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ФЕНОМЕН РЕЛІПЄЗНАВЧИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

Шановні читачі Панорами! Пишу це по слідах міжнародної науково-практичної конференції 
"Релігія і Церква в Україні: уроки минулого і проблеми сьогодення", яка була проведена 23 червня

в Києві Державним комітетом України у справах релігій та 
Відділенням релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сково
роди Н А Н  України. Біля шестидесяти доповідей і повідомлень з 
актуальних проблем різноконфесійноґо і міжконфесійного життя 
країни було виголошено на ній. А  до цього в березні була конфе
ренція у Хмельницькому з проблем державно-церковних відносин, 
у квітні - в Чернівцях з проблем релігійної свободи, у травні - 
у Львові з проблем історії релігій в Україні, в Херсоні - з  проблем 
християнства на межі тисячоліть, у червні в Острозі - з проблем 
християнських цінностей. Н а завершения півріччя в Грускавці 
пройшов одноденний науково-практичний колоквіум "Основні 

проблеми міжхристиянських відносин і шляхи їх вирішення". Низку конференцій проведемо ще до 
кінця року. Тут зокрема і конференція про місце Персяслава-1654 в релігійному жиггі України (ж ов
тень, Тернопіль), і колоквіум про життя релігійних меншин (листопад, Київ).

Декому здасться, що конференцій проводиться надто багато, що за їх кількістю втрачається 
якість. Але так може сказати лише той, хто не бере участі в їх роботі. Україна має великий загін на
уковців-релігієзнавців. Вони є не лише в столиці, а й у всіх її вузівських містах. їм є що сказати з 
різних проблем релігійного життя, але вони ще часто не мають необхідних коштів, щоб поїхати до 
Києва чи до зарубіжжя і оприлюднити там па конференціях свої наукові здобутки. Наші конференції 
дають можливість науковцям з регіонів не лише про себе заявити, а й почути доповіді провідних вче
них з фаху не дише з Києва, а й із закордону, подискутувати з ними. Як правило, матеріали цих кон
ференцій видруковуються, що відкриває можливість прилучитися до здобутків науковців з регіонів 
всім релігієзнавцям з України Всі ці збірники є в Бібліотеці ЦеРІС.

Н а цих конференціях утверджується ще одна новинка нашого духовного життя - співпраця ака
демічних і богословських релігієзнавців. Конференції дають можливість заявити про себе ук
раїнським богословам. Тут варто назвати владик Антонія (Махоту) і Димитрія (Рудюка) з УПЦ КП, 
Ю.Решетнікова з Церкви Євангельських Християн-Баптистів і М.Жукалюка з Церкви Адвентистів 
сьомого дня, Г.Лозко і О. Безверхого з рідновірів України.

Конференції відкривають можливість заявити про свої здобутки науковій молоді, прилучитися до 
науки студентам з релігієзнавчих спеціалізацій. Саме наші конференції прикликали в Україну відомих 
зарубіжних дослідників релігії. Завдяки їм ми пізнали наших діаспорних українських богословів. Так 
в українську релігієзнавчу науку ввійшли своїм доробком Ст.Ярмусь, І.Музичка, І.Шевців, Д.Ляхович.

Саме завдяки конференціям сформувалися наукові центри з  дослідження тих чи інших 
релігієзнавчих проблем. Так, за Львовом закріпилося дослідження проблем історії релігії в Україні, 
за Хмельницьким - регіональних проблем релігійного життя, за Острогом - проблем християнської 
духовності, за Тернополем - проблем етнології релігії. Цю тематичну спеціалізацію вузівських центрів 
слід продовжити, як і слід урізноманітнити саму форму проведення конференцій. Певно що тра
диційний стандарт - доповіді і повідомлення - вже дещо зжив себе. Все більше напрошується форма 
вільних дискусій на конференціях із заздалегідь заявлених окремих тем визначеної проблеми. Баж а
но, щоб робота конференцій завершувалася прийняттям документу, який би фіксував не лише наукові 
здобутки, а й давав відповідні рекомендації і щодо подальшого дослідження обговореної проблеми, і 
щодо шляхів впровадження наслідків роботи конференції в навчальний процес, в практику держав
но-церковних відносин. Над цим шли б попрацювати оргкомітети конференцій. Тому вони мають бу
ти не представницькими, а робочими.

Професор А .К О Л О Д Н И Й
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ 
рел іг ії і ЦЕРКВИ

Закон Верховної Ради і Поло
ження Кабміну мають бути узго
дженими. Відомо, що реєстрація 
фізичних осіб проводиться в Ук
раїні з присвоєнням ідентифі
каційного номера. Але оскільки 
віруючі Церкви Московського 
Патріархату відмовляються від 
прийняття останніх, то Верховна 
Рада внесла в 1999 р. поправки до 
Закону "Про державну реєстрацію 
фізичних осіб - платників податків 
та інших обов'язкових платежів". 
Зокрема одна із них гласить таке: 
"Для осіб, які із-за своїх релігійних 
чи інших переконань, відмовля
ються від прийняття іден
тифікаційного номера і офіційно 
повідомляють про це відповідні 
державні органи, зберігаються 
раніше встановлені норми враху
вання платників податків й інших 
обов'язкових платежів. В паспор
тах зазначених осіб робиться 
відмітка про наявність у них права 
здійснювати будь-які платежі без 
ідентифікаційного номера". Проте 
в місті Генічеську на Херсонщині 
начальник міжрайонної податкової 
інспекції Г.Андреєва відмовилася 
реєструвати приватних підпри
ємців на тій підставі, що в Поло
женні "Про державну реєстрацію 
суб’єктів підприємницької діяль
ності", схваленому Постановою

Кабміну України, сказано, що при 
реєстрації обов’язково слід вказу
вати ідентифікаційний номер. І во
на права, бо ж якщо поставить на 
облік підприємця без ІН, то пору
шить це Положення. Але ж вона і 
не права, бо ж Закон дає право 
проводити будь-які платежі і без 
ідентифікаційного номера. Але 
при цьому у паспорті має бути 
обов'язково відмітка, яка засвідчу
вала б право не мати ІН. А ось хто 
має право ставити таку відмітку 
в паспорті, то це Закон все ж не 
визначив. В такий спосіб вища 
влада поставила в замкнуте коло і 
платника податків, і державних 
службовців. До того ж, треба ще 
внести відповідні зміни до Поло
ження "Про паспорт громадянина 
України", в Закон України "Про 
свободу совісті і релігійні ор
ганізації", в назване Положення 
Кабміну про реєстрацію суб’єктів 
підприємницької діяльності. Ско
ріше всього цим мав би зайнятися 
Кабмін, бо ж виконання Закону 
№ 1003-XIV в Україні не забезпе
чене. (Новий день. - 5 червня)

Ікони зі збірки Національного 
музею у Львові, що були винесені 
з Вірменського собору, знаходять
ся у жахливих умовах зберігання. 
Про це йдеться у запитах народно
го депутата України Тараса Чорно- 
вола та депутата львівської облас
ної ради Лариси Федорів до голови 
Львівської облдержадміністрації.
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Релігійне життя України

На думку депутатів, обладнання, 
яке закупили для забезпечення 
відповідного температурно-во- 
логісного режиму в фондах музею, 
є непридатним для цього завдання. 
Однак новопризначений директор 
Національного музею у Львові Тетя
на Лупій стверджує, що ця техніка 
пройшла оцінку фахівців і 
відповідає вимогам режиму 
зберігання. Запити депутатів були 
викликані заявами працівників На
уково-мистецької фундації Митро
полита Андрея Шептицького 
"Національний музей у Львові" з 
приводу масової і безповоротної 
руйнації пам'яток сакрального мис
тецтва, перенесених з Вірменсько
го собору до непристосованих 
приміщень. Автори заяви посила
ються на Ухвалу Міжвідомчої науко
во-реставраційної ради з питань 
консервації, реставрації і пе
реміщення збірки давньоук
раїнського мистецтва Національно
го музею у Львові від 26 лютого 
2003 року, в якій, зокрема, конста
тується: "3. Новозбудовані фондові 
приміщення Національного музею 
уЛьвові пб вул. Лесі Українки, 10 не 
відповідають належним умовам 
зберігання музейних пам'яток. 4. 
Встановлена у новозбудованих 
фондосховищах вентиляція не 
спроможна забезпечити припус
тимі параметри температурно-во- 
логісного режиму для збереження 
музейних пам'яток. 5. У новозбудо
ваних фондосховищах відсутня си
стема пожежогасіння, хоча проект
на документація була розроблена. 
6. Колекція вражена життєздатни
ми мікроорганізмами, серед яких є

такі, що, поряд з деструктивною 
дією, можуть становити певну за ; 
грозу для здоров'я людини” . Авто
ри заяви також підкреслюють, що 
влада ігнорує поради високок
валіфікованої ради, що може мати 
фатальні наслідки. (RlSU.org.ua)

З недовірою сприйняли в Ук
раїнському МЗС інформацію з 
Москви про те, що партія "Хізбі 
Тахрір аль-Ісламі" готувала за
мах на Президента України 
Л. Кучму. Міністерство вважає, що 
радикальні ісламісти не мають ре
зонних підстав для такого замаху. 
Речник МЗС М.Лубківський радить 
"шукати в цій історії з масовими 
арештами киргизів та таджиків 
якийсь інший, хитріший і мас- 
штабніший, задум. Не виключено, 
що він пов’язаний з черговим ета
пом боротьби Путіна в угоду США 
зі "світовим тероризмом" і "роз- 
борками" з російськими мусуль
манами. Газета "Україна молода" 
не виключає, що це робиться де
ким з метою підняти авторитет 
Л.Кучми, якого, дивись, мало не 
погубили "кляті азіати".

Тридцять студентів із Ук
раїни, США і Роси з 25 червня по 
7 липня будуть слухачами Міжна
родної молодіжної школи 
релігійної толеранції. Заняття шко
ли проходять в Трускавці. Окрім 
лекцій і практичних занять, слухачі 
школи мали зустрічі із представни
ками різних конфесій Прикар
патського краю, відвідали духовні 
установи, виїздили на екскурсію 
до Львова. Докладна інформація
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про роботу школи буде вміщена 
в наступному числі часопису.

Волинь з нового навчального 
року вводить в школах "Основи 
християнської етики" в 5-11 
класах. Але, щоб уникнути 
конфліктів на світоглядному і кон
фесійному рівнях, визначено, що 
вибір вивчення цього курсу зали
шається за батьками і дітьми. 
Інститут післядипломної практики 
Луцька приступив до підготовки 
викладачів ОХЕ.

Партії з приставкою "христи
янська" можуть зникнути з 
політичної арени. Мінюст України 
направив до Верховного Суду по
дання про закриття як недієздатних 
ряду партій, серед яких значаться 
Українська християно-демократич 
на партія, Всеукраїнське об’єднання 
християн, Українська політична 
партія "Християнський рух". В тій п о  
репровірці партій, яку проводить 
Мінюст з 16 червня по 7 липня, зна
читься партія "Мусульмани України".

Холмська ікона Божої Матері 
є однією із найдавніших Бого
родичных ікон у світі. Музей Во
линської ікони, де зберігається ця 
пам’ятка візантійського мистецтва 
ХІ-ХІІ століття, з метою відвернен
ня можливого її викрадення чи по
шкодження зовнішніми впливами, 
придбав для її схорону спеціаль 
ний сейф-вітрину, що має броньо
ване скло. В сейфі буде постійна 
температура, необхідний рівень 
вологості, спеціальне холодне 
освітлення.

Київ церковний проти Ук
раїни, бо ж переважна більшість

його релігійних спільнот є "руско- 
язичним насєлєнієм". Це лише 
в храмах Київського Патріархату, 
Автокефальної Церкви, греко-ка
толиків звучить українська мова. 
Служби Божі українською прово
дя іь римо-католики, українські 
лютерани. Зрозуміло, що ук- 
раїїіська мова звучить в рідно- 
віроьких громадах. Використову
вана Церквою М осковського 
І Іатріархату церковно-слов'янсь
ка мова практично є архаїзова
ною російською мовою. В грома
дах мусульман та іудеїв також не 
ночуєш українську мову. Вона не 
працює в громадах протес- 
гантських і харизматичних 
спільнот, різних неорелігійних ут
ворень. То ж київські релігійні 
спільноти в переважній своїй 
більшості постають в ролі актив
ного чинника оросіянення ук 
раїнців, яких в Києві мешкає аж 
82%. Мова - то душа нації. Ці 
спільноти нищать цю душу, ни
щать українство за умов 
нинішньої тотальної русифікації. 
Повно що Закон України про мови 
має мати силу і для них.
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Дніпро має стати святинею 
для кожного українця, як, 
скажімо, Ганг - для індуса.
Дніпро - найбільша і найвеличніша 
річка країни. З ним пов’язане істо
ричне, економічне і духовне життя 
української нації. З метою вшану
вання Батька-Дніпра депутат 
Київради О.Ю.Арканова внесла 
пропозицію запровадити нове 
свято - День Дніпра і святкувати 
його в день свята Івана Купала, 
тобто 7 липня. *

Пам’ятник Ярославу - князю- 
язичнику буде споруджено 
в Києві. Київміськрадою оголоше
но відкритий конкурс на кращий 
проект пам'ятника. Ідея знайшла 
особливе схвалення серед ук
раїнських рідновірських течій, бо ж 
вони давно її пропагують.

Два нових величних храми 
з ’являться в столиці. Семику- 
польний храмовий комплекст на 
честь 1000-річчя хрещення Русі бу
де збудовано на пр. Миру в Дар
ниці. В день Іллі (2 серпня) на розі 
вулиць Комінтерну і Жилянської 
буде закладено храм на честь про
рока. Раніше тут вже була Його 
церква. Нею користувалися ті, хто 
від’їздив залізницею із Києва.

Київ допомагає Чернігівщині 
у будівництві православних 
храмів. Храми будуються 
у Сіверському, Борзнянському, 
Чернігівському та Ніжинському 
районах. 31 травня головний вико
нроб Києва Олександр Омельчен
ко (так тут шанобливо називають

мера столиці) заклав наріжний 
камінь у фундамент храму в с.Пли
ски - рідного села Івана Плюща. "Я 
хотів би, щоб від центру Києва, від 
Михайлівського золотоверхого до 
центру Плисок, до храму того ж 
святого простягнулися незримі 
нитки взаєморозуміння й духовно
го братерства",- сказав під час 
урочистості О.Омельченко. Він по
обіцяв плисчанам відновити в ра
дянські часи зруйнований храм до 
21 листопада наступного року.

Президент, комерційні струк
тури, місцева влада останнім 
часом багато уваги приділяють 
побудові за свій кошт нових 
храмів чи відродженню старих. 
З боку традиційних церков, як 
відзначає отець Юрій Бойко - на
родний депутат України, має місце 
прагнення "підмазатися" до влади, 
до комерційних структур. Але це 
шкодить їх духовним інтересам, 
насамперед Московського Па
тріархату. "Співпраця з такими "ав
торитетами" не додає церкві авто
ритету". Але, як це визнає отець, 
найскладніше приходиться справді 
українським церквам, бо ж безко
рисливих меценатів дуже мало. 
У них храми здебільшого зруйно
вані, а "підтримки від влади не до
чекаєшся". їх храми не можуть 
піднятися з фундаменту або 
вилізти з сільської хати, котру 
якась бабуся заповіла на церковну 
громаду.

Невідома дівчина зі Львова
щодня приїздить, як на роботу, 
в підземний недіючий Монастир,
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що на Страдчинській горі біля Яво
рова на Львівщині. Вхід до монас
тиря відкриває церква Матері Бо
жої Нерушимої Стіни. Потім слід 
йти в суцільній темноті на звук 
дзвіночка. Коли з'являється світло 
запаленої свічки, то бачиш дівчин
ку років 14-15, яка сидить 
напівзігнуто. Однією рукою вона 
водить по Біблії, а іншою дзвонить 
у невеличкий дзвоник. Все це 
якось наповнює підземелля ліку
вальною невидимою силою, фор
мує відчуття знаходження в яки
хось інших часових вимірах.

Київ відзначатиме 100-річчя 
від дня виходу у світ "Біблії"
у перекладі українською мовою 
П.Куліша, І.Нечуя-Левицького га 
І.Пулюя. Ювілейний комітет, утво
рений Київською міською дер
жадміністрацією, очолив мер сто
лиці О.Омельченко. В проведенні 
урочистого зібрання з нагоди 
100-річчя української Біблії брати
муть участь Патріарх УПЦ КГ1 Фіна 
рет, глава УГКЦ кардинал Любо
мир Гузар, Нунцій Апостольської 
Столиці архиепископ Микола Еіо- 
рович, народні депутати та ін.

