незалежні громади ЄХБ 33/18 22/21 48 41/20 68/8 77/6 98/8 116/

10
131/
11

Братство незалежних церков 
і місій ЄХБ 19/7 20 19/7 22 22 22/1 41/1 45
Корейська баптистська 
Церква

1 1 1 1 1 3 3 5 4

Християнська місія 
11 і вдсн пої баптистської 
конвенції США в Україні

- - - - - - 1 - --

Братство Церков ЄХБ - - - - - _ _ 1
Асоціація незалежних 
євангельських християн- 
баптистів

- - - - - - - 9 11/1

Собор незалежних єван
гельських церков України 1 1 3 4 5 10 6 4
Незалежні громади єван
гелічних християн України . 2 2 2 2 2 2
Об’єднання християнських 
церков «Слово життя» 5 5 6 6 6 6
Євангельські християни 39

/31
47
/26

81 63
/37

63/5 71/3 83/1 101/
1

131/
1

Собор незалежних христ. 
Церков України "ІХТЮС" 2 2 2 2 2 9 3 2
Чеська Євангельська Церква - - - - _ _ 2 2 2
Союз Християн віри
євангельської
(п’ятидесятники)

710
/129

789
/119

871
/83

926
/63

953
/81

1061/
142

1154
/130

1220/
122

1335/
126

Союз вільних Церков 
християн віри євангельської

30/9 38/7 49 54/5 67/3 80/7- 110/8 122/ 
70

129/
70

Асоціація місіонерських 
церков євангельських 
християн в Україні

- - - - - - 4 6 5

Церква євангельських 
християн в дусі апостолів в 
Україні

- - - - - - 18 19 19

Український Центр 
об’єднання Церков 
християн віри євангельської

- - - - - - - - 3/2

Незалежні громади 
християн віри євангельської 
п’ятидесятників

57
/100

-- - - 128
/138

147/
86

147/
86

148/
27

ЛІН
26
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НАЗВА ЦЕРКВИ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Адвентисти сьомого дня 424 472 538 616 669 725/ 790/ 853/ 914/
/12 /17 /17 /19 /19 18 32 26 зо

Адвентисти-реформісти 9/25 10/36 28 13/16 21/25 24/31 17/23 18/23 17/24
Незалежна громада АСД - - - - 1 1 1 1 2
Свідки Єгови 183/ 211/ 256/ 282/ 301 313/ 372/ 489/ 537/

325 328 315 284 /214 290 284 299 322
Методистська Церква 5/1 6/2 8 6/2 9 10 10/1 12/1 15/1
Корейська методистська 3 - ~ - ~ _ 1 _ __

Церква
Корейська пресветаріанська - - - - - - 3̂ _

Церква
Меноніти 1 1 1 1 2 2 3 3 3
Незалежні громади 20/2 155 278 282 54/4 50/2 57/2 86/2 64/8
протестантського напряму /115 /55
Громади Англіканської - - - - 1 1 2 2 2
церкви
Духовний центр "Нове
покоління" християнських - - - - - - 7 11/1 15/1
церков України
Українська християнська - - - - - - 76/ 132/ 136
євангельська Церква зо 28
Центр об’єднання єван-
гельських церков в Україні - - - - - _ _ 2 2

НЕОХРИСТИЯНСЬКІ ТЕЧИ
Церква Повного Євангелія 56/2 85/1 105/5 157/3 199/5 303/ 288/5 297/5 392

42
Громади харизматичного 78 62/6 69 68 117 145 159/ 197/ 214/
напряму /20 14 14 13
Союз Церкви Божої України - - - - . - 18/3 21/1 36/1
Церква Божа в пророцтвах - - - - 30/3 37/4 35 63 67/6
Церква Живого Бога - - - - 1 21/10 33/15 35/13 43/8
Собор Церков України ХВЄ - - _ _ _ _ 18/ 26/
"Відкрита Біблія" - 4 4
Об’єднання Церков
християн суботи для Церкви - - - - _ _ _ 13/26 13/26
Божої Закарпаття
Новоапостольська Церква 19/5 29/6 40/4 48/3 53/3 54/1 53/1 53/1 51/2
Церква Ісуса Христа Святих
останніх днів 7/14 7/16 25 40 25/23 31/26 32/26 33/27 32/24
Церква об’єднання (муни) 0/2 - 1 - - - - _ 1
Богородична церква (Церква
Матерії Божої 2/2 2/2 6 6 2/4 2/2 3/4 7/6 8/4
Перетворюваної)
Об’єднання Церков -

християн суботнього дня - - . . _ . _ 1
Церкви Божої
Церква Христа - 4 - - 55/5 70 81/4 87/2 95
Громади дослідників 3 - _ _ 5 5 5 5 5
Святого Письма
Церква нового християнства - - - - - _ _ 1 1

ТЕЧІЇ ХРИСТИЯНСЬКОГО КОРІННЯ
Церква Нового Єрусалиму 1 1 1 1 2 2 2 2 . 2
(сведенборгці)
Зоресвітне християнство -
вільна релігія “Таолан” 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Свобода совісті

Н А З В А  Ц Е Р К В И 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 199 8 1 999 2 0 0 0 2001 2 0 0 2 2 003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А рм ія  спасіння — - - . . 7 8/1 1 3 /1
Ц ерква О стан н ього  зап ов іту  
(в ісар іон івц і)

-- -- 1 1 - / 2 - / 2 - / 2 1/3 2 /3

Є вангельська Ц ерква  
“Т р оя н да  св іт у ”

1 1 1 - - - - - --

С Х ІД Н І Р Е Л ІГ ІЇШ І  Т Е Ч ІЇ
Б у д д и зм 2 2 22/2 26 ЗО 3 0 / 2 2 9 /6 3 0 /8 36/4 4 0 /3
С відом ість  К р іш н и 2 3 /8 24/5 2 5 /8 36 277 7 2 9 /1 1 3 6 /1 2 37/9 3 5 /9
В ір а  Б ахаї 6/1 7/1 8 8 7 / 2 12/ 1 13 13 13
П осл ідов н и к и  С аї-Б аби - - - 1 - / 1 - / 1 - / 1 -71 7 2
В сесв ітн я  Ч иста Релігія  
(С ахадж а-Й ога)

1 1 2 2 3 / 2 3 /2 6 /8 7 /1 0 10/8

Г р ом ади  ведантистів 1 - - - - / 1 1 1 - /1 7 1
Д а о си зм 1 1 3 3 3 3 2 2 2
М ісія  Чайтані 1 1 1 1 1 1 1 1 1
В ір а  світла 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Т антристи - - - 1 1 1 1 1 1
Г р ом ада-м он асти р  
Г у х ’ясам адж а

- - - - - 1 1 1 1

Р ух  Д х а р м а  Кальки - - - 1 - / 1 - / 1 - / 1 -71 7 1
Г ром ади  Ш рі Ч інм оя - - - - / 1 - / 1 - / 2 - / 2 - /2 7 3
В айш н авська р ел ігій н а  
гр ом ада

- - - - - - 1 1 1

Г р ом ада  р у х у  С ант М ат  
(С урат Ш а б д  Й ога)

- - - - - - - / 1 -72 1 /1

Р ух  М ахаріш і - - - - - - - -71 7  1
І У Д А Ї З М

О р тодоксаль ний  іу д а їзм 7 0 /8 78 /5 8 7 /4 97 - - - - ~

О б ’єднання  х а си д ів  Х а б а д  
Л ю бави ч  іу д ей сь к и х  гр ом ад  
та ор ган ізац ій  У кр аїни

4 7 / 2 8 5 / 2 99 103

О б ’єднання  іу д ей сь к и х  
релігій н и х  ор ган ізац ій 6 1 / 6 6 2 / 5 81 \ 2 74 81
В сеукраїнсь кий  кон гр ес  
іудей сь к и х  гр ом ад

- - - - - - - - 26 8 11 9 5

Р еліг ійн і гр ом ади  
п р огр еси в н ого  іу д а їзм у

~ - - - 14 16 34 4 6 47

Г р ом ади  м есіан сь к ого  9 
іу д а їзм у

- - - - - 6 12 15 17

Н езал еж н і іу дей сь к і 
р елігій н і гр ом ади

- - - - - 1 1 13/1 16/1

Іудей сь к а  м ісія  "Хоасконім " - - - - - - 2 2 1
Іу деохр и сти я н ств о 4 4 6 9 1 5 /1 1 1 /1 12 14 14

РЕЛІГІЇ ЕТНОНАЦЮНАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ
В ір м ен о-ап остол ь сь к а
Ц ерква

10 11 12 14 15 1 5 /1 16 /1 18/1 21

К араїм и 2 3 3 4 4 4 9 10 10
К рим чаки 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ІСЛА М
М усульм ансь к і ор га н іза ц ії 120 178 196 2 6 0 - - - - -

/1 ' /2 /4 4
Д у х о в н е  управління - - - - 2 0 8 / 2 2 4 / 2 5 5 / 2 8 0 / 2 96 /
м усул ь м ан  К р и м у 22 45 4 0 29 29
Д у х о в н е  управління  
м усул ь м ан  У к р аїни

- - - - 32 45 55 56/1 58

Д у х о в н и й  ц ен тр  м усул ь м ан  
У країни

- - - - 13 13 /1 19 14 14
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Свобода совісті

Н А З В А  Ц Е Р К В И 199 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1998 1 999 2 0 0 0 2001 2 0 0 2 2003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Н еза л еж н і м усульм анськ і 
гр ом ади

- - - - 1 1 /1 1 3 /2 28 44 63

Т Е Ч ІЇ  Я З И Ч Н И Ц Ь К О Ї О С Н О В И
У країнські язичники  
(р ідн ов ір и )

1 1 1 1 1 2 2 /1 4 4

Ц ентр  о б ’єдн ан н я  
р ел ігій н и х  гр ом ад  
Р ідн ов ір ів  У кр аїни

- - - - - - - 1 2

Ц ентр  гр ом ад  "Рідна 
У країнська Н аціональна  
віра"

23
/6

28
/5

31 37 3 9 /4 5 0 /3 4 9 / 2

*

37/2 4 6 /2

Н езал еж н і гр ом ади  Р ід н о ї  
В іри

- - - - - - 1 2/1 4

Ц ен тр  С вя щ ен н ої Р ади  
О С ІД У  Р У Н В ір и

- - - - - - - 12 6

С о б о р  Р ід н о ї У к р аїн ськ ої 
віри

- - - - - - 5 11 13

Д а в н ь о сл о в ’янські р ел ігій н і 
гр ом ади

1 1 2 2 2 /  І 3 3 3/1 3 /1

С л о в ’янсь к о-веди чн и й  р ух  
"Х ара-Х орс"

- - - - - - 1 1 1

ІН Ш І  Р Е Л ІГ ІЙ Н І Т Е Ч ІЇ
С аєн тол огіч н а  церква 1/1 - 3 3 3 3 3 /1 3/1 7 1
Г р ом ада  "Наука Розум у" - - - - - _ 3/1 3/1 3
В ел и к е Б іле Б ратство  
Ю С М А Л О С

— - - - - / 1 - / 1 - / 1 -72 7 2

С вятославна Ц ерква 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Г р ом ада суп утн и к ів  
М айстра С ія-С іясвіт

- - - - - - - -71 7 1

д е м о н і ч н и й К У Л Ь Т
С атанісги - ~ - - / 2 ~ - - - -

Р А З О М

14
 9

62

15
 7

8
7

/ 
11

97

17
 0

4
6

/ 
1 0

65

1
8

4
7

0
/

64
0

19
 6

3
1

/ 
77

5

21
01

8/
82

5

22
51

8/
10

25

24
 3

11
/ 

1 0
94

25
94

2/
11

30

27
28

6/
11

01

Примітки:
1. Оскільки в офіційній реєстрації релігійних організацій до 1995 р. не існува

ло якогось єдиного стандарту, то в таблиці, при фіксації кількості релігійних ор
ганізацій можливі деякі незначні погрішності за цей рік.

2. В чисельнику подаються офіційно зареєстровані релігійні організації, 
в знаменнику - ті організації, які або подали заяви на реєстрацію, або офіційно не 
зареєструвалися, але інформують державні органи про свою діяльність. Про
черк в таблиці не означає, що в цей рік громада цієї конфесії не функціонувала. 
Вона могла ще не зареєструватися або бути знятою з реєстрації, але діяти.

3. До релігійних організацій офіційна статистика відносить, окрім релігійних 
громад (парафій), також управлінські центри конфесій, монастирі, духовні на
вчальні заклади, недільні школи, місії, братства.

Таблицю підготував А.Колодний
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НОВИНИ РЕЛІГІЙНО! т а  
РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 

ШТЕРНЕТУ
Черній А.М. Релігієзнавство. - К., 2003. Новий підручник з 

релігієзнавства відзначається більшою увагою до проблем філософії 
релігії, філософським осмисленням актуальних проблем релігієзнавчої 
науки. Автор приділив особливу увагу іншим, окрім релігійного, виявам 
духовності. Говориться про український конфесійний плюралізм.

Кримськи караїми в Україні.- К., 2002. Науково-допоміжний 
бібліографічний покажчик публікацій 1917-1941 років про караїмів вид
рукувала Книжкова палата України. Науковим консультантом-редакто- 
ром видання і автором передмови є доктор наук Ю.Полканов. В покаж
чику значаться 876 видруків про караїмів.

Шейх Али Ат-Тантауи. Общее представление об исламе. - К., 
2002. Книга дає загальну термінологію ісламу, розкриває правила його 
віровчення, особливості ісламського монотеїзму й структуру мусуль
манської віри - віру у визначеність, в потаємність, в ангелів і посланців, 
у священну книгу Коран.

Горбач Назар. Невідомий Григорій Сковорода.- Львів, 2002. Ми
знаємо Сковороду переважно таким, яким омасонено його описав 
М.Ковалинський. Назар Горбач не погоджується з ним і дає своє бачен
ня українського Сократа.

Religia. Encyklopedia PWN. - Так називається "Енциклопедія 
Релігій", п'ять томів якої вже видрукувано у Варшаві. Відзначимо не ли
ше глибокий інформативний зміст її статей, а й вдале поліграфічне вико
нання проекту. Томи ілюстровані. Всі вони є в бібліотеці ЦеРІС.

Релігійна свобода. Науковий щорічник. №6. - К., 2002. Чергове 
число щорічника вміщує статті, які розкривають співвідношення свободи 
релігії і національної ідентичності в його міжнародному і українському 
контекстах вирішення, розглядаються теоретичні проблеми екуменізму, 
свободи совісті, розкриваються актуальні проблеми державно-церков
них відносин в Україні.
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* **

УКРАЇНСЬКА ЛЮТЕРАНСЬКА ЦЕРКВА"
Українська Лютеранська Церква (УЛЦ) не є цілковито іноземним яви

щем, привнесеним на наші терени із чужинецьких країв, щю є байдужим 
до долі України, її майбуття. Вона також не є новітньою сектою чи 
релігійною течією в нашому краї. Українська Лютеранська Церква має 
довгу історію в Україні, як і має своїх подвижників, святих і мучеників за 
українську християнську справу.

Маючи за свою основу Христа, Його святе Слово, УЛЦ може по праву 
називати себе Апостольською Церквою, початки формування якої сяга
ють апостольських часів і віри апостолів, що сповідується Церквою 
в Апостольському Символі віри. Вона жива, повторюючи приклад давніх 
Отців Церкви, що проповідували в час після Апостолів, сповідує Нікейсь- 
кий та Афанасіївський символи віри.