Лояльна позиція влади щодо 
"бойових дій" лаврських ченців 
виявилася і у замовчуванні факту 
побиття ними співробітника 
Києво-Печерського історико-куль- 
турного заповідника Олександра 
Березкіна. Інцидент виник 3 черв
ня, коли науковий співробітник не 
зм іг потрапити на своє робоче 
місце із-за блокування входу "бо
жими людьми". Працівники міліції

Печерського району, які були вик
ликані після побиття, повели себе, 
на думку потерпілого, занадто 
спокійно, поставивши цікаве запи
тання: "Нащо вам туди ходити?". 
О.Березкіп відзначив, що як по
биття з боку "монахів", так і реакція 
правоохоронних органів для нього 
"не є несподіванкою". За півтора 
року "війни" між заповідником і 
монастирем це перетворилося 
вже на тенденцію” . "Ситуація 
і югіріиується ТИМ, ЩО В МОЇЙ ро
бочій кімнаті, куди я намагався по- 
іранити, зберігаються підготов
лені для реставрації речі, і 
вволікання з реставраційним про
цесом ставить ці історичні та куль
турні цінності під серйозну загро
зу", - наголосив О.Березкін. 
Намісник монастиря єпископ Пав
ло причину такого вчинку своїх 
підлеглих вважає те, що "ця люди
на аж ніяк не сприяє збереженню 
культурних та історичних ціннос
тей". Цікаво, до яких тоді цінностей 
належить спосіб діяльності підпо
рядкованих владиці ченців? І яке 
право мають ченці захоплювати ту 
власність, яка їм, принаймні до 
рішення суду, не належить? Чи є 
ще ті речі з римських, скіфо-сар- 
матських часів, що проходять рес-
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таврацію? Як вже повідомлялося, 
19 квітня цього року група послуш
ників Києво-Печерської лаври за
хопила корпус №68, який нале
жить музею. Незважаючи на факт 
злочину, міліція не виселяє ченців 
з будівлі, чомусь чекаючи рішення 
Печерського районного суду. Нині 
заборгованість УПЦ Московського 
Патріархату перед заповідником 
за комунальні послуги складає су
му понад 500 тис. гривень. За що ж 
буде утримуватися захоплений 
розбоєм корпус?

Відома журналістка з "Дня" 
Клара Гудзик - заслужений жур
наліст України. Це - визнання її 
обдарувань, вміння бачити суть 
подій і процесів. Українські 
релігієзнавці завжди з великим 
зацікавленням читають як статті 
самої журналістки, так і її тематичні 
підбірки. Вона - активний учасник 
тих масових заходів, які проводять
ся нами. З нею цікаво бути, спілку
ватися, дискутувати. Клара Пи
липівна має свою думку, може й не 
завжди співзвучну з офіційною, 
а це нині багато значить. Ми цінимо 
її настирливість в утвердженні за 
допомогою пера ідеї Української
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Помісної Православної Церкви. 
Хоч на неї дехто і тявкає за це, але 
вона, відчуваючи свою правоту, 
вбачає в Церкві Київського 
Патріархату ту основу, на якій мож
на збудувати Українську Право
славну Помісність. Українські 
релігієзнавці вітають шановну Кла
ру Пилипівну з почесним званням і 
висловлюють впевненість у нашій 
подальшій співпраці.

Кабмін України виділив у 
2003 р. один мільйон гривень
на проведення протиаварійних, 
ремонтно-реставраційних та 
аварійно-відновлювальних робіт 
в Києво-Печерській Лаврі. Ось ли
ше невідомо, хто і як розпорядить
ся цими коштами, бо ж знаємо, що 
в Лаври нині є два господарі - Дер
жавний історико-культурний за
повідник і монастир Церкви Мос
ковського Патріархату. А ремонту
вати там є що - і в нижній Лаврі, і 
у Верхній. Кошти переведені 
цільовим призначенням Міністер
ству культури і мистецтв.

Етноцид протестантських 
конфесій і нових релігійних 
течій в Україні. Пройдіться по яр- 
марці книжкових видань різних 
конфесій, яка кожної останньої 
суботи працює в палаці культури 
університету "Києво-Могилянська 
Академія", загляньте в книжкові 
лавки і кіоски московських право
славних, баптистів, адвентистів, 
харизматів різних церков, 
крішнаїтів, іудеїв, мусульман - 
майже на 100% тут все російсько
мовне. І не лише те, що завозиться
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з Росії, а й те, що видається в Ук
раїні. Через мову сусідньої країни 
названі конфесії руйнують ук
раїнську ментальність, не сприя
ють українському національному 
відродження, можливість для яко
го з ’явилася після 350-річної ко
лоніальної підлеглості. То ж гаран
туючи своїм законодавством сво
боду віросповідань, Україна в та
кий спосіб збільшує кількість тих 
організацій, які працюють не в полі 
української духовності. Ми тут не 
говоримо про мову богослужінь. 
Картина в цьому приблизно та ж. 
То ж із здобуттям державної неза
лежності Україна і далі має духовне 
поневолення, зазнає смертельної 
агресії з боку тих, хто мав би, як це 
говориться в Посланні до коринтян 
Біблії, Слово Боже нести на її тере
нах мовою її народу.

Традиційне гуцульське свято 
кінця травня - Вихід на полони
ни - цього року було особливо уро
чистим в буковинській Путилі. Ти
сячі учасників зібрало воно. Тут бу
ли гості з різних куточків України, з 
сусідньої Румунії. На стадіоні, де 
почалися урочистості, готувалася 
традиційна кулеша. Нікого не за
лишила в спокої нереєстрова му
зика. Загорілася символічна ват
ра. Здійснивши коло пошани, вер
шники у святковому одязі з вогнем 
від неї почали вихід на полонини, 
де вони будуть до пізньої осені.

Українські військові будуть 
нести свою службу в тій частині 
Іраку, де домінують шиїти. В їх
завдання входитиме проведення

розмежовуючих ліній між проти
борствуючими угрупуваннями Іра
ку, в т.ч. й релігійними. Звичайно, 
до них також можуть ставитися як 
до окупантів. Як зауважує депутат 
ВР України, "ісламський ради
калізм не спрямований проти хри
стиян. Він просто утверджує той 
спосіб життя, кодифікує таку по
ведінку, яка прийнята в ісламсько
му світі". (Сегодня. - № 126)

Церкву Спаса на Берестові 
в Києві треба не тільки ремонту
вати і реставрувати, а й досліджу
вати. Храм цей будувався і пере
будовувався в XI -XVI11 століттях. 
Відомо, що в XVII ст. він нагадував 
руїну. За відбудову його взявся 
Перо Могила. Тоді довелося по
жертвувати виконаними у стилі 
давньовізантійського письма 
фресками XII ст., нанести на них 
нові з дотриманням афонської 
школи. А ось в XX ст. був час коли 
в храмі стояла вода. Нещодавно 
біля нього розбили гаражі з мий
кою. Це все спричинило підтікан
ня підземних комунікацій. Але, як 
зауважує журналістка Н.Бор- 
дійчук із "Хрещатика", немає лиха 
без добра. Під відваленими фрес
ками XVII-ro століття виявили 
фрески ХІІ-го. Так, під "Таємною 
вечерею” виявили біблійний "Чу
довий улов риби". То ж виникло 
питання, що робити далі, які фре
ски зберігати? На храм звернула 
увагу делегація ЮНЕСКО. Якщо 
Україна не знаходить коштів на 
реставраційно-ремонтні роботи, 
то може допоможе світове співто
вариство.

8 Релігійна панорама № 6 ’2003



Релігійне життя України

Шість дисертацій захищено 
в Спеціалізованій раді з релігіє
знавства в травні - червні
ц.р. Насамперед привертає увагу 
докторська праця В.Литвинова 
"Ренесансний гуманізм в Україні". 
Автор її відомий своїми публі
каціями з питань української філо
софії XV-XVII століть. Раніше вза
галі не можна було щось говорити 
про українську духовність цього ча
су. Захищено кандидатські дисер
тації: Я.Білас "Митрополит Андрей 
Шептицький і проблеми національ
но-визвольного руху українців"; 
О.Волинець "Функціонування Ук
раїнської Греко-Католицької Церк
ви в контексті державно-церковних 
відносин" та ін.

ПРАВОСЛАВ'Я
Фундація духовного єднання 

України, очолювана Миколою 
Кравцем, направила Константи
нопольському патріарху Варфо
ломію листа, в якому, зокрема, за
значається, що і Президент Л.Куч
ма виступає за створення в Україні 
Помісної Церкви, і 250 депутатів 
Верховної Ради виступають за 
визнання УПЦ КП як Помісної 
Церкви. Порівнявши кількісні по
казники УПЦ МП та УПЦ КП, які яв
но на користь першої, М.Кравець 
тут же навоДить цифри соціо
логічних досліджень, які свідчать, 
що якщо до Київського Патріарха
ту відносять себе 10 млн право
славних громадян, то до Церкви 
Московського Патріархату біля 5 
мільйонів. Наголосивши на праг
неннях Держкому релігії добитися

для Українського Православ'я ста
тусу автономної церкви, голова 
Фундації запитує: у складі якої ав
токефальної православної церкви 
буде автономна українська право
славна церква? В Московській чи 
Константинопольській? М.Кравець 
відповідає собі: "В складі якої б ав
токефальної церкви не була б ук
раїнська церковна автономія, це 
не може задовольнити ні Ук
раїнську Церкву, ні Українську 
Державу. Тому шлях української 
церковної автономії заганяє про
блему в глухий кут". Абсурдною 
вважає М.Кравець й ідею пересвя- 
ти всього українського єпископату, 
що не знаходиться в юрисдикції 
МП. Якщо б раптом це й здійснили, 
то як тоді бути із священиками, 
раніше висвяченими пересвячени- 
ми єпископами, як бути вірним, 
яких охрестили ці священики. Як 
при цьому бути із Символом віри, 
який, зокрема, говорить: "Вірую 
в єдине хрещення на відпущення 
гріхів"? Постає питання: чиї інтере
си переслідують при цьому дер
жавні службовці - України чи Моск
ви? "Українське церковне питання 
може бути вирішене тільки при 
збереженні інтересів Української 
Церкви і Української Держави".

Офіційні делегації Констан
тинопольського і Московського 
патріархатів зустрілися в Моск
ві. Делегації очолювали відповідно 
митрополити Мелітон і Кирило. 
До складу першої делегації входив 
архиепископ Скопелоський Все
волод, який донедавна був відо
мий як архиепископ УПЦ США,
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до другої - митрополит Одеський 
Агафангел. Обговорювалися пи
тання міжправославних відносин, 
проводилися консультації щодо 
координації сумісних дій, спрямо
ваних на збереження церковної 
єдності у відповідності до священ
них канонів. Склад делегацій 
засвідчує, що обговорювалося і 
питання ситуації в Православ'ї Ук
раїни. Певно що мусується питан
ня надання автономії УПЦ у складі 
РПЦ. Але що дасть ця зміна 
вивіски. Практично УПЦ має не
визнану у православному світі ав
тономію. Константинополь і далі 
торгує своєю церквою-дочкою. Ук
раїні потрібна православна авто
кефалія, а не обмежена автономія.

Біля підніжжя Чернечої гори 
в Каневі Церква Київського 
Патріархату будує храм. Фонд з 
його будівництва утворено Това
риством "Україна - Світ" і Товари
ством "Просвіта” . Камінь на місці 
будівництва майбутнього храму 
в минулому році благословив 
Патріарх Філарет.

Київський Патріархат зво
дить в Києву на Татарці Ме
моріал жертв Чорнобиля. Збудо
вана і освячена 22 травня Патріар
хом Філаретом капличка св. Мико
ли Чудотворця є першою складо
вою майбутнього Меморіалу. Вже 
залито фундамент спроектованого 
храму. Він буде дещо еклектичним 
за своєю архітектурою. В ньому 
проглядатимуться деякі елементи 
горезвісного "саркофагу". Дзвін 
храму нагадуватиме дзвони

Хіросіми. Дзвонитеме він лише 26 
квітня. Тут буде ще стіна і коло 
пам’яті жертв чорнобильської ката
строфи, символічна могила та му
зей великої трагедії людства. Храм 
не випадково буде побудовано на 
осі вулиць Нагірна і Смородинська. 
З цього найвищого плато околиці 
столиці видно чорнобильську зону, 
визначено вісь на Чорнобиль. Пев
но що Меморіал відвідуватимуть не 
лише молільники, а й туристи. Він 
буде постійно нагадувати людям, 
що з природою слід жити у повній 
гармонії.

Українська Автокефальна 
Православна Церква на спільному 
засіданні Архиєрейського Собору і 
Патріаршої Ради 9 квітня ц.р. визна
чилася в тому, що архиепископ Ігор - 
єпарх Харківсько-Полтавський, має 
зрештою покаятися за той розкол, 
який він вніс в Церкву своїми діями, 
прагненням ігнорувати рішення 
ПомісНого Собору Церкви 2000 р., 
який обрав Предстоятелем УАПЦ 
митрополита Мефодія, а митропо
лита Константина, навіть всупереч 
його запереченням, духовним 
оформлювачем Церкви. Але, як 
свідчать подальші дії архиепископа 
Ігоря, він продовжує свою лінію, 
зорієнтовує проти єпископату Церк
ви послушне йому Всеукраїнське 
Братство Андрія Первозданного, 
прагне в якийсь спосіб зареєструва
ти як самостійну церковну одиницю 
свою єпархію тощо. Можна сподіва
тися, що в Церкві зрештою перемог
ли ті, хто не буде її трясти так, як 
в минулому десятилітті, і що процес 
єднання власне Українських Право-
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славних Церков набуде свого завер
шення. (А.Колодний)

Засідання Великої ради Все
українського братства апостола 
Андрія Первозванного відбулося 
11 червня 2003 р. в приміщенні 
Центру національного відроджен
ня ім.Степана Бандери в Києві. Бу
ло розглянуто ситуацію, що скла
лася в УАПЦ. Братство прийняло 
ухвалу "Вірні ідеям патріархів 
Мстислава і Димитрія повинні виз
начитися” , звернулося до політич
них партій, громадських і правоза- 
хисних організацій з закликом за
хистити громадянські права вірних 
УАПЦ, котрі лишилися в складі 
Харківсько-Полтавської єпархії 
УАПЦ і відмовилися приєднатися 
до митрополита Мефодія.

Московський Патріархат, 
який досі повсякчас наголошує, 
що гетьман Іван Мазепа був про
клятий російською церквою, не ду
же переймається абсурдністю 
своєї позиції, а тим більше нині, 
коли є вже незалежна Українська 
Держава, в якій домінує зовсім 
інший погляд на гетьмана. Це 
відзначає газета "Україна молода" 
(4 червня). При цьому вона наго
лошує на тому, що прокляття ук
раїнського гетьмана було не фор
мою відлучення від Церкви грішни
ка, а однією із складових помсти 
Петра і Україні і українцям.

Предстоятель УПЦ МП мит
рополит Володимир разом із 
групою паломників наприкінці 
травня відвідав Святий Афон. Тут

його урочисто 
зустріла братія 
Свято-Пантелей- 
монівського мона
стиря. Хресним 
ходом братія і па
ломники ввійшли 
в Покровський 
храм, де було проведено вдячний 
молебень. Митрополит відвідав 
також інші монастирі Афону.

І Всеукраїнський місіонерсь
кий з'їзд відбувся наприкінці 
травня в Києві. Його девіз - "Лю
бов'ю і єднанням спасемося". 
У роботі форуму взяли участь 140 
делегатів із 31 єпархії УПЦ МП, 
а також гості з Білорусі та Росії. Як 
повідомляє прес-служба УПЦ МП, 
з 'їзд  організував синодальний 
відділ релігійної освіти, катехи- 
зації та місіонерства. Учасники 
форуму обговорюють наступні пи
тання: "М ісія, прозелітизм,
релігійні конфлікти та можливості 
співпраці в місії"; "Православна 
місія і проблеми соціального 
служіння, сім'ї, освіти, культури"; 
"Церква і багатоконфесійна дер
жава. Роль православ’я в процесі 
згуртування українського
суспільства"; "Духовна безпека 
суспільства і тоталітарні секти". 
З 'їзд прийняв Концепцію 
місіонерського служіння Ук
раїнської Православної Церкви 
Московського патріархату.

Собор Львівської єпархії 
УАПЦ відбувся 10 червня 
у Львові. На Соборі були присутні 
169 священиків та 155 мирян із
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318-ти парафій Львівщини. Серед 
розглянутих питань - збереження 
цілісності Львівсько-Галицької 
єпархії та подолання розколу в Ук
раїнській Автокефальній Право
славній Церкві. На порядок денний 
Собору було винесене також пи
тання про життя єпархії, про діяль
ність єпархіальної ради, суду та 
ревізійної комісії, про затверджен
ня статуту чоловічого монастиря 
УАПЦ, що на Святій горі у селі Уш- 
ня, а також про роботу Львівської 
духовної семінарії. Учасників Со
бору привітав Митрополит УПЦ 
в США Костянтин. У його посланні 
сказано: "Вірю, що Собор в своїх 
рішеннях матиме історичне зна
чення в досягненні єднання у лавах 
українського православ'я для того, 
щоб воно стало основою неруши
мого фундаменту Української дер
жави". Архиепископ Львівський 
Макарій наголосив, що зараз по
ширюється інформація про роз
поділ Львівської єпархії УАПЦ на 
Львівсько-Кременецьку і Стрийсь- 
ко-Самбірську. Такі повідомлення 
розповсюджує єпископ Черкась
кий Яків. За словами архиеписко
па Макарія, з приводу цього Собор 
прийняв Ухвалу №1, в якій наголо
шується на тому, що усі укази про 
розподіл єпархії як нестатутні до
кументи скасовані і не мають 
підтримки. Ухвала №2 Собору за
бороняє у служінні та виводить по
за клір єпископа Черкаського Яко
ва та о.Ігоря Курпіту. Ухвала N93 
зобов'язує архиепископа Макарія 
вжити канонічних санкцій проти 
священнослужителів, причетних 
до розколу в УАПЦ. За словами ар

хиепископа Макарія, якщо прий
няті ухвали не будуть взяті до ува
ги, то через місяць буде скликано 
надзвичайний єпархіальний Со
бор. Собор у Львові також прий
няв ухвалу - пропозицію про скли
кання восени цього року Помісно- 
го Собору УАПЦ за участю Кон
стантинопольського представника 
або Митрополита Костянтина (Ук
раїнська Православна Церква 
у США). На запитання щодо оцінки 
самим архиепископом Макарієм 
роботи Львівського Собору, вла
дика, зокрема, сказав: "Я не 
підтримую розкол і не сумнівався 
в правильності рішень Собору 
у Львові. Але я б значно більше 
радів, коли б в УАПЦ наладився 
мир, спокій і дружба між єпископа
ми для об'єднання православ'я 
в Україні ".(RISU.org.ua)

Православні з Московського 
партріархату луганського міста 
Антрацита язичницькими метода
ми борються із загрозою атипової 
пневмонії. З ініціативи централь
ного Свято-Покровського храму 
вони провели хресний хід по місту, 
несучи ікони і співаючи спільну мо
литву з проханням до Бога послати 
антрацитцям свою благодать 
у зв'язку із можливою небезпекою 
поширення SAPS. Учасники ходу, 
а їх було від 500 до тисячі, пройш
ли містом десь біля 10 кілометрів. 
До подібного методу, але вже для 
викликання дощу, звернувся і вла
дика Полтавської єпархії Церкви 
Московського Патріархату єпис
коп Філіп. Він приписав священи
кам провести молитви, які сприяли
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б припиненню засухи на засуше
них Сонцем сільських угіддях.