ВИТОКИ ІСТОРІЇ І ОСНОВИ ВІРОВЧЕННЯ
Взяти Лютера із обкладинки 5 тому
Виокремлення Лютеранської церкви відбулося на німецьких землях 

лише в XVI ст., коли вірні Слову Божому священики та єпископи виступи
ли проти зловживань, які чинилися в тогочасній Церкві частиною не
правдивого кліру, як-ось: продаж індульгенцій, відпущення гріхів за 
гроші, повне нехтування навчанням Слову Божому парафіян тощо. Цей 
виступ за обновлення Церкви, очолюваний професором-отцем 
Мартіном Лютером в Німеччині, переріс у Реформацію, яка охопила 
значну частину Європи з Україною включно. Провідними гаслами обно
ви Церкви були: спасіння лише через віру в Христа благодаттю Божою; 
основні догми віри мають ґрунтуватися лише на Святому Письмі.

Внаслідок Реформації з'явилося Слово Боже живими європейськими 
мовами з українською включно (Пересопницьке Євангеліє, на якому 
приймають присяги Президенти України, основане на лютеранському 
перекладі Біблії). Церква проповідувала чисте Євангеліє, стаючи прав
диво народною Церквою, що дійсно дбає про спасіння своїх вірних. Но
сила вона назву Євангельська Церква Ауґсбурзького віровизнання, бо ж

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії.
** При підготовці тексту використано матеріали В.Горпинчука, В.Любащенко, А.Сідаш, 

часопису "Стяг". Загальна редакція В.Горпинчука та А.Колодного.
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Сторінка конфесії

за віровизнання використовувалися 
нею Вселенські Символи віри та 
"Ауґсбурзьке віровизнання", яке по
яснювало необхідність реформації 
певних частин життя Церкви.

Є лише одне кардинальне питан
ня, що є розрізняючим між лютеран
ством та католицькою й православ
ною релігіями, а саме - спасіння. Як 
ми досягаємо спасіння: чи через 
власні зусилля, чи через заслуги 
інших людей, чи через молитви 
угодників, а чи ж якимось іншим чи
ном? Коли католицька чи право
славні Церкви навчають, що людина 
здобуває спасіння через віру та пев
ну співпрацю з Богом, то люте
ранська Церква навчає, що наше спасіння приходить лише через віру 
в Господа нашого Ісуса Христа. "Ми визнаємо, що людина виправдо
вується вірою, без діл Закону" (Рим. 3:28). Це - єдино можливе вчення 
про спасіння, про яке навчає Святе Письмо. Саме Святе Письмо є осно
вою нашої віри. Лише Святе Письмо, лише благодать, лише віра є прин
ципами лютеранської реформації, які сповідує і наша Церква. Кожна на
роджена людина є грішною. "Усе повідступало, разом стали бридкими 
вони, нема доброчинця, нема ні одного!", як про це навчає Святе Пись
мо (Пс. 14:1). Будь-які наші вчинки нам спасіння принести не можуть.
Але якщо ми кажемо, що Господь є ініціатором спасіння, а ми повинні 
зробити свій особистий внесок, то ми знову грішимо, бо в такий спосіб
ми зневажаємо і применшуємо хресну жертву Ісуса Христа, який помер 
за гріхи всього людства. Лише через нього, а не через когось іншого, 
не через чиїсь добрі діла ми здобуваємо примирення з Богом, прощен
ня наших гріхів і провин, а отже і спасіння.

Ми навчаємо, що добрі діла самі по собі не є необхідні для спасіння, 
"бо жодна людина ділами Закону не буде виправдана!" (Гал. 2:16). Але 
ми навчаємо, що добрі діла є плодами віри людини. Ми віримо, що будь- 
яка віруюча людина буде приносити плоди, що проявляються у вияв
ленні любові до свого ближнього. "Так ото родить добрі плоди кожне де
рево добре, а дерево зле плоди родить лихі" (Мт 7:17).

Принцип покладання Святого Письма в основу віросповідання Церк 
ви дозволяє зберігати всі найкращі традиції, обряди та літургії Церкви, 
що створилися в ній протягом майже двох тисячоліть, заперечивши і 
відсіявши водночас те, що суперечить науці Слова Божого (кулы по
клоніння мощам, моління до статуй, вшанування ікон тощо).
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ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ
В Україні вже в XVI ст. постало багато лютеранських громад. Як зазна

чає М.Грушевський, лютеранські церкви були чисельні вже в цей час на 
Галичині, Побужжі, Волині, Поділлі, Брацпавщині і Київщині (М. Гру-

шевський "З історії 
релігійної думки на Ук
раїні",- Вінніпег, 1962,- С. 
63-67). Самё завдяки 
їхньому впливу, як це за
уважує вчений, і в право
слав'ї починала панувати 
рідна мова. Жваво обгово
рювалася можливість (на 
основі основних статей 
віри) церковної унії між 
православними та протес

тантами, одним з ініціаторів якої був князь Костянтин Острозький. Цер
ковний союз не вдався через супротив цьому вищого православного ду
ховенства, яке, як свідчать чимало провідних українських істориків, де
що пізніше, в час зростаючої католицької реакції, також знехтувало інте
ресами свого народу.

Католицький рух, що підтримувався тогочасною владою, спричинив
ся не лише до майже повного зникнення лютеранства з карти України, 
але й до значного занепаду всього духовного життя на українських тере
нах. Про це ми також можемо знайти свідчення як в М.Грушевського, так 
і в митрополита іларіона (Огієнка) в його книзі "Українська церква" (К., 
1993.-С. 102-145).

Важливим чинником, який завадив поширенню лютеранства в Ук
раїні, була визвольна війна 1648-1654 рр. Провідною її ідеєю була неза
лежність від Польщі і звільнення від її панів українських земель. Тому 
носії лютеранства, які не були українцями, були вигнані з теренів України 
як чужоземці, що відвертали народ від православ'я.

Друге дихання українське лютеранство отримало в період між кінцем 
Першої світової війни та початком Другої, коли в західно-українських 
землях, що на той час перебували під окупацією Польщі, з'явилася мож
ливість сповідувати Христа відкрито. Після поразки Української революції 
і падіння Української незалежної держави чимало людей замислювалися 
над причинами багатьох невдач українського народу і його вірою, над не
обхідністю сповідувати чисте Євангеліє і мати Українську Євангельську 
Церкву. Група православних і греко-католицьких священиків повернула
ся до давніх євангельських принципів і зуміли об'єднати значну кількість
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вірних в Українську Євангельську Церкву Ауґсбурзького віровизнання, 
прямою спадкоємницею якої є теперішня Українська Лютеранська Церк
ва. Церква зуміла зберегти і розвинути Східний український обряд (на ос
нові літургії Івана Золотоуста) і стати при чистоті Євангельського бого
слов'я національно-свідомою Українською Церквою.

В короткому часі громади поширилися теренами теперішньої Галичи
ни та Волині. Основний осередок був у Станіславі (тепер Івано- 
Франківськ). Українським духовним провідником лютеран був тоді пас
тир Теодор Ярчук. Він зокрема писав у часописі "Прозри!" в 1931 р.: "Ми 
є українські евангелики. Любимо наш нарід український і звичаї наших 
вітців.... Ми стремимо до духовної обнови українського народу на основі 
Правди Божественної Євангелії... Ми глядимо на геніїв українського на
роду Гр. Сковороду, П.Куліша, Т. Шевченка." (Цит. за: Любащенко В. 
Історія протестантизму в Україні.- Львів, 1995.- С.286).

Незабаром Церква набула досить великого поширення. До війни во
на нараховувала 20 тисяч вірних, які водночас були патріотами України. 
Її громади були в Станіславі, Микитинцях, Крехівцях, Луцьку, Старих Бо- 
городчанах, Камінній, Зарваниці, Антонівці, Побережжі й в багатьох 
інших містах і селах. Будувалися церкви, діяли недільні школи, видав
ництво. Один з провідників УЛЦ 30-х років Юхим Фолюшняк так писав 
про Церкву: "Будучи рідною і нероздільною частиною української душі..., 
Церква відчуває всі болі і кривди народу та його потреби..., може дати 
українській нації великі духовні користи, бо народ позбудеться тоді ду
ховного рабства і дійде до великого розвою і поступу, так само, як 
дійшли до того інші великі народи" (Стяг. - 1932,- Ч.І.- С.3-4).