Українська Церква так би не 
творила, як це творить Церква 
Московської юрисдикції. Бо ж
невід'ємними рисами власне Ук
раїнського Православ'я є толе
рантність, людинолюбство, єван- 
гелістськість з її вимогою любов до 
ближнього (і не лише особи, а й 
спільноти). Українців характеризує 
інтровертність, а не екстраверт- 
ність - греби, греби побільше і за
хоплюй подалі. Все це зримо вия
вилося в сусідстві наукової устано
ви - Національного ботанічного са
ду НАН України і Свято-Троїцького 
Іонівського монастиря Православ
ної Церкви Московського патріар
хату. Що московським православ
ним до української науки, її здо
бутків і перспектив. Вони ж - пона- 
днаціональні (точніше - не україно- 
національні). "Дуже прикро, що 
свого часу руйнували церкви й мо
настирі. Це - великий гріх. Та не бу
де менший, коли ми не збережемо 
те цінне для людей, що зроблено 
в останні 70 років, - сказав Прези
дент НАН України академік Борис 
Патон. - Ботанічний сад не має 
можливості передати корпус №1, 
в ньому працюють 40 осіб, пересе
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лити їх просто нікуди, і ще важ
ливіший момент: в жодному бо
танічному саду світу не їздять ма
шинами у такій кількості, як до 
Іонівської церкви. Уже тепер їде 
потік авто, який важко зупинити. 
Вони псують повітря, рослини роз
починають хворіти. А якщо ми ще й 
розширимо монастир, то сад заги
не". Міністерство юстиції України 
відповіло Академії, що вимога мо
настиря щодо передачі йому тери
торії і приміщень "не узгоджується 
із законодавством України". І це 
так. Указ Президента про 
Національна заклади (установи) 
України (16 червня 1995 року) зо
бов'язує органи виконавчої влади 
не передавати нікому закріплене 
за національними установами 
майно, що перебуває в загально
державній власності. Закон Ук
раїни "Про природно-заповідний 
фонд" (16 червня 1992 р.) заборо
няє на території ботсадів будь-яку 
діяльність, не пов'язану з виконан
ням покладених на них завдань і 
таку, що загрожує збереженню ко
лекцій флори. А що ж натворили 
вже на території ботсаду ченці 
Церкви Московської юрисдикції! 
Вже ніхто не поверне знищений 
ними єдиний в Україні екземпляр 
черемхи азіатської, кілька десятків 
кущів таволги, ірги канадської та 
ін. І це ще не все. Бо ж УПЦ МП, 
згідно нових повідомлень преси, 
планує розмістити на території 
Іонівського монастиря якийсь ве
ликий виробничий комбінат. Стало 
відомо, що на його адресу мета
лургійний комбінат "Азовсталь" 
відправив 75 тонн швелера і кутка.
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Метал призначений для 
будівництва столярної, механічної, 
іконної та інших майстерень ре
абілітаційного центру, створюва
ного при монастирі. Підопічними 
центру стануть безпритульні діти з 
неблагополучних сімей. (Хреща
тик. - 6 червня)

Монахи Церкви Московсько
го Патріархату прагнуть власне 
ліквідувати Національний історико- 
культурний Києво-Печерський За
повідник, його музеї і наукові уста
нови. Загарбання приміщень За
повідника ченцями продовжується. 
Святині залишаються у монашій 
"власності" без будь-якої інфор
мації про їх долю. І це при тому, що 
Печерський монастир не потребує 
додаткових площ. Ченцями вже за
хоплено державного майна на 20 
млн доларів. Не лише держава 
втрачає свої культурні цінності, а й 
співробітники Заповідника свої ро 
бочі приміщення, а відтак і роботу. 
А їх тут - 250. Саме тому 18 черві m 
ними було влаштовано пікет при 
вході до комплексу. Пікетуючі вва
жають, що долю Лаври має 
вирішувати не Церква зарубіжного 
підпорядкування, а всеукраїнський 
референдум. Так вважають і депу
тати Верховної Ради. Проте біда 
в тому, що ті, хто силоміць захоп
лює приміщення, зрештою одер
жує їх, а не попадають в колонію 
грабіжників. (УМ - 20 червня)

"Наїздом" назвала газета 
"Столичка" незаконне захоплення 
приміщень ботсаду НАН України, 
як їх називає єпископ Димитрій

(Рудюк), "бойовиками в чорних ря
сах" від Православної Церкви Мос
ковського Патріархату. "Чому 
потрібно повертати майно монас
тирю, закритому ще царським уря
дом та ще й за злочинну діяльність 
ченців?" - запитує кореспондент 
газети Олег Листопад.- "Он гарячі 
молоді голови захопили офіс однієї 
з партій, так їх відразу в каталаж
ку... А цим "ченцям" - нічого!" І тут 
дійсно права Українська Право
славна Церква Київського Патріар
хату, що своїми діями такі "ченці" 
перекреслюють багатовіковий ав
торитет монастирів, кидають бруд
ну тінь на все Православ’я. Але са
ма держава щонайбільше винувата 
в і ому, що так реалізується відо
мий Указ Президента. Тут справу 
пущено на самоплив. Та й є Церкви 
іа совістю, які розуміють, що наша 
бідна держава не може негайно 
все передати, бо ж їй поки що ніку
ди переселити функціонуючі в дея
ких будівлях установи. В Церков, 
які живуть інтересами відроджува
ної Держави, подібного свавіллю 
"ченців" ПЦУ МП , не спос
терігається. їм не притаманний ек- 
сгравертний дух Російської Церк
ви: побільше і негайно. Всеук
раїнська міжвідомча комісія з пи
тань реституції, очолювана віце- 
прем'єром Дм.Табачником, може 
вирішувати свої складні проблеми 
без того, щоб їх вирішували мето
дом бойовиків представники Церк
ви Московської юрисдикції.

Про необхідність тісної спів
праці Церкви і військових струк
тур у справі духовно-морального
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виховання військових знову гово
рилося на зустрічі за круглими сто
лом між військовими Чорноморсь
кого флоту Росії та духовенством 
Сімферопольської єпархії УПЦ МП. 
За повідомленням прес-служби 
УПЦ МП, зустріч проводилася 
у рамках спільних заходів Чорно
морського флоту, Сімферопольсь
кої єпархії УПЦ МП та російської 
православної спільноти з нагоди 
220-ліття Чорноморського флоту 
та міста Севастополя. У ній взяли 
участь митрополит Сімферо
польський і Кримський УПЦ МП 
Лазар, офіцери-вихователі Чорно
морського флоту Росії та севасто
польські священики. Під час 
зустрічі обговорювалося питання 
тісної співпраці Церкви та Військо
во-морського флоту. Найакту
альнішим питанням офіцери на
звали необхідність відродження 
служби капеланства. У відповідь на 
це митрополит Лазар наголосив, 
що з боку Церкви немає жодних 
перепон для вирішення цього пи
тання.

По Україні переміщується 
фотовиставка "Митрополит Во
лодимир - добрий пастир ук
раїнської землі". Виставка відтво
рює життєвий шлях владики. 
В травні-червні вона була роз
міщена в Херсонському краєзнав
чому музеї.

В храмі Казанської ікони Бо
жої Матері УПЦ МП міста 
Маріуполя відкрився відеоса- 
лон. Тут можна переглянути фільми 
на біблійну тематику, документаль
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но-православну хроніку, історичні 
кінофільми. Раніше в храмі було 
відкрито бібліотеку православної 
літератури. Нові часи - нові форми 
просвітницької роботи.

Старообрядницький храм 
буковинського села Біла Кри
ниця потребує коштів на його 
ремонт. Той мізер, який виділяє 
місцева влада чи збирає грома
да віруючих, а їх десь 150, явно 
не вистачає. Реставровано лише 
купола. На стінах храму з'явився 
грибок, який нищить цей шедевр 
архітектури й духовності. 
Сирість шкодить іконам XVIII ст., 
давнім книгам. Білокриницький 
храм збудовано в 1908 р. завдя
ки пожертвуванням купців Ов- 
сянникових, яких білокриницькі 
старообрядці дуже шанують. 
То ж може варто було б внести 
село в перелік об’єктів для 
відвідувань туристів (тут є ще 
два унікальні храми старооб
рядців), заробляти хоч в такий 
спосіб деякі кошти для збере
ження того культурного багатст
ва, яке має це буковинське село, 
якому можуть позаздрити най- 
престижніші музеї світу.

Російський православний 
святий Феодор Ушаков освоює 
український простір. В Херсоні 
в меморіальному комплексі на 
честь загиблих співробітників 
міліції з'явився храм на честь 
російського флотоводця. Архиепи
скоп Херсонський Іонафан оголо
сив Ушакова "небесним покрови
телем Херсонщини".
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СВІТ РИМО КАТОЛИЦИЗМУ 
І ГРЕКО'КАТОЛИЦИЗМУ

Синод єпископів Києво-Га- 
лицької митрополії УГКЦ звер
нувся з листом до Президента Ук
раїни, Верховної Ради, Кабінету 
Міністрів з проханням заборонити 
аборти, бо ж то не лише людино- 
губство, а й позбавлення Держави 
нормального приросту населення. 
"Для віруючої людини - це запля
мування суспільства невинно про
литою кров'ю, це вчинок, який пря
мо порушує Божу Заповідь "Не 
вбий" і кличе до Неба про помсту".

У зв'язку з Волинськими 
подіями шестидесятирічної 
давності глава УГКЦ кардинал Лю
бомир Гузар звернувся до сусідніх 
українського і польського народів - 
братів у Христі. "Богові в Його про
видінні було завгодно, щоб ук
раїнський і польський народи жили 
сусідами. І як часто це буває між 
сусідами, так і між нами: ми то 
об'єднувалися і взаємно себе 
підтримували, то сварилися, іноді 
аж до ворогування. Сили зовнішні і 
внутрішні наших народів, прагнучи 
здобути односторонні вигоди, 
штучно плекали, а іноді розпалю
вали взаємну нехіть і упередження, 
- сказано у Зверненні кардинала. - 
І українці, і поляки мають власний 
погляд на спільну історію, позначе
ний гірким досвідом кривд, па- 
цифікацій і насильних переселень. 
Цю історію не можна ні змінити, ні 
переписати, ані заперечити. Зреш
тою, цього і не варто робити. По-

християнськи і по-людськи кажучи, 
її потрібно поставити перед пре
столом Божого милосердя та дору
чити історикам".

Глава УГКЦ Любомир Гузар
дав інтерв'ю журналістам фран
цузького журналу "France 
catholique" (Франція католицька). 
Відповіді на питання журналістів 
прояснюють позицію Церкви з бага
тьох питань. Перше запитання сто
сувалося християнської єдності з 
часу переслідування на теренах 
СРСР. Глава УГКЦ констатував, що 
переслідування не сприяло єдності, 
а після проголошення релігійної 
свободи її відсутність стала ще 
більш разючою. Кардинал Гузар та
кож розповів про новітню історію 
УГКЦ, про час переслідування і му
чеництва та про сучасний стан 
міжконфесійних відносин в Україні. 
Французькі журналісти запитували, 
зокрема, про причини перенесення 
резиденції Глави українських греко- 
католиків до Києва. Кардинал Лю
бомир відповів, що цей процес слід 
називати поверненням, а не пере
несенням, адже Берестейську унію 
підписав також Митрополит 
Київський Михайло Рогоза. Отже, 
греко-католики були в Києві від часу 
унії, і тепер у столицю України по
вертається їхній центр. Один з жур
налістів „France catholique" запитав: 
"Папа Римський, характеризуючи 
Східну і Західну Церкву, використав 
образ двох легенів. Чи греко-като- 
лицька Церква може бути тією тра
хеєю, яка їх з’єднає?". За словами 
Патріарха Любомира, у XVIII ст.. 
Східні Католицькі Церкви вважали
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зразком, моделлю майбутнього 
об'єднання. "Після Другого Вати- 
канського Собору в нас вбачають 
міст між Сходом і Заходом. Та, не
зважаючи на те, що міст об'єднує 
два береги, він є неживим. Тому ми 
вважаємо себе посередниками, які 
є живими учасниками об'єднавчого 
процесу. Так, Європа дихає двома 
легенями, але у її грудях б'ється од
не серце” , - цими словами завер
шив свою відповідь Глава УГКЦ.

Протистояння між римо-ка- 
толиками і греко-католиками 
уЛьвові наростає. Причиною йо
го є той факт, що останні, користу
ючись податливістю щодо них 
місцевої влади, перебирають собі 
ще неосвоєні римо-католиками 
храми. Так вселилися вони в храм 
монахів-домінікан. Забрали вони 
собі і церкву св.Ельжбети (Єлиза
вети). При цьому появилася версія 
про нібито узгоджене питання про 
передачу храму в оренду на 50 
років. Греко-католики вже пере
брали собі біля 40 об'єктів римо- 
католиків (лише у Львові дванад
цять). Прагнучи повернути своє, 
римо-католики нехтують заявою 
кардинала Любомира Гузара про 
необхідність врахування зміненої 
в останнє п'ятдесятиріччя 
релігійно-демогафічної ситуації 
в Львові, зміни національного скла
ду львів'ян. На бік греко-католиків 
у їх тяжбі з римо-католиками стала 
група відомої інтелігенції Львова, 
які у своєму відкритому листі кар
диналу Мар'яну Яворському прямо 
зауважили, що малочисельність 
римо-католиків у Львові має бути
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підставою на обмеження їх в дома
ганнях на культові споруди. Автори 
листа взагалі вважають недореч
ним при вирішенні проблеми май
на користування терміном "повер
нення", посилаючись при цьому ще 
на договір урядів СРСР і Польщі 
1944 року. УГКЦ і РКЦУ утворено 
робочі групи, які мають розглянути 
питання повернення органами вла
ди їхнього майна відповідно до 
Указу Президента. (Дзеркало тиж
ня. - №20)

Римо-католицька Церква Ук
раїни, на відміну від православних 
і греко-католиків, більш виважено 
підходить до вирішення питання 
про повернення Церквам їх влас
ності. Генеральний вікарій РКЦ 
єпископ Маркіян Трофим’як вва
жає, що указ Президента України 
про реституцію виконується хао
тично. На його думку, першочерго
во слід повернути у власність Цер
ков храмові споруди, а вже опісля 
вирішувати питання повернення 
прицерковних споруд. "Все, що 
належить Церкві, рано чи пізно їй 
повернуть,- запевняє голова 
Держкому релігій України В.Бон
даренко. - Щоправда, термін може 
бути тривалим, оскільки кожен ви
падок такого "роздержавлення" 
потребує величезних видатків з 
бюджету. Слід усвідомити, що час 
революційних загарбань минув, 
тепер майнові спори матимуть 
правове вирішення". Хотілося, 
щоб так і було після чисельних за
гарбань ченців з Церкви М ос
ковського Патріархату. (Вечірній 
Київ. - 20 червня)

17

5 — З-1706



Релігійне життя України

Українців Італії єднає УГКЦ.
В травні вона провела тут великий 
форум, присвячений Дню Матері. 
Багато зусиль до його проведення 
приклав молодий священик з Дро
гобича Василь Поточняк. Саме за
вдяки його активності в Італії вже 
створено 72 виїзні парафії, відкри
та українська недільна школа 
в Римі, виходить часопис "До 
світла". Проведена в рамках "Свя
та Матері" конференція "Збе
режімо українську родину" 
закінчилася створенням Товарист
ва українців Італії. Недільні святку
вання закінчилися Архиєрейською 
літургією на площі перед ба
зилікою св. Софії, яку очолив вла
дика Гліб Лончин - апостольський 
візитатор УГКЦ в Італії. Споді
ваємося, що участь в святі брав 
відомий в українських релігієзнав- 
чих колах отець-професор Іван 
Музичка.

Український католицький 
університет не проти створення 
католицької гімназії. У Львові 
вже є католицький садочок, почат
кова школа святої Софії, ліцей 
імені Климентія Шептицького, 
а ось навчальної установи для 
дітей 5-7 класів немає. Така б шко- 
ла-гімназія усунула б ту "дірочку", 
що з'явилася в системі католиць
кої освіти в місті, дала б мож
ливість постачати абітурієнтів із 
ґрунтовною базою християнських 
знань для УКУ Але постає питання, 
на якій базі можна створити таку 
гімназію: чи відкривати її як нову 
навчальну установу, а чи ж взяти 
для цього якусь одну із шкіл? Як

сказав директор інституту церков
ного права УКУ о. Михайло Димид, 
"така школа відрізнятиметься хри
стиянським духом, що передбачає 
у навчальному процесі впровад
ження християнських чеснот".

Декрет із забороною у день 
похорону організовувати помин
ки, особливо із вживанням алко
гольних напоїв, видав правлячий 
єпископ Коломийсько-Чернівець
кої єпархії УГКЦ владика Павло Ва
силию У адресованому священи
кам, церковним братствам і вірним 
єпархії документі зазначено, що 
для збереження давніх християнсь
ких і галицьких традицій та беручи 
до уваги рекомендацію єпархіаль
ної пресвітерської ради від 12 трав
ня 2003 р. про проведення похо
ронів без поминальних обідів", ду
ховенству необхідно роз'яснювати 
пастві важливість та користь за
упокійних Служб Божих, похорон
них і поминальних відправ та ради
ти відмовлятись від традиції поми
нок. На думку отця-канцлера Коло
мийсько-Чернівецької єпархії Ва
силя Мельника, вірні єпархії дали 
позитивну оцінку нововведенню. 
"Традиція поминок не відповідає 
молитовному духові проведення 
похорону. Найбільша шана для по
мерлого - це молитва", - вважає 
о.Василь. Українські християнські 
традиції увібрали в себе доволі ба
гато залишків давньої язичницької 
культури. Більшість з них наповни
лися християнським змістом, як, 
наприклад, колядки, гаївки тощо. 
Проте традиція поминок, яка похо
дить від давньої тризни, так і зали
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шилася лише язичницькою за ха
рактером. (RISU.org.ua)

В стіну костьолу Святого Ду
ху, який будується в Чернігові, 
вмуровано наріжний камінь і кап
сулу, освячені Папою Іваном Пав
лом II. Католицька громада міста 
виявила дійсно гуманне і поро- 
зуміле ставлення до Української 
влади. Хоч їй і тісно проводити бо
гослужіння в невеличкій каплиці і 
це її основний біль, але вона ро
зуміє, що місто не має можливості 
кудись відселити розміщений в ко
лишньому костелі Державний 
архів. Громада розпочала 
будівництво нового храму. Бу
дується він на пожертви ук
раїнських і зарубіжних католиків. 
"Ми ходимо по різних приходах 
римо-католицької церкви в Поль
щі, Австрії, читаємо проповіді, роз
повідаємо про наше місто, нашу 
працю, про будівництво храму,- 
розповідає отець Генріх Каменсь- 
кий. - А після служб біля храмів 
завжди збираємо пожертви на 
будівництво".

Другу річницю візиту Івана 
Павла II в Україну римо-католики 
відзначили відкриттям меморіалу 
Понтифіка, який встановлено на 
фасаді кафедрального собору 
РКЦ. Урочистість очолив кардинал 
Роджер Ечегерай.

Наймолодшим католицьким 
єпископом в Україні є Віталій 
Скоморовський, який донедавна 
був ректором Київської духовної 
семінарії. Піднесення його до єпи

Релігійна панорама № 6 ’2003

скопської гідності відбулося в Жи
томирському кафедральному со
борі св.Софії. Молодого єпископа 
вітав нунцій Апостольської столиці 
архиепископ Микола Етерович.

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ
Черговий міжнародний кон

грес Свідків Єгови відбудеться 
7-10 серпня у Києві. Для участі 
в конгресі очікується прибуття по
над 61 тисяч делегатів із США, 
Німеччини, Канади, Італії, країн 
Балтики, Польщі, СНД. Ук
раїнських єговістів представить 41 
тис. делегатів із різних регіонів 
країни. Рівно десять років тому 
в Києві вже проводився подібний 
захід цієї Церкви. У липні 2002 р. 
у Львові проходив обласний кон
грес Свідків Єгови, який зібрав 12 
тис. учасників.

Свідкам Єгови відмовили 
в оренді Будинку культури і
у виділенні ділянки землі під забу
дову "Церкви Єгови" у селищі 
Молодіжному Сімферопольсько
го району Криму. Відмова моти
вується Законом про місцеве са
моуправління. Рішення таке 
прийняте під впливом духовенст
ва селищного храму Різдва Хрис
тового, а також з волі голови се- 
лищради, для якого, як видно, 
Закон про свободу совісті не 
існує.

Конфлікт між владою та бап
тистами села Шевченково
(Кілійський р-н, Одеська обл.) 
продовжує загострюватися. Як
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відомо, вірні цієї релігійної 
спільноти не дозволяють своїм 
дітям відвідувати загально
освітню школу. З вересня на уро
ках відсутні тридцять двоє дітей, 
їх батьків не влаштовує навчальна 
програма, зокрема вивчення 
у шкільних курсах історії, біології 
та валеології. Рішенням районно
го суду на батьків цих дітей накла
дено штраф, який нині ще не 
сплачено. Віруючі, у свою чергу, 
написали скаргу в регіональне уп
равління освіти. За словами його 
керівника Д.Демченка, відомство 
попрохало обласну прокуратуру 
вивчити це питання. Зараз 
в Одеській області майже 300 
дітей не відвідують школу через 
релігійні погляди батьків. 
(RISU.org.ua)

Юрій Бойко - єдиний депу- 
тат-священик. В своєму інтерв’ю 
газеті "Україна молода" (28 трав
ня) отець Юрій зауважив, що до 
нього не так часто звертаються 
православні, як протестанти. "Від 
них, скажімо, останнім часом при
ходить багато листів щодо проекту 
закону про свободу совісті, який 
напрацьовується у ВР. Протес
тантські гілки бояться втратити са
мостійність у своєму житті, не хо
чуть стати "одержавленими” . Хотів 
би відзначити, що протестанти і 
римо-католицька церква сьогодні 
якраз намагаються відгородитися 
від політичних впливів і займатися 
суто євангелізацією та соціальни
ми проблемами". Отець Юрій 
в своєму інтерв’ю висловив цікаве 
бачення православ'я: "Православ

на церква - і це традиція, що скла
лася історично, - одна з ідео
логічних ланок державного 
правління. Ще починаючи з часів 
царської Росії це простежувалося 
на кожному кроці - вона була більш 
ідеологічною структурою, аніж ду
ховною, скеровувалась так і за ра
дянських часів. Тобто я хочу сказа
ти, що вплив римо-католиків та 
протестантів, який ми,, право
славні, часто не сприймаємо, 
значною мірою є позитивним у то
му плані, що основою церкви у них 
є святе Євангеліє, Христос".

Для журналістів багатьох 
газет великою сенсацією по
стає подеколи якась незвичай
на, особливо непристойна 
подія, що трапилася з послідо
вниками якогось протес
тантського напрямку. Тоді й 
з'являються статті подібні тій, яку 
видрукувало "Сегодня" 19 червня 
під заголовком "Моя віра забо
роняє до шлюбу навіть брати 
дівчину за руку". В ній йшлося про 
якогось сектанта, як називає 
хлопця Бориса журналістка, що 
хотів зґвалтувати дівчинку, пояс
нюючи це опісля насланням. Біда 
не в тому, що журналісти пишуть, 
засуджуючи ганебні вчинки, 
а в тому, що смакують те, що з'яв
ляється за прислів'ям "В сім'ї не 
без виродка” . Виродок - не типо
ве. Воно має своє пояснення. Але 
ось чомусь журналісти не поміча
ють велику кількість таких ви
родків, що з'являються серед 
вірних традиційних церков і для 
відвернення виродства яких вони
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надто мало працюють. Чогось 
при цьому етикетка релігійної на
лежності вже "зникає” . Простий 
приклад. В селі З агір ’я 
Зборівського району на Тер
нопіллі 61-річна жінка, яка не ма
ла якихось психічних захворю
вань, сокирою вбила свого чо
ловіка і трьох внуків. Чомусь, опи
суючи в багатьох газетах цей га
небний вчинок, журналісти не за
уважують, що вбивця належала 
до однієї з традиційних Церков і 
певно що була в ній ревною 
молільницею. Ще одне. Якщо вже 
й описується якийсь випадок із 
життя віруючих, то не слід кидати 
темну тінь на всіх, кого ще в на
роді під впливом церковних про
повідей і звички називають сек
тантами, формувати щодо них 
негативну громадську думку. Це - 
наклеп. Треба не писати "був па
рафіянином якоїсь релігійної гро
мади", а написати чітко, до якої 
релігійної течії належала ця осо
ба. Але перш ніж і це написати, 
потрібно заспілкуватися з 
керівництвом течії, її вірними, 
щоб з ’ясувати, чи спонукою до 
дурного вчинку дійсно була певна 
релігійність і той спосіб життя, 
який вона формує. А так полупив
ся ляп з великою образою навіть 
тих, хто є одновірцем цього "сек
танта". Тут доречно послатися на 
ті три етичні принципи, яких, 
за словами голови Папської Ради 
у справах ЗМІ архієпископа Д жо
на Фолы, слід дотримуватися 
в медіа і в рекламі. Це - правда, 
гідність людської особи та 
спільне добро. (А.Колодний)
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ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ
Караїми занепокоєнні своїм 

майбуттям. На II з'їзді караїмів Ук
раїни, який відбувся в Євпаторії і 
Бахчисараї, йшла мова не лише 
про збереження святинь і культур
них цінностей цього народу, а й 
про збереження самого народу. Із 
десь 1200 караїмів, які збереглися 
в світі, в Україні проживає 740 (з 
них 560 - в Криму). На з ’їзді наго
лошувалося на тому, що рішення 
Ради міністрів Криму про збере
ження культурно-історичної спад
щини кримчаків, караїмів і кримсь
ких татар не виконується. Не вико
нано Указ Президента України про 
передачу релігійним громадам ка
раїмів культових будівель не лише 
в Криму, а й у Києві.

Засновник РУНВіри Лев Си- 
ленко благословив трьох нових 
рунтат для України - Ротислава Га
лича, Яромисла Іващенка та Сла- 
вомира Савченка. Водночас було 
підтверджене благословення геть
ману ЗГУК Святославу Петренку. 
Таке рішення Вчителя рунвірів 
надійшло нібито із Спрінг Глену.

10-ліття з дня заснування пер
шої Київської громади язичників- 
рідновірів "Православ’я" випов
нюється цього року. Нині вже створе
но кілька язичницьких громад 
в різних містах і селах України, що 
об'єдналися в Релігійний центр ОРУ. 
"Православ'я" - це громада, з якої 
починалась язичницька конфесія 
в незалежній Україні і в якій об’єдна-
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лися рідновіри, які прагнули сповіду
вати природну релігію наших Пра
щурів, без ніяких ’’реформ". Взявши 
за основу праці Волхва Володимира 
Шаяна, засновниця громади Галина 
Лозко - Волхвиня Зореслава і її од
новірці продовжили відродження 
давніх українських обрядів і звичаїв. 
Сьогодні ОРУ за всіма ознаками вже 
є етнічною церквою в Україні. Вона 
має чітко сформоване своє віров
чення, висвячених жерців, обряди і 
богослужби, свій духовний навчаль
ний заклад, власний конфесійний 
часопис "Сварог” . До язичників 
Києва звертаються рідновіри-язич- 
ники сусідніх країн: обмін знаннями 
та досвідом, s ось що притягує сюди 
і поляків, і болгар, і білорусів, і росіян.

Цього року Школа Рідної Віри, 
що діє при ОРУ, не мала свого 
приміщення. Тому лекції взимку 
відбувалися переважно в стінах 
напівпідвалу Києво-Печерської лав
ри. А з настанням весняного тепла 
перемістилися під відкрите небо на 
лоно природи. Однак, незважаючи на 
ці труднощі, Школа успішно завер
шила свій 8-й навчальний рік. 
За увесь період з 1995 року в рамках 
цієї Школи Рідної Віри прочитано 96 
лекцій з рідновірської тематики. 
Лекції та консультації Школи відвіда
ли сотні киян і гостей з різних куточків 
України. Наступний навчальний рік 
Школа почне 25 серпня о 18 год. 
у приміщенні Українського центру ду
ховної культури (вул. Софіївська, 10).

Великодень Світла Дажбо- 
жого відсвяткувала "Оріяна",
що в Спрінг-Глені біля Нью-Йорку

Звучали пісні-прослави Дажбога і 
Берегині, було освячення пасок, 
писнок і квітів, був багатий святко
вий стіл. Діти шукали собі пода
рунки в парку святині. Звертає на 
себе увагу те, що на світлинах 
святкування відсутній Лев Силен- 
ко. Присутні були на святі Боголюб 
Свириденко і Святослав Гулаг, які 
в травні ц.р. відвідали Україну.

Вірні київської рунвіровської 
громади "Світло Волі" відвідали 
Богоявленське (Олександрівку) - 
село на Кіровоградщині, де наро
дився засновник РУНВіри Лев Си- 
ленко. Тут вони зустрілися з рідним 
братом Вчителя Всеволодом (Ва
силем), відвідали місцеву школу. 
Але якщо не так давно в селі майже 
ніхто не знав, хто такий Лев Силен- 
ко, що таке РУНВіра, то тепер у ба
гатьох богоявленців та в шкільному 
музеї вже є "Мага Віра".

Віруючі громади "Коло Сва- 
роже" Собору Рідної Української 
віри були неприємно здивовані 
спробою оголосити давньоук
раїнське святилище, що поблизу 
с.М іжгір’я (Борщівського р-ну, Тер
нопільської обл.) "найдавнішим 
християнським храмом України". 
Подібна заява пролунала з вуст 
священика УАПЦ в одному із ре
портажів телеканалу "ICTV". 
Пам'ятка, що знаходиться на бе
резі р.Серет, складається з двох 
печер та великої кам'яної плити, 
на якій вибито заглиблення 
у формі хреста та з'єднані з ним 
додаткові лінії. Місцеві старожили 
називають її "плитою для жертву

22 Релігійна панорама № 6 ’2003



Релігійне життя України

вань". Академік І.В.Винокур на ос
нові археологічних досліджень ха
рактеризує пам'ятку як святилище 
з елементами культу вогню та во
ди, що використовувалась слов'я
нами протягом довгого часу 
(ранній залізний вік - середнь
овіччя). Віруючі УАПЦ проводять 
богослужіння в одній з печер свя
тилища і розглядають хрестовид
ний солярний знак на плиті як до
каз християнської приналежності 
комплексу. (Т.Беднарчик)

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ
Нові мечеті з'являються на 

Херсонщині. В кінці травня відкри
то мечеть в селі Нижні Торчаї. Уро
чистість зібрала не лише односель
чан. Прибули представники з ДУМУ, 
київського ісламського університе
ту. З нагоди події до села прибули з 
Нижніх Сірогоз представники рай- 
держадміністрації. Нижньосиро- 
гізький район - багатонаціональ
ний. Тут проживають представники 
41 етносу. Відкривши мечеть, му
сульмани Нижніх Торчаїв відслужи
ли молебень від бездощів'я, проси
ли Аллаха послатіТ на висушену 
землю росу небесну.

Під Львовом у Підгірцях
в лісополосі прямо біля залізничної 
колії ось уже декілька років живе 
табір народності пулі. Тисячі років 
вони кочують по землі. Тяжкі умови 
життя спонукали їх залишити Узбе
кистан і перебратися в Україну. 
Пулі - мусульмани. Аксакал табору 
водночас є і муллою. Махмуд Шай- 
марданович Тошов п'ять разів на

день здійснює намаз. Пулі не кра
дуть, живуть за рахунок підробіток і 
жебрацтва. В таборі завжди чисто
та і порядок. Миються вони щодня, 
бо ж Аллах брудних не любить. 
Про українців аксакал сказав так: 
"Українци - харош человек, все 
в Бога веруют, нас не обіжают". 
(Високий замок. -28 травня)

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ
6-7 травня іудеї України 

відзначили одне з великих своїх 
свят Шавуот. Цим святом вони 
згадують Синайське одкровення 
євреям їх Бога Яхве - подарування 
Тори. Свято це ще називають 
"Днем перших плодів", бо ж в ці дні 
правовірні євреї мають приносити 
в Храм плоди нового врожаю. Го
ловна подія свята - читання Тори, 
зокрема заповідей Декалогу. 
На другий день читається поми
нальна молитва ізкор.