Трагедією для Церкви виявився 1939 р., коли провідники українського 
лютеранства були заарештовані і знищені НКВС, літературу конфіскова
но, багатьох вірних замордовано у тюрмах і концтаборах. Пастор Церкви 
Михайло Гільтайчук якось зумів емігрувати до США, вивізши з собою 
декілька віросповідних книг. Він мріяв повернутися в Україну і відродити 
Церкву. На жаль, він, не завершивши задум, помер в еміграції. Але неза
довго до смерті пастор передав своє благословення представникам 
місійного товариства "Думки про віру." З 1979 р. це Товариство розпоча
ло активну діяльність, спрямовану на відновлення в Україні Церкви, вод
ночас сприяючи справі відродження української незалежності.

УЛЦ В НЕЗАЛЕЖ НІЙ УКРАЇНІ
Новий етап історії УЛЦ настав на початку 90-х років XX ст., коли в Ук

раїну приїхав пастор Ярослав Шепелявець. Виходець з української єван
гельської родини, поставлений на священиче служіння Вісконсинським 
синодом США, енергійний місіонер, він розгорнув в Україні активну 
діяльність. Його зусиллями сюди було завезено тисячі примірників
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Біблії, сотні одиниць оргтехніки 
у школи й інститути, видано кілька 
підручників, профінансовано ліку
вання дітей і навчання лікарів, 
фермерів, військовиків за кордо
ном, а в Україні - пересувну 
"клініку на колесах" і благодійний 
центр "Лютерани за життя". Така 
активність була поцінована ук
раїнською громадськістю. У 1997 
р. Я.Шепелявець, на той час уже 
єпископ відновленої УЛЦ, був удо
стоєний премії ім.Івана Огієнка. 
УЛЦ стала членом Ради церков і 
Біблійного товариства України. 
Однак на тлі бурхливої філантропії 
власне релігійна практика Церкви, 

що мала незначну кількість громад і вірних, певний час все ж залишала
ся в тіні.

Українські лютерани нині працюють над відновленням своєї Церкви. 
Її повернення на Батьківщину вони пов'язують не лише з церкво- 
будівництвом, а й більш широким національним, культурно-освітнім, 
міжконфесійним включенням у суспільне й духовне життя країни. 
Зорієнтована на місцеве населення, його культуру, мову, традиції, су
часна УЛЦ прагне відновити гасло своїх піонерів: "Через Реформацію - 
українізація!", бо теперішня Церква є прямою наступницею Української 
Євангельської Лютеранської Церкви. З огляду на історичну прихильність 
України до синтезу релігійної і національної ідей, це гасло у період ста
новлення її державності здатне викликати певні симпатії, а відтак й роз
ширити ареал присутності самого лютеранства в Україні, вивівши його 
зрештою за рамки "німецької віри" і зробивши повноцінним елементом 
вітчизняного буття.

З часу проголошення незалежності України громади УЛЦ, сповідую
чи Євангельську Правду і повторюючи приклад отця Теодора Ярчука та 
інших отців Церкви, постають в Києві, Львові, Тернополі, Кременці, За
поріжжі, Севастополі, Сімферополі, Харкові, Миколаєві, Херсоні, 
Маріуполі, інших населених пунктах України. В 1996 р. було офіційно за
реєстровано Єпископат УЛЦ. Церква продовжує давні євангельські тра
диції проповідництва і відродження української духовності. У відкритій 
у 1994 р. в Тернополі Українській Лютеранській Богословській Семінарії 
Святої Софії почали здобувати вишу богословську освіту молоді пастирі.

УЛЦ не бере участі в політичному житті країни, але через відроджен
ня духовності, свою освітню та гуманітарну діяльність вона сприяє ут
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вердженню демократичної української держави. УЛЦ має добрі взаєми
ни із іншими конфесіями і Церквами, що діють на території України. Як 
член Всеукраїнської Ради Церков (ВУРЦ) і поборник свободи вірос
повідання, а також в знак пошани до віри греко-католиків та римо-като- 
ликів, Церква виступила на підтримку візиту Папи Римського Івана Пав
ла II в Україну. 24 червня 2001 р. Єпископ УЛЦ В'ячеслав Горпинчук, який 
в 2000 р. очолив УЛЦ, мав зустріч у складі представників ВУРЦ з Главою 
Католицької Церкви під час його візиту в Україну.

Сьогодні обличчя УЛЦ набуває дедалі виразнішого вигляду, а її 
внутрішнє життя - все більшої впорядкованості та системності. На поча
ток 2003 р. Церква мала 27 зареєстрованих і 8 фактично діючих громад 
або місійних станцій, тобто тих, що перебувають у стадії формування 
своїх структур. Діяло 12 недільних шкіл. Загальна кількість вірних УЛЦ - 
до 1,5 тис. Відновивши практику в Західній Україні, сьогодні УЛЦ, як і 
більшість Церков країни, представлена і в центрально-східному регіоні. 
Найбільші громади - з 200-300 осіб діють у Києві, Тернополі, Севасто
полі, менші - на сході та півдні України. Це визначило церковну структу
ру спільноти, яка поділяється на три єпархії - Київську, Галицьку й 
Таврійську. Єпископат (релігійний центр) УЛЦ розміщено в Києві. 
За 1997-2003 рр. Церкві вдалося повернути та відреставрувати кілька 
колишніх храмів, але головну увагу вона приділяє будівництву нових.

Церква побудована за синодальним (проміжним між єпископальним і 
конгрегаціональним) принципом, якого дотримується більшість люте
ран світу. Так, за "Внутрішньою настановою Єпископату Української лю
теранської Церкви" вищим її органом є Собор, у період між Соборами 
діє Синод, до складу якого входять єпископ та його заступник, секретар, 
скарбник, а також пастирі громад та по одному представникові від ми
рян. З Церквою співпрацює низка міжнародних філантропічних закладів, 
зокрема благодійний фонд "Думки про віру", що допомагає УЛЦ у ви
давничій діяльності, підготовці радіопередач, налагодженні освітнього 
процесу.

Культурно-освітня діяльність Церкви доволі помітна. Окрім кон
фесійної класики (праці Лютера, давніх і сучасних богословів, сим
волічна література), Церква перевидає також твори піонерів українсько
го лютеранського руху. На тлі нечисленної популярної літератури ук
раїнською мовою інших протестантських Церков видавничий набуток 
маленької УЛЦ здатен зробити її одним з провідних релігійних осередків 
країни у формуванні своєї конфесійної спадщини. Відновлено видрук 
в Україні часопису "Стяг". За допомогою місії "Конкордія" (Сент-Луїс) 
видається чотиримовний журнал "Добра звістка".

Досить серйозними, розрахованими на далеку перспективу вигляда
ють навчальні плани Церкви. Тернопільська богословська семінарія 
ім.Св.Софії нині готує майбутніх церковнослужителів і богословів,
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фахівців з доктринального, історичного і практичного богослов’я. Її про
грама розрахована на 4 роки стаціонарного навчання. Кількість семіна
ристів невелика - до 20 осіб, бо ж УЛЦ наголос зроблено на якості освіти, 
її відповідності світовим стандартам конфесійного богослов'я. Ще одна 
суттєва специфіка закладу, що виокремлює його з-поміж інших протес
тантських духовних шкіл, це особлива увага до української мови, історії 
та культури, українознавча спрямованість багатьох предметів, тобто 
цілеспрямована підготовка душпастирів для України. Не випадково май
же стовідсоткова комплектація іноземними вчителями не заважає цьому 
закладові максимально наблизитись до потреб національної освіти.

Керівництво УЛЦ з новою енергією включилось у міжнародні відноси
ни, стало членом Віросповідної Євангельсько-лютеранської конфе
ренції. Проте остання все ще приглядається до Української Церкви - та
кої незвичної на тлі світового лютеранського руху. Як відомо, німецьке 
лютеранство згідно з церковною традицією залишило у вжитку чимало 
католицьких елементів, особливо в літургії. "Створена Лютером форма 
богослужіння, власне кажучи, є німецьким перекладом латинської меси" 
(Ф. Гейгер). В усьому світі лютерани, як і німці в Україні, значною мірою 
відтворюють західний обряд. Натомість українці-лютерани від самого 
початку звернулись до православного обряду та юліанського календаря.