"У всіх нас одна мета - нести 
слово Боже людям" - під таким 
лейтмотивом відбулася 10 червня 
зустріч пастора Німецької Єван- 
гелійно-лютеранської громади 
Св.Катерини у м.Києві Петера Захі з 
Рабином Олександром Духовним 
в Общинному центрі Київської гро
мади Прогресивного Іудаїзму "ha- 
Тіква". Питання міжрелігійної злаго
ди і побудови світу милосердя 
и справедливості залишаються над
звичайно важливими у нас час. Роз
виток взаємопорозуміння відбу
вається шляхом зустрічей духовних 
лідерів і більшого пізнання пред
ставниками однієї релігії чи конфесії
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інших. Рабин Духовний ознайомив 
гостя з молитовним залом, 
комп'ютерним класом та розповів 
про програми, які працюють 
в Київській громаді та релігійному 
об’єднанні в цілому. Бесіда проходи
ла у дусі взаємопізнання. Наприкінці 
зустрічі пастор Петер Захі дав бліц- 
інтерв'ю В.Матвееву, в якому він 
поділився своїми враженнями від 
відвідування общинного центру і 
бесіди з Рабином Духовним. Зокре
ма пастор Петер сказав: "Я вважаю 
дуже важливим те, що ми 
зустрічаємося і говоримо один з од
ним. Ми краще дізнаємось про те, як 
живуть представники інших релігій. 
Ми несемо слово Боже й даємо 
віруючим, членам наших громад 
надію на краще майбутнє. Це особ
ливо важливо, оскільки життя в Ук
раїні сьогодні, нажаль, тяжке. Але 
без роботи, що проводять різні 
церкви та релігійні організації, життя 
людей було б ще складнішим. Ми 
різні, але у всіх у нас одна мета - не
сти слово Боже людям. Разом ми 
думаємо і вчимось тому, як нам пра
цювати разом для миру і блага лю
дей". (В. Матвеев)

В Київській громаді Прогре
сивного Іудаїзму "Надія" багато 
уваги приділяють різноманітним 
освітнім програмам. Багато років 
громада опікується єврейськими 
групами в дитячому садочку № 764 
м.Києва. Кожного року випускний 
вечір у садочку перетворюється 
у справжнє свято. З напутнім сло
вом до випускників звернувся рабин 
Олександр Духовний, який побажав 
діточкам успіхів у подальшому на

вчанні і житті та запросив їх разом із 
батьками відвідувати недільну 
сімейну школу при громаді. "Після 
зустрічі Суботи відбувся чудовий 
концерт. Випускники співали пісні 
англійською, єврейською та ук
раїнською мовами. Вони танцювали 
гарні класичні, українські та 
єврейські танці. По закінченні вечо
ра лідери Руху Прогресивного 
Іудаїзму разом із директором садоч
ка Г.Музиченко вручили випускни
кам дипломи, подарунки і побажали 
їм всього найкращого у подальшому 
навчанні у школі. (В.Матвеев)

НОВІ
РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ

В Києві з'явилася ще одна пра
вославна церква. Виникла вона 
внаслідок об'єднання трьох існуючих 
до того малочисельних громад - Не
залежної релігійної громади єван
гельських християн, Незалежної 
православної релігійної громади св. 
апостола Андрія Первозванного та 
Незалежної православної релігійної 
громади Миколи Чудотворця. 
Об'єднана Церква назвала себе Все
ленською Православною Церквою 
Всесвітнього Патріархату. Згідно за
пропонованого Статуту для реє
страції, очолює це нове релігійне 
об'єднання її основоположник
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А.В.Тараненко, якому присвоюється 
титул "Його Божественна Милість 
Вселенський Патріарх Всесвітньої 
Православної Церкви Батько АБАТАР 
1 -й". Слово АБАТАР в Статуті розши
фровано так: А=Божественний,
Ба=Батько, Тар=Тараненко. Його 
проголошено 1-м Собором Церкви 
"навічним, постійним і незмінним" 
Патріархом. У Абатарській Право
славній Церкві він має одноосібну 
владу, бо має право змінювати 
рішення Вселенсьих Соборів Церкви 
своїм Указами, накладати "вето на 
рішення будь-яких форм зібрань 
Церкви". Архистратигами в цій 
Церкві можуть призначатися Абата- 
ром патріархи відомих Православ
них Церков, Папа Римський, першо- 
священники інших релігій світу. Хоч 
в Статуті Церкви подеколи зустріча
ються слова "Біблія", "Ісус Христос", 
проте не відчувається хоч якась хри- 
стиянськість цього нового релігійно
го утворення. Це дійсно якесь Аба- 
тарство. До того ж, основною метою 
своєї діяльності ВПЦВП проголосила 
"побудову Царства Божого на Землі 
шляхом мирної і добровільної духов
ної інтеграції всіх народів світу в єди
ну Всесвітню Православну Церкву 
Всевишнього Господа - Творця Жит
тя". Що лише підкуповує в Статуті 
цієї Церкви, так це її прагнення слу
жити незалежній Україні, визнання 
толерантності як принципу 
міжрелігійних відносин, визнання 
діючого законодавства України з пи
тань свободи совісті.

Гуру, повітря і вода - наші 
кращі друзі" - з такою назвою у Вор- 
зелі наприкінці травня відбувся три
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денний вайшнавський фестиваль 
(Вьяса Пуджа Шріли Даси 
А.Ч. Бхактівайбхави Свамі). Понад 
250 вірних із Білорусі, Німеччини, 
Польщі, Росії, Сербії, Словаччини, Ук
раїни, Чехії, Хорватії, країн Прибалти
ки купалися в озері, співали кіртани 
та прославляли свого Гуру Махарад
жа. Десять учнів Махараджа отрима
ли ініціацію (із них двоє - брахмансь
ку). Культуран програма фестивалю, 
окрім звичних вайшнавських танців і 
спектаклів, включала також перегляд 
фільму "Ганга сафарі", який був 
відзнятий Бхактівайбхавою Свамі і 
розповідає про подорож Гуру від 
гірських районів, де з'являється 
р.Ганг, до гирла річки.

Мормони проти паління.
До Києва приїхала група сту
дентів Брігам-Янгського універ
ситету (Прово, США). Метою їх 
відвідин України є боротьба з тю
тюновою залежністю молоді. Всі 
заходи групи - бесіди, вечори, 
виступи в пресі тощо - зорієнто
вані на те, щоб довести 
шкідливість паління. З подібною 
благородною місією студенти 
університету виїздять і в інші 
країни світу. До нас в Україну во
ни приїздять вже вчетверте.
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Храм поклоніння Ісусу Христу,
який споруджує в Києві харизма- 
тична Церква "Посольство благо
словенного Царства Божого для 
всіх народів” буде унікальною 
архітектурною будовою. Всі 
приміщення Українського духовно- 
культурного центру будуть мати су
часне обладнання. Центр матиме 
величезний зал, що дасть мож
ливість проводити в ньому великої 
ваги заходи. Церква надаватиме 
можливість використовувати свій 
Центр різним державним, гро
мадським і релігійним організаціям.

Харизматична церква "Слово 
життя” в Одесі зазнає пересліду
вань з боку місцевих православних. 
Постійні пікетування їх богослужінь 
спонукала громаду переміститися з 
Кіровського скверу в Будинок куль
тури "Політехніка". Православні і тут 
заважають громаді проводити свої 
богослужіння. Директор БК під тис
ком "православних властей" виму
шений заявити, що так як він припи
нив молитовні заходи Церкви Хрис
та і саєнтологів, так само він змуше
ний буде заборонити проведення 
богослужінь і харизматам.

Християнська Церква Повного 
Євангелія "Слово віри" провела 
в Києві "Марш життя", організований 
в рамках акції "Любов проти СНІДу". 
В організації акції брали участь також 
Центр реабілітації ВІЛ-інфікованихта 
Реабілітаційний центр "Будинок- 
інтернат "Любов". До акції прилучи
лися парафіяни інших християнських 
церков. Вона проводилася при ор
ганізаційній і спонсорській допомозі

Християнської церкви "Посольство 
Благословенного Царства Божого 
для всіх народів". Метою акції було 
інформування населення про ситу
ацію, що склалася в країні, привер
нути увагу громадськості до про
блем ВІЛ-інфікованих людей, запро
понувати методи профілактики 
СНІДу та можливості адаптації у разі 
захворювання.

Вчення саентологи’ пропагува
ло на презентаціях діанетики, які
проводилися в перших числах черв
ня в Києві. Організатори заходів 
обіцяли присутнім на цих презен
таціях інформацію про найбільш 
прогресивні технології у сфері 
людського розуму. Пропонувалося 
дізнання того, що заважає бути на
стирливим і впевненим, мати благо
получчя в сім'ї і бажаний матеріаль
ний добробут. Організатори заходів 
обіцяли на основі праць з діанетики 
продемонструвати процес, що 
відновлює і підвищує енергію і 
здібності людини, позбутися того, 
що заважає бути чесним і порядним.

МІСТИКА
Гуцульські обереги захищають 

життя родини і окремої особи,
приносять їм щастя. Виготовляють 
їх на спеціальній тростині. Потім на 
неї накладається все, що є не
обхідним для захисту домівки від не
чистої сили. Тут і горішки, і часник, і 
перець, і мак, і горох. Посередині 
обов'язково має бути калачик. Є та
кож насіння соняшника (для щастя 
дітей), зерна кукурудзи ( для 
взаєморозуміння), рису, гречки і
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проса (щоб завжди була їжа). 
На оберезі обов’язково має бути 
рушничок (символ щастя), осиковий 
хрестик (вбирач негативної енергії). 
Дерев'яна ложечка символізує до
статок, а мішечок - добробут. Ма
ленький віничок - для вимітання 
будь-якої нечисті з дому. Обереги- 
віночки завжди були в гуцульських 
хатах. Тепер гуцули з Косівщини цей 
звичай поширюють по всій Україні, 
виготовляючи обереги і продаючи їх 
в різних містах нашої країни.

Вбивства людей часто обу
мовлюють належністю до сата- 
нистів. А чи не приховується за 
цим прагнення "зрізати" покаран
ня, бо ж тоді вину можна списати 
на релігійність, культові приписи. 
Так, вбивство в Києві 38-річним чо
ловіком "за покликом предків" 
власного п’ятирічного сина і його 
прагнення при цьому ще й заво
лодіти шлунком дитини, спокій йо
го дружині при дізнанні про злочин, 
газети, зокрема "Вечірній Київ", 
відносять на адресу сатаністів. 
Містичний ритуал нібито пе
реслідував мету врятувати себе 
ціною життя власної дитини, зняти 
те прокляття, яке тяжіє над роди
ною злочинця ще за часів його 
прадіда, який був військовим. Та
кою ж певний час була газетна 
версія, зокрема "Хрещатика", при
чини зникнення в Києві рік тому 
двох дівчаток - Тоні Кульчицької та 
Наді Ющенко. Батьки (і їх можна 
зрозуміти) навіть їздили на Лису 
гору, що в Голосіївському районі, 
щоб впевнитися, чи не стали їх діти 
жертвами сатаністів.
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Пошесть знахарства заповни
ла Україну. Характерним при цьому 
є те, що в ролі пропагандистів 
містики виступають засоби масової 
інформації. У цьому особливу 
спритність виявляє (ми вже писали 
про це) львівська газета "Високий 
замок". В додачу до раніше пропа
гованих знахарок у своїх свіжих чис
лах газета рекламує якогось дідуся 
Віктора і ворожку-віщунку Світлану. 
Чого тільки не обіцяють ці "рятівни
ки"! їх послухати, то нашу медицину 
варто розігнати із-за її нездатності 
лікувати людські недуги. Не відста
ють від львів'ян у пропаганді знахар
ства херсонські мас-медіа. Тут про
пагують якусь спасительницю Вес
ту, і знахарку Софію. Остання за до
помогою ікони Матері Божої обіцяє 
змінити життя на краще, навіть пе
редбачити Ваше майбутнє. Не ми
нула пошесть пропаганди цілитель- 
ства і київські газети. Навіть в такій 
масовій рекламній газеті як РІО 
постійно з'являються описання чу
дес "знаменитої Марфи".

НЛО над Скннловом у Львові 
з'явився вдруге. Перший раз цей 
об’єкт нібито спричинив відому 
авіакатастрофу під час свята 
авіаторів. Вдруге він появився 
в кінці травня серед ночі. Світла 
пульсуюча куля, навколо якої по 
еліпсоїдній траєкторії рухалося ще 
6 дещо менших яскравих куль, 
спрямувалася в своєму леті за го
динниковою стрілкою, потім рап
тово зупинилася і почала рух у зво
ротному напрямку. За об'єктом 
спостерігали три сторожі оптової 
бази "Оверно".
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РЕЛІГІЯ І СВІТ

Дискримінація за принципом 
релігійної належності в останнє 
десятиліття значно зросла у всьо
му світі. Про це інформує у своїй 
доповіді Всесвітня організація 
праці. В документі приводяться чи
сельні приклади дискримінації. 
Мали місце випадки ображання 
поведінки колег щодо представ
ників релігійних меншин, склад
ності із влаштуванням на роботу 
або просуванням по службі, відмо
ви у видачі бізнес-ліцензій, 
насмішливе ставлення до тра
диційних форм одягу тощо.

Для боротьби з антисемітиз
мом у Франції, як це відзначив 
міністр освіти цієї країни Люк Фері, 
потрібно ввести у французьких 
школах новий закон, який регла
ментував би викладання релігійних 
дисциплін. "Ми стоїмо перед про
блемою зростання шкільного ан
тисемітизму, викликаного не діями 
правих, а породженого ра- 
диклізацією поглядів мусуль
манського світу,- заявив міністр.- 
Я вважаю, що ми повинні знову 
засвідчити нашу відданість 
світським і республіканським 
принципам. Саме в цьому й поля
гає завдання нового закону".

План Міністерства освіти Ес
тонії ввести Закон Божий у школах

як обов'язковий предмет не 
підтримує більшість жителів 
країни. За введення цього предме
ту висловилися лише 14% опита
них соціологічною фірмою "ES 
Turu-uuringute AS" респондентів. 
71% вважають, що такий предмет 
може бути лише факультативним, 
а 11% взагалі проти його введення. 
Найбільша кількість противників 
предмету серед чоловіків із вищою 
освітою і молоді. Як компромісний 
варіант, Міністерство пропонує 
ввести із 2005 р. як обов'язковий 
курс етики і релігієзнавства. Є чо
му повчитися в естонців Міністер
ству освіти України!

"Спроби ввести вивчення 
релігійних предметів в школі
взагалі шокують і викликають за
непокоєння, бо ж ініціатори цього 
давно не спілкувалися з дітьми 
шкільного віку, - вважає голова 
думського комітету із законодав
ства Росії Павло Крашеннніков.- 
Якщо ви бажаєте відштовхнути 
дітей від релігії, то заставте їх вив
чати першоджерела, а ще краще - 
складати екзамени". Захищаючи 
права конфесій, слід заборонити 
такі експерименти. Якщо людині 
потрібна релігія, вона буде вірти, 
незважаючи ні на які заборони. Як
що ж ні - заставити її вірити не
можливо. Які мудрі міркування! 
Конфесії мали б усвідомити, що, 
ввівши вивчення релігійних пред
метів у шкільну програму, вони тим
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самим ставлять їх на рівень із 
світськими, а відтак і їх засвоєння, 
і опанування ними буде таким же, 
як і останніми. А від байдужості не 
далеко і до невір'я.

Конференцію про визначен
ня особливого статус святих 
місць в Єрусалимі планується 
провести в Римі за участі в ній ви
щих представників політичної та 
церковної еліти Європи. Метою 
конференції є звернення уваги 
громадськості на проблему стату- 
су-кво релігійних святинь в умовах 
і з р а ї л ь с ь к о - п а л е с т и н с ь к о г о  
конфлікту, що затягнувся. Святи
лища часто стають ареною 
військових дій, а тому їх недотор
каність і безпеку не може нині га
рантувати ніхто. Ініціативу Мос
ковського патріархату та Римсько- 
католицької Церкви підтримали 
сенатори США, керівництво Пар
ламентської Асамблеї Ради Євро
пи, генеральний секретар Ліги 
Арабських держав Амр Муса.

Рада федерації Росії'підготу
вала законопроект про церковні 
землеволодіння.,, Цей документ 
надає традиційним конфесіям 
Росії земельні наділи в необмеже
не часом користування. Наділи ці - 
це та земля, на якій розміщені 
культові споруди. Якщо такий за
кон не буде прийнятий, то тра
диційним конфесіям прийдеться 
викуповувати землю, на якій сто
ять їх храми і мечеті. Голова вищої 
палати С. Миронов зауважив, що 
в Держдумі ніхто не заперечує 
проти цього законодавства. "Всі
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розуміють, що при прийнятті Зе
мельного кодексу цей момент 
просто був неврахований".

Християнський принцип "не 
вбий" для американського Пре
зидента Буша не існує. Погли
нувши Ірак, вбивши там 3420 мир
них жителів країни, він пере
орієнтувався вже на Іран. При цьо
му ставка робиться на тих в цій 
країні, хто конфліктує з керів
ництвом Ірану в особі аятоли Ха- 
менеї, який реально є главою дер
жави і командуючим її збройними 
силами. Хаменеї під час агресії 
США в Іраці назвав американців 
"головним Сатаною". Війна лише 
зміцнила релігійний фундамен- 
талізм в Ірані. Розгойдати хоч 
якось інститут його релігійної вла
ди американцям не вдалося. То ж 
знову вони мають надію на зброю. 
Але Дж.Буш порушив ще одну 
біблійну заповідь - "не свідч не
правдиво". Як заявив заст. 
міністра оборони США Пол Вул- 
фовіц, причиною війни в Іраці була 
не наявність якоїсь там зброї ма
сового знищення у нього чи при
четність до міжнародного екст
ремізму, а інше: "Ірак тоне в морі 
нафти. В економічному сенсі у нас 
не було вибору. Ми більше зацікав-
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лені в контролі над нафтою, ніж 
в контролі над зброєю масового 
знищення” . То ж американський 
президент і гріха не боїться, як 
християнин.

В мусульманських державах 
вважають, що США набагато не
безпечніше т.зв. країн-ізгоїв.
Для двох третин індонезійців та 
йорданців США далеко страшніші, 
ніж "Аль-Каїда". Це - наслідок опи
тувань, проведених інформаційною 
службою Бі-бі-сі. Опитано понад 11 
тис. осіб в 11 країнах, в т.ч. і в США. 
57% їх висловилося негативно що
до Президента Буша, 56% вислови
лося негативно щодо війни в Іраці. 
(Киев, ведомости.- 18 червня)

Ватикан виступив проти 
прийняття Туреччини до Євро- 
союзу. Архиепископ Жан Луї То
рен, секретар у закордонних спра
вах Апостольської Столиці, заува
жив, що ЄС повинен мати гео
графічні межі Європи і опікуватися 
спільністю спадщини європейсь
ких цінностей. Туреччина - глибоко 
мусульманська країна, відзначив 
кардинал Каміло Руїні. її населен
ня стрімко зростає. Вона ніколи не 
буде відстоювати європейські 
цінності.

"Руку Бога" викрали з Музею 
мистецтв Буенос-Айреса (Ар
гентина). Це є один із найбільш 
відомих шедеврів Огюста Родена. 
"Рука Бога" - це 16-сантиметрова 
скульптура, що зображає руку, яка 
тримає людське тіло. Пошуки ше
девру поки що безрезультатні.

Парламент Чехії не ратифіку
вав договір своєї країни з Апос
тольською Столицею. Головним 
аргументом проти ратифікації по
служило те, що в проекті договору 
надто багато привілеїв закріплено 
за католицькою Церквою. При цьо
му не враховано інтереси інших 
конфесій.

За нав'язування дітям ре
лігійних поглядів в американсь
кому місті Кантон (штат Огайо) 
звільнено з роботи вчителя мис
тецтв Лінду Галлучі. Незважаючи 
на неодноразові попередження, 
вчителька давала дітям Біблію і ка
сети релігійного змісту, вивішува
ла в класі цитати релігійного 
змісту. Представник відділу освіти 
міста Діана Таларіко заявила, що 
від їхньої установи вимагається 
виконання закону про віддокрем- 
лення церкви від держави. 
Звільнення вчительки - відповідь 
на скарги батьків. Від шкіл в США 
вимагають, щоб вони надавали 
дітям хвилини тиші для молитви, 
але це є їх особистою справою. 
Вчителі не можуть керувати такою 
молитвою або очолювати її.

Релігійний постмодерн не 
знає вже заповідей Декалогу.
Він - захристиянський, бо ж мо
ральні цінності християнства для 
нього вже постають якимсь ана
хронізмом. Звідси - й статева 
розгнузданість, бо ж біблійні за
повіді "не перелюбодій", "не поба
жай жінки ближнього свого" вже не 
працюють. Та й не тільки вони. 
А хіба за умов розгнузданого ринку
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працюють інші заповіді Мойсея, 
а тим більше заповіді блаженства 
Ісуса Христа? Із смертю христи
янських моральних засад, власне, 
й гине християнство, бо ж воно на
самперед є моральною релігією. 
Живий і свіжий приклад. По- 
своєму утверджує своє розуміння 
моралі, далеке від християнсько
го, знаменитий художник з Іспанії 
Спенсер Туник. Великим "візуаль
ним успіхом" він назвав організо
вану ним в Барселоні художню 
інсталяцію: біля 7 тисяч осіб на 
центральній вулиці міста в одязі 
Адама і Єви протягом години позу
вали перед художником в різних 
позах. Подібні скандальні творіння 
Туник організовував і в СІНА, де 
його 5 разів арештовували. Своїми 
витівками, які явно нехтують хрис
тиянські засади моралі, художник 
прагне заставити людство відмо
витися від демонізації власного 
тіла. І заставляє, коли знаходяться 
тисячі бажаючих прилюдно роз
дягнутися.

Причину світового зла і 
бідності Свазіленду король цієї 
країни Мсваті III вбачає в пору
шенні біблійних приписів. "Біблія 
говорить, що будуть прокляті ті 
жінки, які носять штани і одяг своїх 
чоловіків. Ось чому світ нині в тако
му стані", - заявив він у своєму 
зверненні до народу мільйонної 
країни. Монарха не влаштовує та
кож рух за права людини. "Які ще 
права? - сказав він. - Бог створив 
людей і дав їм ролі в суспільстві. 
Не можна змінювати те, що ство
рив Бог".
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Повноважні представники 
християнської, іудейськоїта му
сульманської громад Грузії
прийняли звернення до всіх на
родів Кавказу, в якому закликали 
всіх віруючих сприяти громадянсь
кому примиренню і утвердженню 
миру в регіоні. Це рішення, на дум
ку учасників зустрічі, продиктова
но спільним бажанням зупинити 
насильство в регіоні і "ніяким чи
ном не пов’язане із політикою".

Перший за кілька останніх де
сятиліть з’їзд християнського ду
ховенства Іраку відбувся в Баг
даді. Іракські християни-халдеї ви
ступають за створення в країні 
світської держави і уряду, в якому б 
були представлені всі конфесії. 
Планується провести в Багдаді та
кож нараду всіх релігійних інсти
туцій країни з метою вироблення 
спільної позиції шддо її майбутньо
го. Як відомо, в Іраці нараховується 
понад 700 тис. християн, більшість з 
яких належать до Халдейської Като
лицької Церкви. В 2001 р. планував
ся навіть візит в цю країну Папи 
Римського, який був відмінений із 
політичних мотивів.

Відкритий всеросійський кон
курс на написання підручника 
для шкільного факультативного 
курсу "Релігія в Росії" оголосило 
Міністерство освіти країни. Чинов
ники вважають необхідним такий 
курс у зв’язку із "зростаючим інте
ресом суспільства до релігії, а та
кож у відповідності до цілей гу
манітарної освіти". Факультатив 
планується зробити добровільним.
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К А Т О Л И Ц И З М
Папа Іван Павло S1 5-9 червня

відвідав Хорватію. Він побував зок

рема в Дубровнику, Дьяково, Задарі. 
Папою відправлено три пон- 
тифікальні Служби Божі, виголошено 
шість промов. Головним пунктом па
ломництва Понтифіка в Хорватію бу
ла беатифікація в Дубровнику першої 
в історії Церкви в країні жінки - сестри 
Марії віл Розп'ятого Ісуса. Папа мав 
зустрічі з керівництвом країни.

МВС Хорватії арештувало 
членів угрупування "Ісламський 
фронт аль-Муджахеддін", яке го
тувало замах на Папу Івана Павла II 
під час його офіційного візиту до цієї 
країни. До змови нібито причетне 
міжнародне об'єднання "Ісламсь
кий фронт аль-Муджахеддін". Де
талі намірів злочинців МВС не роз
голошує. У Ватикані достовірність 
цієї інформації взяли під сумнів, бо 
ж під час підготовки до розв'язуван
ня Сполученими Штатами війни 
в Іраці Понтифік зайняв явно не про- 
американську позицію.

Черговий одноденний виїзд 
за кордон Папа Іван Павло 11
здійснив 22 червня. Він побував у

боснійському місті Баня Луки. При
водом для нової поїздки Понтифіка 
за кордон стала беатифікація ним 
тут слуги Божого Івана Мерзо. Папа 
мав зустрічі з кардиналами та єпис
копами Боснії та Герцеговини, 
керівництвом країни.

Папа Римський Іван Павло II
закликав своїх земляків сказати 
”за" приєднанню Польщі до Євро
пейського Союзу. 75% виборців 
країни (а у голосуванні взяло 
участь 57,3% електорату) схвали
ло європейський вибір Президен
та О.Квасневського. Дізнавшись 
про позитивні наслідки референ
думу, він тут же надіслав вдячний 
лист Понтифіку.

Папа Іван Павло II прийняв 
в Апостольському палаці прези
дента Сербії і Чорногорії Свято- 
зара Марковича. Папа побажав 
цим народам "мира і благополуччя і 
якнайшвидшої інтеграції в об'єдна
ну Європу". Маркович подарував 
Папі старовинну рукописну Біблію, 
що отримала благословення Пред
стоятеля Сербської православної 
Церкви патріарха Павла. Маркович 
повідомив також, що його країна 
готується до прийняття Папи і
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відповідні офіційні запрошення бу
дуть надіслані в Апостольську Сто
лицю найближчим часом.

Ватикан задоволений тим, 
що в проекті Конституції Євро
пейського Союзу є статті про 
діалог влади із Церквами і різни
ми конфесійними спільнотами. 
Водночас він стривожений тим, що 
там нічого не сказано про христи
янські корені Європи. "Адже 
більшість європейців визнають 
християнські цінності в особисто
му житті? а решта належним чином 
оцінює його історичне значення",- 
відзначив речник Апостольської 
Столиці Хоакін Наварро-Вальс.

Ватикан видрукував брошуру 
про закордонні поїздки Папи 
Івана Павла II. Поїздка Понтифіка

в Хорватію була сотою. За час пе
ребування на папському престолі 
Понтифік проїхав більше мільйона 
кілометрів, що дорівнює три
кратній відстані від Землі до Міся
ця. У Ватикані Понтифік був 
відсутній 572,5 дні (без днів візиту 
до Хорватії), тобто 6,5% часу свого 
понтифікатства.

Новостворена конференція 
католицьких єпископів Казах
стану зібра
лася у Кара
ганді на своє 
п е р ш е  
з а с і д а н н я .
В конфе
ренції брав участь апостольський 
нунцій в Казахстані і Середній Азії 
архиепископ Юзеф Вєсоловський. 
Учасники обговорили ор
ганізаційні питання. Зокрема голо
вою нового об'єднання єпископату 
був обраний архиепископ Аста- 
нинський Томаш Пета, а його за
ступником - архиепископ Карган- 
динський Генрі Феофіл Хованець. 
У склад конференції входить і 
представник греко-католиків Ка
захстану і Середньої Азії св. Ва
силь Говера, який, правда, не має 
права голосу. Нагадаємо, що Русь
ка православна церква різко засу
дила створення католицької мит
рополії в Казахстані і офіційно виз
начила рішення Ватикану "ще од
ним серйозним ударом по всьому 
комплексу православно-католиць
ких відносин".

Єпископ Кирило Климович 
призначений новим главою ка
толицької єпархії Східного 
Сибіру і Далекого Сходу замість 
оголошеного в минулому році пер
соною нон-грата в Росії єпископа 
Єжи Мазура (нині - глава Елкської 
єпархії в Польщі). Єпископ Кирило 
народився в 1952 р. в Казахстані. З 
1990 р. проживає у Білорусі, є її 
громадянином і до недавнього ча
су займав посаду генерального
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вікарія і настоятеля кафедрально
го собору у Мінську. Єпархія 
об'єднує приходи від Красноярсь
кого краю до Камчатки (понад 
50 тис. вірних).

Папську Римську архео
логічну академію, утворену ще 
в 1810 р., вперше очолила 
жінка. Нею є італійська профе
сорка Летіція Ерміні. До цього при
значення в керівництві жодною з 
установ Апостольської Столиці 
жінки не значиться. Мета академії 
- археологічні та історичні дослі
дження стародавнього і середнь
овічного мистецтва.

Апостольська Столиця відмо
вилася від практики суворої за
борони в душпастирстві одру
жених священиків Католицьких 
Церков східної традиції в США, Ка
наді та Австралії. І це незважаючи 
на те, що правило обов’язкового 
целібату й надалі діє у Римо-Като- 
лицькій Церкві. Про це йшлося 
в інтерв'ю американській като
лицькій інформаційній агенції CNS 
прес-секретаря конференції ук
раїнських католицьких єпископів 
Канади, ректора Свято-Духівської 
семінарії в Оттаві о.Кена Но- 
ваківського. На практиці єпископи 
східних Церков висвячують одру
жених. За словами священика, з 
усіх українських єпископів Канади 
лише владика Саскатунської 
єпархії УГКЦ ніколи не висвячував 
одружених кандидатів на єреїв. 
На запитання кореспондента CNS, 
чи сьогодні є випадки звільнення 
одружених священиків від душпас-

тирства, як це було у 1990-х рр., 
о.Новаківський відповів: "У всяко
му разі я про це нічого не знаю” . Як 
заявляє представник ватиканської 
Конгрегації у справах Східних Цер
ков монс.Лучіян Ламза, заборона 
висвячення одружених вірних на 
священиків Церков східної традиції 
у країнах Заходу залишається 
в силі. "Деякі єпископи ігнорують 
це правило, однак, наскільки нам 
відомо, Папа не має наміру його 
скасовувати. Хоча такі висвячення 
суперечать нормам, Ватикан виз
нає дійсними таїнства, які здійсню
ють одружені священики, оскільки 
є дійсним таїнство їх висвячення", - 
наголосив прелат. Ватикан почав 
обмежувати висвячення одруже
них священиків для Церков східної 
традиції в Америці ще у 1880 р. У 
1929 р. Святий Престол заборонив 
одружене священство у США після 
того, як надійшла скарга від римо- 
католицьких єпископів країни. Че
рез рік це правило поширилося на 
Канаду, а 1949 р. - на Австралію. Зі 
свого боку, українські, карпато-ру- 
синські і мелхітські єпископи неод
норазово просили скасувати забо
рону, посилаючись на документи II 
Ватиканського собору, який закли
кав поважати традиції Церков 
східного обряду. За словами отця 
К.Новаківського, наприкінці на
вчального року зі стін Свято- 
Духівської семінарії в Оттаві вийш
ли 14 випускників, один з яких є од
руженим. Окрім цього, зараз 
у спільноті, до якої належить 
семінарія, є три одружені диякони, 
які готуються до єрейських свя
чень. (RISU.org.ua)
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ПРОТЕСТАНТИЗМ
Свідків Єгови турбує той 

факт, що молодь нині пропагує 
цінності, в яких все менше і менше 
відчувається вплив батьків, релігії і 
традицій. Так, дослідження, які про
водив Інститут Геллапа, засвідчи
ли, що в 16 країнах Західної Європи 
понад 90% молодих людей розгля
дають як нормальне явище народ
ження дітей поза шлюбом. Про за
непад християнських цінностей 
засвідчує зростання кількості роз
лучень, недотримання молоддю 
норм ввічливості, недбайливого 
ставлення до своєї робот та ін. 40% 
опитаних не розглядають людське 
життя як цінність. Професор 
Р.Інгельхарт вважає, що в країнах 
Заходу із-за стабільності життя 
"склалося дивовижне почуття впев
неності у затрашньому дні. Це,зро
зуміло, зменшило потребу у втісі, 
яку традиційно надавала релігія 
(Пробудись! - "Що трапилося з 
цінностями?").

Протестантські Церкви Чехії, 
які є традиційними для цієї 
країни, здають свої позиції. Так, 
Чешськобратська Євангелічна 
Церква має лише 117 тис. вірую
чих, а Гуситська - 99 тисяч. За ос
танні 10 років вони в процентному 
відношенні щодо віруючих Чехії 
скоротилися відповідно з 2% до 
1,1% і з 1,7% до 1%. Католики 
в країні складають 26,8% віруючих, 
а православні 0,2%, хоч відсоток 
останніх нині зростає за рахунок 
емігрантів з України і Росії.
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Занепад переживають в США 
такі протестантські конфесії як 
єпископалісти, пресвітеріани та 
методисти. Зменшення кількості 
парафіян спонукає їх відмовлятися 
від великих храмових споруд, які пе
реходять під бари, ресторани, різні 
офіси, навіть після відповідного пе
реобладнання - під житло. Так, 
в збудованому 125 років тому храмі 
методистів у м.Нью Хоуп нині 
розміщено бар і ресторан. Бап
тистська церква в Нью Хевен пере
обладнано під Йельський театр. Од
на із церков у Лос-Анджелося стала 
центром йоги та медитації. Мето
дистська церква в Нозерн Лібертіз 
переобладнується під Центр мис
тецтв. Секулярне використання ко
лишніх храмів, безумовно, підриває 
авторитет християнської релігії.

Глава Англіканської Церкви 
королева Єлиза
вета II відзначила 2 
червня 50-річчя 
своєї коронації.
У Вестмінстерсько- 
му абатстві її 
зустрів церковний 
хор піснею "На сла
ву всіх, хто живе".

Новий примас Англіканської 
Церкви архиепископ Кенте- 
берійський Роуен Вільямс має 
намір зустрітися у Ватикані в жовтні 
із Папою Римським. Це буде його 
перша зустріч з Понтифіком.

В Москві відзначили 90-річчя 
п'ятидесятницького руху в Росії.
Пройшли євангелізаційні зібрання
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в будинках культури, які відвідали 
майже три тисячі осіб. Для Москви 
це - гарний показник, якщо враху
вати те, скільки тут водночас про
водиться заходів. В зібраннях бра
ли участь різноманітні музичні ко
лективи. Ведучим протягом трьох 
днів був відомий проповідник з Ве
ликобританії Девід Хасавей

В Балашисі під Москвою 
горів молитовний будинок єван
гельських християн-баптистів.
Свідченням підпалу його є при
ставлена до стіни драбина і явні 
сліди обливання будівлі бензином. 
Загальний збиток оцінюється в 10 
тис. доларів. За фактом підпалу 
порушено кримінальну справу. Па
стор церкви Віктор Харламов 
відзначив, що це не перше осквер
нення Дому молитви. До того ж во
ни постійно чують по телефону 
в свою адресу різні брутальності і 
погрози. Пресвітер церкви Денис 
Лавшин вважає, що подібна 
бездіяльність тільки підбурює до 
нових аналогічних злочинів. Не
зважаючи на чисельні заяви по
терпілих, ніхто із працівників пра
воохоронних органів на місце події 
не прибував і якогось слідства не 
проводив.