Перше, що спадає на думку декого, то це греко-католицьке поход
ження засновників Церкви. І це справді є однією з причин, що зумовила 
її оригінальне обличчя. Однак не забуваймо при цьому те, що чимало 
лідерів інших протестантських течій в Західній Україні також вийшло з 
греко-католицького середовища, але їхній розрив з "батьківською 
вірою" виявився остаточним. Отож є, мабуть, й інші причини. Українська 
лютеранська церква своїм існуванням завдячує не лише Німеччині (Тео
дору Цеклеру, Тюбінгену, Товариству ім. Густава Адольфа, Товариству 
Мартіна Лютера в Ерлангені). Заснування українських громад було б .не
можливим без лютеранського руху в Північній Америці. На початку XX ст. 
американське та канадське лютеранство вже сформувалося як доволі 
відмінне від своєї німецької матриці й цілком самодостатнє конфесійне 
середовище.

З одного боку, воно втратило первісний національний нерв Церкви, 
звернувши проповідь до всіх народів Нового Світу. Тому лютеранство 
в США та Канаді існує як низка регіональних синодів, які, попри різні 
міжцерковні союзи, мають статус помісних, незалежних у своєму 
внутрішньому житті. З іншого боку, цей наліт конгрегаційності, нетипо
вий для релігійного життя Німеччини, "знімається" жорстким оберіган
ням у заокеанському лютеранстві засадничих доктринальних принципів. 
За наявності певних світоглядних відмінностей, лютеранські синоди 
США та Канади здебільшого консервативні у вченні та практиці й критич
но налаштовані до лібералізму в Німеччині. Власне, саме з цього сере
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довища й розпочалось відновлення українського лютеранського руху: 
спочатку в таборах для переміщених осіб, згодом у діаспорі зусиллями 
невеличкої групи вірних на чолі з пастором Михайлом Тимчуком. Збере
женню УЛЦ допомагало також Об'єднання євангельських Церков 
Північної Америки, створене на початку XX ст. українськими протестан
тами. Сьогодні відновлена на Батьківщині Церква підтримує тісні контак
ти з впливовими релігійними організаціями США - Євангельським і 
Вісконсинським синодами, які тримаються ортодоксії.

Однак важко уявити собі вкорінення у національне життя Церкви, яка 
б діяла виключно завдяки зовнішнім впливам, не маючи власного істо
ричного ґрунту. Отож він закладався навіть тоді, коли лютеранство зали
шалось "німецькою вірою", адже конфесійне обличчя Мартіна Лютера 
ніколи не впливало на оцінку його величі. Для українських баптистів чи 
корейців-пресвітеріан Лютер - така ж культова постать, як і для німців. 
Німецьке єство раннього лютеранства в Україні не заважало йому бути 
активним учасником православно-протестантських союзів. На початку 
XVIII ст. лютеранська ідея набуває особливого значення для вітчизняної 
культури, увійшовши в освітній процес Києво-Могилянської академії. 
Чимало підручників й лекційних курсів її викладачів були перекладом чи 
адаптацією протестантської літератури. Ідеї просвітницького пієтизму 
справили вплив і на духовне піднесення православ'я. Деякі праці ук
раїнських православних мислителів наскрізь просякнуті лютеранськими 
ідеями. Йдеться не про одного Теофана Прокоповича. Досить уважно 
прочитати твори (чимало з них збереглося в рукописах) Гавриїла Ву- 
жинського, Івана Максимовича, Феофіла Кролика, Стефана Калиновсь- 
кого, Феофілакта Горського, Іоакинфа Карпинського, Стефана Прибило- 
вича, Самуїла Миславського, Іринея Фальковського, Інокентія Борисова 
і помітиш це.

ВІРОПОВЧААЬНЕ ОБЛИЧЧЯ УЛЦ
Сучасні лютеранські богослови у своєму прагненні нового діалогу з 

Православною церквою також звертаються до історії. Гейгер писав, що 
"ще за часів лейпцігського диспуту Лютер посилався на "греків", а Ме- 
ланхтон у "Символічних книгах" підкреслював спільність лютеранської 
Реформації з православ'ям ("Апологія Аугсбурзького віросповідання"), 
симпатію та любов багатьох євангеліків-християн до життя, давніх зви
чаїв, ікон, літургії православної Церкви. Згадується при цьому і 
слов'янофільська концепція реформаторства Яна Гуса (в листі до Георга 
Спалатина Лютер писав, що був гуситом, не знаючи ще вчення чеха). 
"Якщо російські вчені праві, що Гус перейняв причастя під обома видами 
від православ'я, витоки впливу якого на Богемію і Моравію слід віднести 
до проповіді просвітителів слов'янства Кирила і Мефодія, то введення
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обох видів у лютерансь
ке причастя... є дарун
ком православ'я нашій 
Церкві". Увага до цих 
питань з боку лютеран
ства цілком відповідає 
його екуменічним заса
дам, відкритості в по
воєнному діалозі з като
лицькою і православною 
Церквами. У цьому 
діалозі певну надію по
кладають і на лютеран 
України, які мають 

унікальний історичний досвід співжиття з православними й католиками і 
серед яких цей досвід набув нарешті конкретного духовного вияву.

Головний пріоритет доктрини УЛЦ - строге дотримання своєї тра
диції, класичної спадщини Мартіна Лютера й повне заперечення тео
логічних шкіл. Звернімося до "Короткого доктринального твердження 
УЛЦ": "Ми віримо... що Святе Письмо - єдина непомильна норма віри і 
життя. І як віросповідні лютерани, ми приймаємо за основні віросповідні 
книги Євангельської Лютеранської Церкви, що містяться у Книзі Злаго
ди 1580 р., а саме: Апостольський, Нікейський і Афанасіївський Симво
ли Віри, Аугсбурзьке Віросповідання та його Апологію, Шмалькальдські 
Статті (включаючи Трактат про Владу та Примат Папи), Лютерові Малий 
і Великий Катехізиси і Формулу Злагоди (Короткий Виклад та Тверде 
Проголошення)... Вони узгоджуються зі Святим Письмом і є вірним ви
кладом Божого Слова, яке вище від усього". У своєму повчанні Церква 
звертається також до творів тих послідовників Мартіна Лютера, що до
тримуються "чистого християнства", тобто до вчення, незаплямованого 
сумнівами у фактах священної історії, триєдиній природі Господа, Бого- 
людськості Ісуса Христа, Його воскресінні, другому пришесті, а також 
філософськими й науковими теоріями (як-от теорія еволюції), що супе
речать Одкровенню (ст. 1-5).

Поділяючи, по суті, принципи, на яких наполягали збентежені лібе
ралізмом початку XX ст. брати Стюарди у своїх відомих "Основах” , кон
фесійні лютерани (а саме так воліють називати себе прихильники "люте
ранських фундаментів") принципові й щодо нових проблем, висунутих 
сьогоденням. Приміром, вони категорично відкидають жіночий пасто
рат. Проте звертаючись до цього питання у своїх доктринальних тверд
женнях, УЛЦ уточнює, що враховуватиме погляди жінок, оскільки вони 
також "є членами Тіла Христового".

Українські лютерани підходять обережно і до принципу членства.
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Для радикальних протестантів він сфокусований на віковому аспекті, 
тобто обов'язковості хрещення повнолітніх, "теоретична підготовка" 
кандидата на хрещення в них нетривала й полягає переважно у вивченні 
азів протестантської віри. Проте допущення до конфірмації вимагає від 
неофіта набуття досить пристойних знань про своє вчення, а від грома
ди - підписання заяви про те, що "віруючі нехристиянських організацій 
чи організацій, де сповідують неправдиве вчення, не будуть прийняті 
членами громади" ("Настанова"), Конфесійній підготовці майбутніх па
рафіян допомагає також Заочна біблійна школа при радіостудії "Люте
ранська хвиля".

Знайомство з журналом "Добра звістка" дає досить повне уявлення 
про конфесійне лютеранство. Воно послідовно дотримується положень, 
сформованих класичним лютеранством з його повагою до Отців Церкви, 
Вселенських соборів, рафінованого богослов'я пізніших інтерпретаторів 
Лютера, має чітку позицію щодо еклезіології та апостольського насліду
вання, благодатного значення таїнств і хрещення немовлят. Тут же бачи
мо досить розлогу критику відхилень Католицької і Православної церков 
від "чистоти Біблії" і тих ідейних хиб, якими сповнені інші протестантські 
церкви та течії. При цьому найбільш далекими від Істини названо ті з них, 
що складають радикальний сегмент протестантизму. Натомість право
славна і католицька Церкви визнані ближчими до конфесійного люте
ранства завдяки своїй пошані до християнських підвалин. У передмові 
до українського видання "Аугсбурзького віросповідання” сказано, що 
воно "ніколи не прагнуло запровадити нове вчення у Вселенську Церкву. 
У найкращій православній традиції воно не мало наміру створювати но
ву Церкву, бо є і буде лише одна правдива Апостольська Церква, що має 
за основу вчення Святого Письма".

Плекання свого національного обряду УЛЦ також пов'язує з прилу
ченням "до Святої Соборної і Апостольської Церкви". Світоглядне кредо 
УЛЦ цілком зрозуміле: "...відхилення від вчення Слова Божого не повин
но... терпітися в Церкві" ("Коротке доктринальне твердження". - С. 10). 
Така на перший погляд категорична позиція має цілком біблійну моти
вацію: "Бо навіть якщо ангол з неба навчатиме не того, що написано 
в Біблії, щирий християнин не піде за таким вчителем..."., "Церкви, які 
йдуть на компроміси... не мають майбутнього у Господі". Своє плекання 
фундаментів речники Української Лютеранської Церкви розглядають 
навіть як її особливе покликання - зупинити ідейний розклад усього лю
теранського руху на теренах СНД, відродити його духовні традиції.

І все ж найбільш примітною рисою Церкви на тлі світового лютераіг 
ства є її обряд. УЛЦ вперше пробує поєднати протестантський догмат мі 
східним обрядом, а відтак - створити нову протестантську моделі), мак
симально адаптовану до православної культури. Парадоксальна річ: 
національне начало лютеранства, що так довго не імплантувалося и ук
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раїнське духовне буття, ви
явилося раптом співзвуч
ним його традиціям, тільки- 
но ці традиції та національні 
інтереси самого буття були 
визнані пріоритетними. 
Символічно, але згадувану 
"Настанову" відкриває са
ме той розділ, що ко
дифікує "літургійні форми 
та обряди" й зобов'язує 
слідувати засадам "Ук

раїнського євангельського служебника, виданого блаженної пам'яті Тео
дором Ярчуком 1933 р. у Станіславові".

Зміст "Служебника" (а також багатьох статей у довоєнних виданнях 
українських лютеран, написаних Т.Ярчуком, Ю.Фолюшняком, П. Гільчу- 
ком та ін.) засвідчує: у своїй літургійній реформі засновники руху зроби
ли наголос на тому, що є спільним для католицької і православної цер
ков, а також для класичного протестантизму. Це, по-перше, повага до 
Церкви та її обрядових принципів. По-друге, прийняття текстів, "уложе- 
них Вітцями Церкви Василем Великим та Іоанном Златоустам, котрі чей- 
же не були католиками, не укладали Богослужіння для католиків, а для 
всіх без винятку, хто хоче в той спосіб молитися", тобто звернення до 
підвалин, на яких будувалась древня християнська Церква, та "загальна 
пошана до літургійної форми богослужінь, засвоєних з давніх-давен 
в українському народові".

Отож літургійний канон УЛЦ містить такі загально церковні принципи: 
хрещення немовлят, шлюб священиків, причащання під обома видами, 
реальна, а не символічна (як у кальвіністів і радикальних протестантів) 
присутність Христа під час Євхаристії, право на її здійснення лише орди- 
нованими служителями, розуміння хрещення як таїнства, що "є правди
вим засобом (знаряддям) благодаті", шанування сповіді та відпущення 
гріхів священиком (скасовану у кальвіністів і радикальних протестантів), 
рідна мова богослужіння, відповідний зовнішній, з використанням еле
ментів візантійської архітектури, і внутрішній вигляд культових споруд, 
збереження вівтаря, споглядання розп'ятого Христа та образів, які "не є 
уособленням Христа і святих, а вказуванням на спасіння", шанування 
православних свят, проведення покаянних богослужінь тощо.

З брошури "Українська християнська скарбниця. Що кожна людина 
повинна знати про таїнство Хрищення" (Тернопіль, 1994) дізнаємося, що 
для проведення цього урочистого обряду необхідне використання 
спеціальних символів. Знак Хреста на чолі є ознакою належності Богові. 
Хрест, виведений оливою (помазання), символізує дари Святого Духа.
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Свічка при хрещенні символізує Христа, її можна знову запалити на 
річницю таїнства чи під час молитви. Хоругви допомагають виявляти 
радість і вдячність за дари Божі при хрещенні.

Цікаво, що своєю творчістю УЛЦ не суперечить прийнятій у світовому 
лютеранстві практиці поєднання нового догмату з усталеним обрядом, 
який багатьма своїми елементами відповідає і католицизму, і право
слав'ю. А ось те, що відрізняє обрядову практику цих двох Церков, ук
раїнські лютерани оцінюють крізь призму своєї класики. Тому, напри
клад, у виборі хреста, поміркованому оздобленні храмових приміщень, 
ставленні до ікон (а відтак і рішень сьомого Вселенського собору) або, 
скажімо, до такого специфічного елемента, як епікпеза (закликання Свя
того Духа під час Євхаристії), УЛЦ ближча до католицизму. Ці елементи 
мають вихід у доктринальну царину, а в лютеранстві вона історично 
пов'язана з католицизмом. Натомість за своїм календарем і побутом 
УЛЦ - майже православна.

Таке нашарування різних християнських традицій витворює напрочуд 
оригінальний, не подібний до всього протестантського світу тип особи. 
Український лютеранин любить музику, але для нього орган (який німці 
називають "четвертим принциповим предметом" - поряд з вівтарем, 
хрестильною купіллю та пюпітром євангелічного богослужіння) не засту
пає церковний спів. Український лютеранин не байдужий до народної 
творчості й, на подив інших протестантів, із захопленням бере участь 
у конкурсах на кращу писанку, що їх влаштовує Церква для своїх па
рафіян. Він ревно служить Господу своїм буденним земним життям, та 
у туристичних поїздках залюбки відвідує монастирі. А молоді парафіяни 
й семінаристи разом із ченцями проводять літні школи в Почаєві чи Свя- 
то-Успенській Унівській Лаврі, слухаючи лекції православних і греко-ка- 
толицьких богословів.

Український лютеранин поряд з церковними й державними святами 
(а також церковйо-державними - наприклад, святом хрещення Русі-Ук- 
раїни, Днем пам'яті полеглих і народних мучеників, Неділею праотців) 
відзначає дні християнських святителів (первомученика Степана, Івана 
Хрестителя, апостолів Петра і Павла, Андрія Первозванного, святого 
Миколая). А до них додає ще своїх: "блаженної пам'яті пастиря" (якого 
часопис "Стяг" називає Отцем церкви) Теодора Ярчука (день святого Те
одора) та Мартіна Лютера. Важливою датою для українських лютеран є і 
свято обнови церкви (День Реформації). "Церковний Рік з усіма його 
празниками й церковними практиками - це частина нашого життя...".