Євроазіатська конференція 
віри відбулася у Москві. Тижне
вий захід був організований пред
ставниками протестантських ха- 
ризматичних Церков і завершився 
багатотисячним "Маршем Ісуса" 
по центру міста. Окрім загальних 
зібрань, на конференції відбулися 
кілька спеціальних служінь для

служителів Церкви та бізнесменів- 
християн.

П’ятидесятники Білорусі ви
магають вилучити з навчального 
процесу в школах підручник "Люди
на у світі культури". Мотивом звер
нення християн віри євангельської 
до Міністерства освіти послужило 
те, що в підручнику п'ятидесятники 
поставлені в один ряд із Великим 
Білим братством і Аум-Сінрікьо. 
Керівництво білоруських п’ятиде
сятників важає, що книга формує 
серед громадськості вкрай нега
тивний образ віруючих-протес- 
тантів. Такий підручник "зробить 
свій негативний внесок у подальше 
розпалювання міжрелігійної ворож
нечі в країні". Чиновники Міносвіти 
відмовилися зняти видрукувану 
147-тисячним тиражем книжу, по
силаючись на те, що термін секта 
тут використаний як "науково-тео
ретичний, а відтак не містить 
оцінних характеристик".

Головою вищого органу Пре- 
светаріанської Церкви США
вперше обрана жінка. Сюзан Енд- 
рюс - пастор із м.Бетезд (штат 
Меріленд). Вона була обрана мо
дератором 215-ї щорічної Гене
ральної асамблеї Церкви. Після 
закінчення асамблеї Ендрюс буде 
виконувати обов'язки лідера Церк
ви до нового засідання Генераль
ної асамблеї. Церква лише в США 
нараховує понад 2,5 млн. вірних.

Протестантський про
повідник Сандей Мадумере,
який відзначався талантом про-
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повіді і вмінням навертати мусуль
ман в християнство, разом ще із 
шістю членами своєї сім’ї згорів 
у власному будинку. На думку бага
тьох нігерійських християн будинок 
пастора підпалили ісламські екст
ремісти. "Це не перший подібний 
випадок,- заявив пастор бап
тистської церкви міста Кано 
Габріель Оджо.- Останнім часом ба
гато християнських лідерів ставали 
жертвами екстремістів". Глава 
Англіканської єпархії Кано єпископ 
Ніам відзначив: "Християни страж
дають, тому що мусульманські фа
натики практично взяли закон у свої 
руки. Ми не здивовані з того, що 
трапилося, ми це передбачали".

На виборах замісника прав
лячого єпископа в Єписко
пальній Церкві (американський 
варіант Англіканської Церкви) пе
реміг Джін Робінзон. Вперше 
в історії цієї Церкви ієрархом ста
ла людина, що відкрито заявляє 
про свою належність до сексуаль
ної меншини. 56-річний Кенон 
Джін Робінсон, який служить 
в американському штаті Нью- 
Гемпшир, говорить, що Бог покли
кав його і дав йому можливість 
зрозуміти, що він є геєм. Після 
цього Робінсон залишив дружину
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з двома дітьми. Майже ЗО років 
Кенон Робінсон так служив в Нью- 
Гемпширській єпархії, що якихось 
сумнівів у його можливості бути 
добрим єпископом не було. Але 
обрання його може принести не
добру славу американському 
англіканському співтовариству. 
Під час виборів церковні тра
диціоналісти, які виступають про
ти гомосексуалізму, визнали об
рання Робінсона помилкою. Про
те ліберальні кола Англіканської 
церкви вважають, що обрання 
Робінсона єпископом дасть мож
ливість Церкві вирішити питання 
нетрадиційної сексуальної 
орієнтації в менш заідеологізова
ному аспекті. В липні результати 
виборів має затвердити Конвент 
Єпископальної Церкви. Призна
чення Робінсона ставить Главу 
Англіканської Церкви Роуена 
Вільямса у вкрай незручне стано
вище, оскільки його спроби зупи
нити відцентрові процеси в Церкві 
все менш успішні.

Євангельсько-лютеранська 
Церква Норвегії йде на контакти з 
Московським Патріархатом. Утво
рено робочу групу з питань 
співробітництва двох церков. Д о
сягнута домовленість про церков
не окормлення православної ро
сійськомовної пастви на території 
Норвегії.

700-річчя небесної покрови
тельки Швеції - св. Біргітти 
(Брігітти) - урочисто відзначили 
в цій країні. В урочистостях взяли 
участь король та королева Швеції,
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Фінляндії, Латвії, Ес- 
| | | р  тонії, понад 1,4 тис.

запрошених гостей із 
: ВСЬОГО СВІТу. ПрО- 

М Щ » ;. .  повідь про життя 
св.Брігітти проголо- 

'■ІШЙІ-Ї-:- сив лютеранський 
єпископ Мартін Лінд. 

и і і Я и І »  Католицький єпископ 
Андерес Арболєріус проголосив 
молитву за християнську єдність. 
За переказом, св. Брігітта народи
лася в 1300 р. і прославилася за
вдяки своєму дару пророцтва і от
римання об'явлень. Одне із видінь 
заставило жінку відговорити коро
ля від хрестового походу проти 
язичників Латвії та Естонії. Брігітта 
заснувала чернечий орден 
брігіттінок і монастир Вад стена, 
де нині зберігаються її мощі.

ПРАВОСЛАВ'Я
Канонізаційні урочистості 

мучеників Холмщини та 
Підляшшя відбулися 7-8 червня 
у Холмі (Польща). їх очолив Глава 
Польської Автокефальної Право
славної Церкви (ПАПЦ) Митропо
лит Варшавський та усієї Польщі 
Сава. В урочистостях взяли участь 
представники більшості помісних 
Православних Церков світу, всі 
єрархи ПАПЦ, близько ста осіб ду
ховенства та кілька тисяч вірних, 
що прибули із всієї країни та з-за 
кордону. Силою рішення Собору 
єпископів Православної Церкви 
у Польщі від 20 березня ц. р. 
до грона святих долучені: чернець 
Ігнатій з монастиря у Яблучній, ше

стеро священиків: Василь Мар- 
тиш, Лев Коробчук, Микола Гольц, 
Сергій Захарчук, Петро Огризко, 
Павло Швайко та дружина остан
нього Іванна. Всі вони зазнали му
ченицької смерті за православну 
віру у 1942-1945 рр. в околицях 
міст Грубешова та Замостя. Пра
вослав'я у Польщі, значну частину 
вірних якого становлять етнічні ук
раїнці, майже зникло на пограниччі 
українських, польських та біло
руських земель внаслідок нищен
ня православних храмів тогочас
ною польською державою 
у міжвоєнні часи, в роки драматич
них подій Другої світової війни та 
переслідувань у перші роки після
воєнної Польщі. (RISU.org.ua)

Болгарська Православна 
Церква одержала подарунок від 
Папи Римського - храм святих 
Вінченцо і Анастасії, що розміщений 
біля знаменитого фонтану Треві 
в центрі Риму. Нею буде користува
тися громада болгарських іммі
грантів православної віри. Всере
дині храму почалися належні пере
будови, встановлено мобільний іко
ностас, що дає можливість вже про
водити богослужіння у відповідності 
зі східною традицією. Урочисте бо
гослужіння в храмі на честь такого 
рішення Апостольської Столиці бу
ло здійснене митрополитом Симео
ном із благословіння патріарха Бол
гарської православної Церкви Мак
сима.

Патріарх Вселенський Вар
фоломій вважає, що відновлення 
єдності між Православними і Римо-
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Католицькою Церквами можливе 
лише після повернення до спільної 
віри до схизми (розколу 1054 ро
ку,- РП). Католицька Церква має 
відмінити всі реформи: примат і 
безпомильність Папи, "філіокве", 
потім унію. Перешкодою до збли
ження і примирення двох Церков є 
авторитарна і централізована 
структура Римської Церкви, що не 
приймає ніяких внутрішніх змін ек- 
кпезіологічного характеру.

Група православних депу
татів у складі 6 осіб (із 101) за
тверджена Естонським парламен
том. В групу увійшли депутати від 
обох юрисдикцій Естонської Апос
тольско-православно? Церкви. Од
ним із найважливіших своїх завдань 
члени групи вважають налагоджен
ня контактів між обома православ
ними Церквами в країні шляхом по
ступового виведення цього питан
ня із рамок політичних суперечок.

Грузинська Православна 
Церква просить всі телевізійні 
компанії країни припинити показ 
аморальних фільмів, які виявляють 
негативний вплив на підростаюче 
покоління. Треба також продумати 
і час показу по телебаченню таких 
кінофільмів.

Архиепископ Вашингтонсь
кий, митрополит всієї Америки і 
Канади Герман (Свайко) відвідав 
на початку червня з офіційним 
візитом Москву. Це - перший візит 
новообраного Першоієрарха 
в Росію. На зустрічах із представ
никами Московського патріархату,

зокрема із Олексієм II, обговорю
валися проблеми православ’я 
в Америці, відносини між двома 
країнами і перспективи співро
бітництва Церков.

Росіяни в цілому позитивно 
оцінюють діяльність патріарха 
Олексія IS. Дослідження соціо
логів показали, що 47% опитаних 
позитивно оцінюють діяльність 
глави РПЦ "для суспільства і країни 
в цілому", 44% дають йому нейт
ральну оцінку. Негативно оцінили 
діяльність Олексія II лише 5% рес
пондентів. Рейтинг самої Церкви 
дещо нижчий. 38% опитаних вва
жають, що РПЦ "має позитивний 
вплив на суспільно-політичні про
цеси в країні", 44% дають їй нейт
ральну оцінку, а 18% відмовляють 
у такому впливі.

Звинувачення у співпраці ви
щого керівництва Московсько
го патріархату із спецслужбами
СРСР та Росії висунуті у відкрито
му листі до В.Путіна представника 
Хельсінкської групи, настоятеля 
однієї із церков Костромської 
єпархії священика Георгія (Едель- 
штейна). Приводом до написання
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листа стала бо
ротьба, що нині 
р о з г о р н у л а с я  
в Церкві за трон 
патріарха. Автор 
листа вважає, що 
"в самих високих 
сферах обгово
рюється питання 
про нового пер- 

шоієрарха" і найбільш вірогідними 
кандидатами вважаються два 
ієрархи: митрополити Мефодій 
(Немцов) і Кирило (Гундяєв). Щ о
до першого, то він характери
зується як "офіцер КДБ, атеїст, лю
дина розпусна, тісно пов'язана із 
спецслужбами". Нічим не кращим, 
на думку о.Георгія, є й митрополит 
Кирило, який очолює "таємний 
центр агентури спецслужб". Поряд 
з цими викриттями, у відкритому 
листі багато уваги приділено і 
співробітництву із КДБ нинішнього 
патріарха Олексія Іі, яке розпоча
лося у 1958 . Кар'єра останнього 
теж пояснюється успішним вико
нанням ним завдань чекістів. 
(NTV.ru)

Під час хресного ходу 
в Пітері з нагоди 300-ліття міста 
царя Миколу II урівняли з Матір'ю 
Божою. їх ікони моряки несли по
руч. То ж бачимо, наскільки в Росії 
ще живе імперський дух, коли зви
чайна людина зрештою сак- 
ралізується до рівня Матері Спа
сителя. Невдовзі певно можна бу
де чекати висвяти і Петра Першо
го. Його портрети в орамленні ікон 
красувалися на вулицях Санкт-Пе
тербургу.

Православний храм для не
христів буде споруджено в 
Москві. Перший камінь в його ос
нову вже закладено. Храм споруд
жується на честь великомученика 
воїна Уара. В православ'ї його роз
глядають як ходатая за душі тих, 
хто не був при житті хрещеним. 
Вважають, що Уар має можливість 
виводити з пекла неохрещених. 
Дозволяється молитися за тих, хто 
не мав хрещення, лише в день цьо
го святого.

Плаваючий православний 
храм відправився у літнє пла
вання по р.Дон. Храм супровод

жує екіпаж катера. Найбільшу ува
гу у поїздці клірики церкви плану
ють приділити жителям малонасе- 
лених сіл і хуторів, де немає куль
тових приміщень.

Участь православних клі
риків у роботі призовних 
комісій отримав схвалення 
у співробітників військоматів 
Новгородської області Росії. 
Експеримент став можливим за
вдяки підписаній на початку року 
домовленості між Московським 
патріархатом та Міноборони 
Росії. Священики проводили 
бесіди із призовниками, відпо-
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відали на їх питання. При осінньо
му наборі планується залучати 
кліриків у роботі військоматів і 
в інших областях.

В Пхеньяні відбулася заклад
ка першого в КНДР православ
ного храму. Рішення про

будівництво церкви, яка стане точ
ною копією центрального хаба
ровського собору, прийняв глава 
країни Кім Чен Ір під час своєї 
поїздки на Далекий Схід РФ 
в серпні минулого року. Будів
ництво храму планується завер
шити через 9 місяців. Всі необхідні 
роботи будуть виконані корейсь
кими робітниками. Росіяни по
обіцяли подарувати храму 12 
дзвонів і допоможуть корейцям 
у будівництві куполів. Православ
них у Пхеньяні покищо немає, але, 
на думку Кім Чен Іра, вони скоро 
з'являться.

Православні беззахисні в Ко
сово, бо ж миротворці їх не захи
щають. Тому й здійснюються неод
норазові напади на їх храми. Так, 
10 травня в Приштіні - столиці Ко
сово град каміння посипався на 
сербський храм св.Миколая, виби
то всі вікна, знищено деяку утварь.

Православні Грозного чека
ють відновлення храму арханге
ла Михайла. Храм практично 
повністю зруйнований. Він не має 
іконостасу. В Грозному немає пра
вославного священика. Незважаю
чи на неодноразові обіцянки і вла
ди, і Московської Патріархії, відбу
довчі роботи так і не ведуться.

Повернення ікони Казанської 
Божої Матері, яка знаходиться 
у Ватикані, не є вагомою причиною 
для приїзду в Росію Папи Римсько
го. А це тому, що, як заявила служба 
комунікацій Московського Патріар
хату, ні за своїми розмірами, ні за ха
рактером живопису ця ікона не мо
же бути ототожненою ні з історич
ним чудотворним образом, явленим 
в Казані у 1579 р., ні з іншими відо
мими і вшановуваними образами. 
Твердження про оригінал цієї ікони є 
справедливим лише в тому ро
зумінні, що вона не є новітньою 
підробкою і відповідає тій епосі, 
до якої її віднесли фахівці". З 1 квітня 
2003 р. в Римі знаходилася група ав
торитетних вчених, делегованих ту
ди Міністерством культури РФ. Ра
зом з вченими Ватикану вони, 
провівши експертизу ікони з апарта
ментів Папи Римського, виявили, що 
вона відноситься до XVIII ст., зробле
на якимсь провінційним іконопис
цем за зразком кінця XVII - початку 
XVIII століть. Московська Патріархія 
радить Ватикану повернути ікону 
в Росію не через Папу Римського, 
а через митні служби.

Московський Патріархат на
стирливо виступає проти утворен
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ня в Росії державного органу із 
справ релігій. Він відкидає версію, 
що цей орган потрібний для захис
ту інтересів Російської Православ
ної Церкви і боротьби з релігійним 
екстремізмом. МП вважає, що для 
боротьби з останнім слід викорис
товувати правоохоронні органи. 
Творити якийсь державний орган 
із справ релігій - це "плодіння бю
рократії". Церква самодостатня і 
не потребує якогось захисту.

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

Антиамериканські настрої 
домінують в мусульманському 
світі. В Йорданії вони вимірюють
ся 99%, в Палестині - 98%, в Паки
стані і Туреччині - 80%, в Ливані і 
Марокко - 70%. Лише 15% індо
незійців висловлюють якісь сим
патії до США. Деякі мусульманські 
народи виявляють свою неприязнь 
і до американців як людей: в Пале
стині - 90%, в Йорданії - 80% (рік 
тому - 50%), в Туреччині - 60%. Се
ред мусульман, які негативно 
ставляться до США, більшість зви
нувачують у цьому не Америку, 
а Буша, який включив до "осі зла" 
дві мусульманські країни і зосере
див війну проти тероризму на

ісламському світі. Недовіра до 
США настільки велика, що 
більшість респондентів у Туреч
чині, Індонезії, Нігерії, Пакистані, 
Ливані, Йорданії і Кувейті заявля
ють, що США утримують в собі за
грозу для їх країни. Трійку діячів, 
яким довіряють мусульмани, скла
дають Усама Бен-Ладен, Ясир 
Арафат і Абдулла - принц Са- 
уд.Аравії. (ВВ.- № 84) м

Мусульманське лоббі США
у складі великої групи відомих гро
мадських діячів відправилося у ве
лике турне по країні для того, щоб 
розказати пересічним американ
цям про американську політику. 
Мета поїздки - створити могутній 
виборчий блок, який проведе кан- 
дидатів-мусульман на виборах 
2004 р. на всі можливі пости - від 
міських рад до Конгресу. Мусуль
манські політики проводять по 
країні марші на захист прав люди
ни, методологічні семінари, 
на яких навчають спілкуватися із 
пресою, завойовувати прихиль
ників серед усіх верств населення. 
Нагадаємо, що на минулих вибо
рах 2000 р. в різні органи влади ба
лотувалося 700 мусульман, із яких 
153 отримали офіційні посади.