Як бачимо, йдеться не просто про механічне поєднання того, що на 
перший погляд є непоєднуваним - протестантизму, ревног о 
у дослідженні Біблії та проголошенні вістки про спасіння, і православ'я, 
не байдужого до свічки, ікони, хресного знамення як символів гюииди 
мого духовного буття. Тут бачимо, пошук протестантами свого місця
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у православній традиції та осмислення себе крізь призму тієї христи
янської культури, з якою їх церкву поєднала сама історична доля. Цей 
синтез породжує нову модель світобачення. Тому, будучи генетичне 
зв'язаною з німецьким та американським лютеранством, УЛЦ, однак, 
прагне знайти власну світоглядну позицію і свої пріоритети 
в суспільному житті.

УЛЦ дуже прицільно взяла курс на створення національної Церкви, виз
начивши, що її головна мета - пробудження духовності й національної 
свідомості українців. Такої ролі не бере на себе жодна протестантська кон
фесія в Україні, тримаючись зазвичай нейтралітету стосовно, політики й 
національної ідеї. Тому громадські гасла українських лютеран - "не почу
ваймося сиротами, "приходьками", "чужинцями", а вкоріненими на рідній 
українській землі Словом Божим дітьми небесного Отця, яким не байдужа 
будучність свого народу, його доля, шлях, життєвий вибір, віра" або "Про
повідуй Євангелію так, наче Вона особисто спрямована до українського 
народу: "Так бо Бог полюбив "Україну” , що дав Сина Свого Однороджено- 
го, щоб "якщо Україна" вірує в Нього, не загинула, але мала життя вічне" 
("Стяг") - дисонують не лише з позицією радикальних протестантів, а й 
німецьких лютеран. Для перших - це політична заангажованість, що вихо
дить за межі Євангелія, для других - перевага позацерковних інтересів над 
церковними, при якій, з огляду на канонічно-територіальні вимоги Право
славної церкви, можливе посягання на прозелітизм.

Оглядаючи лютеранське життя в Україні, д-р Ахім Райс визначає УЛЦ 
як таку, що "дуже орієнтована на місіонерську діяльність". Здавалося б, 
синтетична платформа УЛЦ робить її проповідь найбільш ефективною. 
Вона "стукає в серця" протестанта, православного й католика, цікава 
для робітника, військового, а також професора, співзвучна переживан
ням галичанина, глибоко зв'язаного із західною культурою, і східняка, 
вихованого у православній ментальності.

В и к ор и стан і д ж е р е л а :
Гейгер Ф. Беседа о лютеранской Церкви с православними християнами.
Аугсбурзьке віросповідання (переклад В.Горпинчука).- Тернопіль, 1995.
Служебник для українських євангельських громад Авгсбурзького Вірос

повідання. - Станіславів, 1933. - Перевидання, Тернопіль, 1998.
Стяг. - 1996-2002 рр.

А р е с а  та т е л е ф о н и , з а  яким и м о ж н а  о т р и м а ти  д о д а т к о в у  ін ф о р 
м а ц ію  п р о  Ц еркву: Є п и ск о п а т  У країнської Л ю т е р а н сь к о ї Ц еркви: 
вул. В ел и к а  В аси л ьк ів ськ а , 1 4 ,  кв. 1 5 .  м .К иїв , 0 1 0 0 4 .  Т ел. (0 4 4 )  
2 3 4 - 0 8 - 0 0 ;  2 3 5 - 7 7 - 2 1 .  В е б -с а й т :  w w w .u k rlc .o rg
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ЦІКАВО ЗНАТИ
Найбільше у світі за розмірами Євангеліє виготовляє іранський 

скульптор Сейєд Малекніа. Інкрустований деревом 80-сторінковий 
фоліант матиме висоту 2,2 м, ширину 1,2 м і товщину 3,5м. Працювати
ме над ним майстер три роки. Вартість проекту - 600 тис. доларів ( 7,5 
тис. за одну сторінку). С.Малекніа звернувся до Папи Івана Павла II з 
проханням фінансової підтримки. Подібний проект з виготовлення Кора
ну із-за відсутності коштів майстру не вдалося зреалізувати. Із 110 
сторінок він виготовив лише шість.

Віталій Кличко талісману не має, у прикмети загалом не вірить.
Лише "деяких прикмет дотримуюсь, сказав він. - Наприклад, не зали
шаю в роздягальні вивернутий одяг". Талісман має лише тренер Фріза 
Здунек: коли він секундує, то завжди одягає одні і ті ж нижні спортивні 
труси. (Сегодня.-18 січня)

"Церкву Руки Господньої" відкрили в Аргентині в місті Росаріо, що 
знаходиться за 300 км від Буенос-Айреса. Її збудували два 33-річні ар
гентинці - Ернану Амес і Алехандро Верона на честь великого футболіста 
Дієго Армандо Марадони, а тому й назвали її "Іглесіа Марадоніана". Цей 
задум вони виношували ще з 1986 р., коли Марадона привів збірну фут
больну команду своєї країни до перемоги на чемпіонаті світу. Цим своїм 
актом два аргентинці не хотіли якимсь-чином образити почуття вірую- 
чих-католиків, а прагнули віддати данину шани найкращому футболісту 
світу всіх часів і народів. "Навіть Новий рік ми відзначаємо, - сказали во
ни, - ЗО жовтня - в день його народження". "Великий спортсмен має жи
ти вічно і має право залишити Землю лише в тому випадку, коли сам Бог 
забажає зіграти з ним у футбол", - вважає Александро Верон. Парафіяни 
нового храму моляться за здоров'я футбольної суперзірки, бо ж Мара
дона в 2000 р. мав інфаркт.

В 2014 р. людина вперше полетить на Марс. Екіпаж пілотованого 
космічного корабля складатиметься з шести осіб. Для виконання за
вдання планується спорядити дві місії. Перша з них має знайти місце, 
придатне для висадження астронавтів, й привезти зразки марсіансько
го ґрунту. Друга місія привезе на планету основний екіпаж. Правда, три 
його учасники залишаться в кораблі на навколомарсіанській орбіті, інші 
три десантуються на Марс і пробудуть там десь 30-60 діб. Міжпланетний 
корабель готують космічні агентства Росії, США і країн Європи. Коштує 
він десь 20 млрд. доларів.
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Цікаво знати

Д о м о в и к  е л ь ф  Д о б б і - о д и н  із  п е р со н а ж ів  ф іл ь м у  
Т а р р і П оттер  і т а є м н а  к ім н ата” н а г а д у є  обл и ч ч я м  
П р е з и д е н т а  Р о с ії. То ж адвокати з Москви мають намір 
подати позов проти художників фільму, які нібито на
вмисне придали Доббі цю подібність. Самі художники 
заявляють, що тут якогось злого умислу не було і що об
раз створено за допомогою комп'ютерних технологій.

В ід о м и й  к ан адськ и й  в ч ен и й -п си х іа т р  д о к т о р  С ти в ен сон  вірить  
в п е р е с е л е н н я  д у ш , р о з г л я д а є  р еін к ар н ац ію  як п р и р о д н и й  п р о ц е с  
л ю д с ь к о г о  буття . Він має в своєму архіві величезну кількість записаних 
і документально засвідчених спогадів окремих людей про їх попередні 
втілення. Нещодавно 82-річний вчений їздив в Індію та Ливан за новими 
цікавими фактами. Більшість з них є спогадами дітей, які в ранньому 
своєму віці "пам’ятають" дрібниці життя, смерті і поховання конкретних, 
недавно померлих людей. Детальне співпадіння дитячих розповідей ре
альним фактам не є випадковістю, бо близькі їм люди ніколи те не роз
повідали і не підказували дітям, що вони мають говорити. Діти ж, як пра
вило, особисто не знали покійного, не зустрічалися ніколи з ним в 
своєму земному житті. "Підрахунок точних співпадінь висловлювань 
дітей із засвідченими фактами із біографій людей, що залишили цей світ 
до народження маляток, переконує, що переселення душ насправді 
існує".

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

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

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

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

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

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

Servise)
та інш іЗМ І

Здано до друку 27.02.2003 р. Підписано до друку 28.02.2003 р. Ум.друк.арк. 4,5. 
Замовлення № J - $ 3 f  Наклад800. Ф орм ат60x90 /іе 

Видавництво «Світ Знань». Email: svitznan@ukrpost.net ЗАТ«Віпол»
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службу тут здійснює понад 2 тис. священиків. 95% мережі греко-католиків зосереджено в га- 
личанських та Закарпатській областях. Очолює УГКЦ кардинал Любомир Гузар. Динамічно роз
ливається останніми роками Римсько-католицька церква, яку очолює кардинал Мар'ян 
Яворський. Вона має 7 навчальних закладів. На сьогодні діють 847 громад церкви, 74 монас
тирі, 504 подільні школи. РКЦ має 15 періодичних видань, 477 священнослужителів, серед 
яких 269 - іноземці.

Надто інтенсивно розвивається в Україні протестантизм. Він має 6826 релігійних ор
ганізацій, а тому числі християн-баптистів - 2747, християн віри євангельської (п'ятидесят- 
никіп) І868, свідків Єгови - 859, адвентистів сьомого дня - 944. Гэомади реформатської церк
ви і: лише в Закарпатті(111). Три лютеранські церкви - німецька, українська і шведська - мають 
відповідно 44, 29 і 1 громаду. Пресвітеріан в Україні 41 громада, методистів - 16. Всі протес
тантські церкви мають необхідні управлінські структури, 65 навчальних закладів, налагоджену 
видавничу діяльність, видруковують 64 газети і журнали, опанували ефір укра їнського радіо.

Мусульманських громад в Україні 360, але вони розподілені між 4 управліннями. 
Найбільше громад у Духовного Управління мусульман Криму - 320. Іудаїзм має нині у нас вісім 
течій, що налічують 285 громад.. Існує п'ять іудейських навчальних закладів, друкується двад
цять п'ять періодичних видань.

Набули поширення в Україні новітні релігійні течії і напрямки. Серед них насамперед 
помітними є громади різних харизматичних напрямків (1045). Вони є переважно в східних та 
південних областях України. Діє також Новоапостольська церква (53 громади), Церква Ісуса 
Христа Святих останніх днів - мормонів (56), Церква Христа (95). Дещо стабілізувалися нео- 
орієнталістські течії - Товариство свідомості Крішни (45 громад), буддисти (43), бахаї(13), Са
ха джа-Йога (18). Функціонують 82 громади різних рідновірських напрямів, зокрема 48 - 
РУН Віри. Крім названих вище, в Україні діють ще більше 200 малочисельних громад віруючих 
понад 50 різних релігійних напрямів, течій і толків. Тут варто назвати Вірменську Апостольську 
Церкву, яка має 21 громаду. Центр церкви, очолюваний архиепископом Григорісом, знахо
диться у Львові.

В 2002 р. загалом продовжували розбудову своєї мережі православні церкви, що подеко
ли виливалося в колізії між ними. Призупинилося зростання УАПЦ. Загалом вже маємо наси
чення парафіями УГКЦ та РКЦ у західному регіоні. Спостерігається інтенсивне зростання ме
режі протестантських церков, особливо баптистів, п'ятидесятників і свідків Єгови. Загострю
ються відносини між окремими течіями в іудаїзмі та ісламі. З нових течій успіх в поширенні ма
ють харизмати, а ось неоязичники і неоорієнталісти дещо стабілізувалися у своєму рості. Рік 
знаменувало розширення мережі духовних навчальних закладів, видавничої діяльності церков, 
завершення будівництва нових храмових споруд і будинків молитви. Намітилося перетворення 
УГКЦ в регіоні її високого поширення в тоталітарну церкву. Відносини між релігійними спільно
тами загалом були толерантні, хоч подекуди мали місце протистояння між православними і 
греко-католиками, між греко- і римо-католиками із-за володіння храмами. Частіше напругу 
релігійне життя мало в Криму. Особливу увагу в році пройдешньому церкви приділяли питанню 
можливого удосконалення діючого Закону про свободу совісті, іж церковна Рада заблокувала 
розширення свого складу новими членами - релігійним спільнотами, які мають всеукраїнські 
управлінські структури. Протягом року залишилося невирішеним питання надання офіційної 
реєстрації таким новим релігійним утворенням як громада майстра Сія-Сіясвіт, Церква єднан
ня, Всесвітня спільнота ЮСМАЛОС, Соборноправна Православна Церква та ін., хоч вони й 
звернулися з відповідними проханнями до державних органів.

Проф есор Анатолій КО ЛО ДНИЙ



БІБЛІОТЕКА РЕЛІГІЄЗНАВЦЯ ЦеРІС УАР

Має найбільший в Україні комплект релігієзнавчих і 
релігійних періодичних видань. Зокрема:

Релігісзнавчі — «Українське релігієзнавство», «Религия и право» 
(Москва), «Религиоведение» (Москва), «Релігійна свобода», «Релігійна па
норама», «Людина і світ», «Наука и религия» (Москва), «НГ-религии 
(Москва), «Nomos» (Польща), «Journal for the Scientific Study of Religion», 
«Social Compass» (соціологія релігії), «Ашшагіе» (Франція).

' Релігійні — а) православні: Київського п а т р іа р х а т у  —  «Право
славний вісник», «Інформаційний бюлетень», «Голос Православ’я», «Хрис
тиянська Україна», «Українці Америки за Київський Патріархат» (США), 
«Україна православна», «Український богослов»; Московського п а т р іа р х а 
т и : «Русь Державная» (Москва), «Радонеж» (Москва), «Православний 
вісник», «Журнал Московской Патриархии» (Москва), «Спасите наши ду
ши», «Вестник УПЦ», «Прозрение»(Москва), «Православная Москва», «На
чало», «Церковна православна газета», «Мир и Православие», «Камо гряде- 
ши», «Вера и культура», «Мир», «Летопись православия» (Москва); А в т о к е 
фальної Церкви  - «Наша віра», «Успенська вежа».

б) католицькі: римо-к ато ли и ь к і  — «Оссерваторе романо» (польсь
кою мовою), «Ave Maria», «Парафіяльна газета»; греко-католи иьк і  —  

«Вірую», «Агенція релігійної інформації», «Нова зоря», «Мета», «Жива во
да», «Арка», «Патріархат», «Місіонер», «Божий сіяч»;

в) протестантські — «Богомыслие» (баптизм), «Посланець прав
ди» (баптизм), «Благовісник» (п’ятидесятники), «Стяг» (Українськи люте
рани), «Євангельська нива» (баптисти), «Зов веры» (баптисти), «Адвен- 
тистський Вісник», «Ознаки часу» (адвентисти), «Сторожевая башня», 
«Пробудись» (Свідки Єгови), «Християнство», «Добра звістка» (українські 
лютерани), «Християнське життя», «Братский вестник» (баптизм);

г) іудейські — «Открытая дверь», «В поисках истины», «Еврей
ский обозреватель», «Еврейский мередиан»;

д) мусульманські -—«Минарет». «Мусульмане», «Руслык», «Аль-
Баян»;

е) неязичнииькі — «Сварог», «Український світ», «Українське 
відродження» (Канада), «Світло Оріяни», «Самобутня Україна»;

є) нових для України релігійних течій — «Ліягона» (мормони), 
«One Country» (російською мовою, багаї), «The Good News», «Посольство Бо
жье» (харизмати), «Сан-киртанам» (крішнаїти), «Юсмалос» (Біле братство), 
«Век Богородицы» (Богородична Церква).

Є також часописи  «Вісті» (православний, Англія), «Віра і культу
ра» (православний, Канада), «Мандрівець»; га з е т и  «Исцелись верой», «Ас
трологический вестник», «Магия», «Ідеаліст», «Християнський світ» та 
інші періодичні видання (в роздріб і старі підшивки). Наявні вирізки за три 
роки статей про релігію із двох десятків газет України і діаспори.

Бібліотека працює за адресою: вул. Січневого повстання, 31/1, 
у вівторок і п’ятницю з 10 до 16 години.
Контактуйте заздалегідь: (044) 573-92-92