Захід має припинити свої 
втручання в ісламський світ, на
магання підпорядкувати арабсь
кий світ волі Ізраїлю, бо ж за непо
слух він буде жорстоко покараний, 
"заплатить дорого". Головний 
стратег та ідеолог "Аль-Каїди" Ай- 
ман аль-Завахірі, який раніше очо
лював "Єгипетський ісламський
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джихад", заявив про готовність но
вих молодих моджехедів до пока
рання Заходу, його посібників. Бен 
Ладен закликав мусульман бути 
готовими до священної війни - 
джихаду, яку вже готові розпочати 
сотні молодих мусульман. Окрім 
економічних об'єктів, свою увагу 
ортодоксальні ісламісти відтепер 
зосередять на немусульманських 
релігійних установах. Водночас 
"Аль-Каїда" має намір продовжу
вати напади на керівників і насе
лення тих мусульманських країн, 
які підтримують боротьбу з екст
ремізмом, на поміркованих му
сульман. Продумана тактика ідео
логічної обробки населення тих 
країн, де з метою безпеки присутні 
іноземні військові підрозділи: му

сульманські радикали твердять, 
що прибульці агресивно подавля
ють іслам.

іракські християни збенте
жені можливістю утвердження 
в Іраці правління шиїтів. Лідери 
їх заявили, що в країні вони вста
новлять ісламську державу на за
садах шаріату. У відповідь держсе- 
кретар Колін Пауелл сказав, що 
США не заперечують "ісламські 
форми уряду". А відомо, що ще 
в 1991 р. під час повстання в Басрі 
шиїтів проти влади Хусейна зазна
ли погрому від них насамперед 
християни. їх в країні нині десь 
700 000. Халдейська церква нещо
давно звернулася із закликом, 
щоб в майбутній Конституції Іраку 
була закріплена можливість хрис
тиянам виражати свою волю за 
давніми традиціями.

Духовний лідер суннітів Іраку 
Ахмед аль-Кубейсі підтримав ідею

відновлення в країні королівського 
правління у формі конституційної 
монархії. "Король повинен царству
вати, а не правити, а влада повинна 
ґрунтуватися на виробленні колек
тивних рішень",- вважає аль-Ку- 
бейсі. Останній іракський монарх 
Фейсал із династії Хашимітів (до неї 
відноситься й нинішній король Йор
данії) був вбитий підчас військового 
перевороту в липні 1958 р. Претен
дентом на іракський трон є 
43-річний племінник вбитого коро
ля, шериф (спадкоємець пророка 
Мухамеда) Ал і бен Хусейн, який нині 
очолює партію "Конституційний рух 
монархістів".

Вища рада іслам сько ї рево
лю ц ії Іраку виступає проти будь- 
якого уряду країни, призначеного 
США. 7 червня тисячі мусульман- 
шиїтів провели на вулицях Басри 
демонстрацію з вимогою негайно
го виводу англійських військ. 
В Іраці вже розгортається анти- 
амерканська партизанська війна, 
гинуть американські вояки.

Студентські організації Ірану
критикують верховного керівника 
Ірану аятолу Хаменеї за відсутність
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демократичних реформ. Організо
вані в Тегерані студентські демон
страції зустрічають протидію з бо
ку консервативної релігійної 
верхівки. В керівних колах країни 
вважають, що виступи студентів 
інспіровані зовні. Група викладачів 
університетів країни звернулася 
до Хаменеї з проханням відмови
тися від уявлення, що він є послан
цем Аллаха на Землі і може одно
особово керувати країною, від
міняючи навіть рішення парламен
ту країни.

Організація "Партія ісламсь
кого визволення" , яка офіційно 
заборонена в Росії, готувала замах 
на президентів Азербайджану, Уз
бекистану й України. Внаслідок 
заходів ФСБ ФР вдалося затрима
ти 121 члена осередку цієї ор
ганізації. Серед арештованих і 
керівник осередку, громадянин 
Киргизії Алішер Мусаєв. При до
гляді виявлено у затриманого ви
бухівку. До групи затриманих є 
декілька кримських татар. У вилу
ченій друкованій продукції "Партії 
ісламського визволення" були 
брошури, адаптовані спеціально 
для кримських татар.

Мусульманки Майамі у своїх 
вимогах перевершили мусуль
манок Татарстану, які одержали 
дозвіл фотографуватися на права 
водія в хустці. Майамки вимагають 
дозволити їм фотографуватися 
у чадрі, коли обличчя взагалі закри
те. Зокрема Султана Фрімен пода
ла до суду штату позив, бо ж вимо
га такого фотографування з'явила

ся лише після теракту 11 вересня, 
а воно явно суперечить Корану.

Шиїтський імам Фартуссі -
один із духовних лідерів Іраку - ви
дав фетву, якою заборонив всім 
правовірним виробництво і спожи
вання спиртних напоїв, навіть пи
ва. Фетва вже стала впроваджува
тися в життя. Через дві години 
після її появи озброєні молодчики 
увірвалися в Багдаді на пивзавод і 
влаштували там дебош. Директор 
підприємства вимушений був 
звернутися за допомогою до аме
риканців. Але фундаменталіст - 
молодий мулла найбільшої в сто
лиці мечеті "Садрейн" пообіцяв 
йому ще раз "прийти" на завод, як
що він* не припинить свою роботу. 
Із закритими залізними завісами 
вікнами стали працювати в Багдаді 
винні магазини. Чергова фетва 
імама Фартуссі заборонить кіноте
атри. Вже сформовано спеціальні 
команди, які палитимуть їх. Амери
канцям запропоновано закрити очі 
на становлення в Багдаді нового, 
шаріатського порядку. їх попере
дили про можливу конфронтацію з 
місцевим населенням "із-за не-с 
обізнаності окупантів з релігійни
ми законами". То ж реальна влада 
у більшості міст Іраку переходить 
до рук релігійних лідерів, частіше -
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шиїтських. На фоні їх навіть Сад
дам Хусейн виглядає лібералом.

В Ірані немає місця екст
ремістській ісламській ор
ганізації "Апь-Каїда". Тут бороть
бу з нею почали задовго до нью- 
йоркського теракту. Влада дала 
розпорядження заарештовувати і 
депортувати з країни членів "Аль- 
Каїди". Багато з них сидять тут за 
ґратами.

Ісламські сепаратисти паки
станської частини Кашміру
одержують постійну підтримку з 
боку влади цієї країни. Про це за
явив представник уряду Індії. Це 
створює напруженість у відноси
нах між двома країнами, формує 
протистояння між носіями мусуль
манської та індуїстської релігій, 
призводить до військових сутичок 
з людськими жертвами.

Пакистанські ісламісти по
грожують США помстою за вбив
ства мусульман в Афганістані, Іраці 
і Палестині. Угрупування "Мусуль
манська об’єднана армія" взяла на 
себе відповідальність за вибухи на 
заправках західних компаній. Так, 
лише в Карачі прозвучали вибухи 
на 21 заправці. МОА застерегла 
владу, що якщо вона не припинить 
гоніння на ісламських бойовиків, 
то масштаб вибухів розшириться.

Мусульманський світ Са
удівської Аравії виступає проти 
присутності на території їх країни 
американських військових. І тут 
вони в своїх бажаннях співзвучні із 
своїм земляком Бен Ладеном. Са

удівська Аравія - країна, яка має на 
своїх територіях два центри світо
вого ісламу - Мекку і Медіну. 
Відвідувати, а тим більше бути 
постійно на землях "світових міст" 
"невірним", з точки зору ортодок
сального ісламу не є бажаним. 
Держдепартамент США розглядає 
питання можливості задоволення 
прагнень Саудівських екстремістів 
з метою утихомирення їх настроїв.

Рада муфтіїв Росії та коман
дування Сухопутних військ 
підписали протокол про 
співробітництво. Ця подія стала 
наслідком зустрічі муфтія Равіля 
Гайнутдіна із заступником голо
внокомандуючого із виховної ро
боти генералом Олександром Че- 
четенком. Згідно документу, сто
рони мають намір розгорнути 
спільну роботу в сфері виховання 
військовослужбовців під загаль
ним лозунгом "Мусульманин - 
взірцевий захисник Вітчизни!", 
розпочати спільне написання ме
тодичних матеріалів з ісламської 
проблематики для вузів Сухопут
них військ та офіцерського складу 
Сухопутних військ. Співробіт
ництво передбачає також мож
ливість відвідування мусульмансь-
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кими лідерами країни військових 
частин, виступ перед особовим 
складом із лекціями з ісламських 
проблем.

Спроби пов’язати мусуль
манську релігію із тероризмом
засудив Президент Австрії Томас 
Клестиль. На його думку, іслам 
проповідує справедливість, 
рівність, відмову від агресії і засто
сування сили. Тому, на думку Клес- 
тиля, необхідно створити за 
взірцем Ради Європи міжнародну 
організацію, що включала б 
арабські і європейські країни з 
тим, щоб "арабські і європейські 
держави, ставали ближчими одна 
одній і разом вирішували спільні 
проблеми".

Низька якість ісламської 
освіти в Російській федерації
пояснюється відсутністю єдиної 
освітньої програми мусульмансь
ких шкіл. До такого висновку прий
шли учасники семінару "Майбутнє 
релігійної освіти в Росії", що 
відбувся в Нижньому Новгороді з 
нагоди святкування десятиріччя 
утворення Духовного управління 
мусульман Нижньогородської об
ласті. Учасники сформували робо
чу групу, завданням якої буде 
підготовка мусульманських
підручників.

Урок мусульманської моралі
надав віруючим імам однієї із баг
дадських мечетей. Під час однієї із 
проповідей імам запропонував тим 
із присутніх, хто заплямував себе 
участю у грабежах і поромах, негай
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но вийти із храму. На перших порах 
ніхто каятися не збирався. Однак 
після урочистої обіцянки священ
нослужителя молитися лише із ти
ми, хто поклянеться у своїй чес
ності на Корані, віруючі стали масо
во покидати храм. В мечеті залиши
лося всього семеро "безгрішних".

Мавританська влада в рамках 
боротьби з ісламським фунда- 
менталізмом закрила в Нуакшоті

три мусульманські релігійні інституції 
та проводить масові арешти членів 
ісламських фундаменталістських ор
ганізацій, як місцевих, так й інозем
них. За кілька місяців до цього тут 
вже були закриті Саудівський 
ісламський інститут та Благодійний 
фонд Об'єднаних Арабських Еміратів 
(ОАЕ) і заарештовані їх директори та 
всі співробітники. Такі дії влади Мав
ританії викликали протест 
керівництва ОАЕ і нове напруження 
стосунків між обома країнами.

БУДДИЗМ
Далай-Лама Тензін Гяцо по

годжується на автономію Тибету 
у складі Китаю. З цією місією він 
направив до Пекіна на переговори 
з урядом КНР своїх посланців. Пе-
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реговори будуть важкими, бо ж 
пекінська влада розглядає Далай- 
Ламу як сепаратиста.

Глава буддистів Калмикії Тело 
Тулку Джеральдін Фейган займає 
активну громадянську пропозицію і 
поступово стає одним із лідерів 
російського буддизму. Тулку, який 
народився в США в калмицькій сім'ї 
емігрантів і 13 років прожив в одно
му із монастирів на півдні Індії, з 
1992 р. очолює буддистів Калмикії. 
За 11 років свого керівництва йому 
вдалося відновити 21 хурул 
(буддійський храм), в т.ч. й Сякю- 
сен-сюме, самий крупний в Європі, 
де нині знаходиться Управління 
справами буддистів республіки. І 
це при тому, що до початку 90-х 
років XX ст. тут не залишилося жод
ного буддійського храму. Значну 
допомогу у відбудові храмів будди
сти, які становлять більшість насе
лення Калмикії, отримують від дер
жави. Однак тут є проблема із чен
цями - повні обітниці прийняли ли
ше шестеро ченців, ще десять є по
слушниками. В Калмикії нині виник
ла міжбуддистська напруга у сто
сунках між різними школами віров
чення. Як відомо, у тібетському буд
дизмі є чотири головних школи 
(Нінгма, Кагью, Сакья і Гелугпа). 
В Росії традиційно розвивалася Ге
лугпа. Інші три були практично не 
представлені. Нинішня активність 
Карма Кагью, на думку Тело Тулку, 
відіграє деструктивну роль у роз
витку буддизму в Росії. Окрім того, 
що лідери цього руху (Шамара 
Рінпоче і Оле Нідал) не визнають 
величності Його Святійшества Да

лай-лами, так ще й Карма Кагью 
змогла зареєструватися на феде
ральному рівні саме завдяки тому, 
що в Москві її вважають тра
диційною для Калмикії релігією. Це, 
на думку Тело Тулку, говорить про 
те, що російські чиновники не ма
ють і найменшого розуміння про
блем і особливостей буддизму 
в традиційних для Росії республіках 
(Бурятія, Калмикія і Тува).

Міжнародний фестиваль 
"Буддизм.ги" відбудеться 5-16 
липня в Санкт-Петербурзі в рамках 
заходів із святкування 300-річчя

міста. Заходи фестивалю відбува
тимуться за трьома напрямами: те
орія (знання), мистецтво (радість) 
та практика (дія). Учасники заходу 
матимуть змогу відвідати лекції з 
історії буддизму та буддійської ме
дицини, виставки буддійського ми
стецтва і ритуальних предметів, об
говорити проблеми сучасності та 
зайнятися медитативною практи
кою під керівництвом лами Оле 
Нідала та інших вчителів.

Ненав'язлива, щира і тонка 
усмішка буддиста засвідчує йо
го щасливість. До такої думки 
прийшли англійські та амери
канські дослідники, які, вивчивши
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природу феномену буддистської 
усмішки, прийшли до висновку, що 
послідовники Будди "насправді 
знають секрет щастя". Сканування 
вченими мозку буддистів виявило 
підвищену активність у тих ділян
ках мозку, які відповідають за по
чуття щастя. В буддистів із стажем 
мозкові "центри щастя" функціону
ють у лівій півкулі, і не лише під час 
медитації, а постійно. Відтак екс
периментально доведено, що 
релігійний настрій може перетво
рювати "благісну" енергію мозку і 
віддавати її, хоч би у вигляді 
усмішки, як у буддистів, 
у зовнішній світ. Цікавим є те, що 
позитивна реакція у багатьох буд
дистів спостерігається не лише під 
час медитації. Буддисти практично 
завжди усміхнені.

Буддистські монахи Тайлан
ду є носіями вірусу СПІДу. У вся
кому разі це засвідчили медичні 
обстеження. Було проведено 
аналіз крові монахів ряду монас
тирів. В 130 виявили вірус СПІД.

Буддизм відзначається ор
ганізацією різноманітних за 
ходів, зорієнтованих на утверд
ження миру у всьому світі, мирне 
розв'язання різноманітних конф
ліктів тощо. Особливу активність 
в цьому контексті в червні виявили 
камбоджійські буддисти. У всіх па
годах країни відбулися релігійні це
ремонії, покликані за допомогою 
молитов закликати світ до миру.

Карантинні правила, спричи
нені епідемією атипової пневмонії,

введено в буддистських монасти
рях Китаю. Згідно цих правил, мо
нахи можуть виходити за монас
тирську браму максимум на три 
години і лише з дозволу настояте
ля. Порушників визначеного часу 
відлучення чекає десятиденна ізо
ляція, а найнедисциплінованіших - 
взагалі вигнання з монастиря. Так, 
чотирьох монахів Шаолінського 
монастиря, які без дозволу вийш
ли за стіни обителі і десь ночува
ли, настоятель вигнав з монасти
ря і заборонив їм наближатися до 
його стін ближче, ніж на десять 
кілометрів.

ІУДАЇЗМ
Головний рабин Риги Арьє 

Беккер став володарем і головою 
ради директорів регіонального 
інвестійного банку. Латвійське гро
мадянство він одержав лише рік то
му, хоч в цій країні проживав п’ять 
років і до весни ц.р. був заступни
ком головного рабина. Банк рабин 
купив за гроші свого батька Марка 
Беккера, який контролює великий 
одеський банк "Південний".

Синагога Костроми постраж
дала від вандалів. На її стінах 
постійно з ’являються анти
семітські гасла. Вся вулиця, на якій 
розміщена синагога, розписана 
антисемітськими текстами. Місце
ва влада на це ніяк не реагує. 
Більше того, представники право
порядку погрожують, що якщо слу
жителі синагоги не будуть стирати 
"писання" самі, то їх будуть навіть 
штрафувати.
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Кількість месіанських євреїв 
в 100 їх конгрегаціях в Ізраїлі 
помітно зростає чисельно. Як
що в 1967 р. в країні було лише 250 
месіанських євреїв, то в 2000 р. їх 
тут було вже 7 тисяч. Серед 15-ти 
мільйонів євреїв світу послідо
вників Ісуса 332 тисячі.

ЩДІЙСЬКА 
РЕЛІГІЙНА тра д и ц ія

В традиції індуїзму (на 
відміну від ісламу) існує одер
жання свекрухою викупу за сво
го сина. Офіційно калим заборо
нений індійськими законами. Але 
практика вимагання його в Індії 
все зростає. Жінку, яка не заплати
ла калим, чекає навіть смерть. Ли
ше в 1996 р. тут було вбито 5,5 тис. 
жінок із-за невиплати калиму. 
В минулому році таких смертей 
нібито було десь 7 тисяч. За такої 
ситуації навіть чоловік, обливши 
бензином, спалює нібито законно 
свою дружину. Тема незаконності 
калиму в травні в Індії набрала 
особливої гостроти після того, як 
21-річна Ніша Шарма під час 
весілля відкрито відмовилася пла
тити калим і викликала міліцію, 
щоб вона утихомирила родичів на
реченого. В Індії існує спеціальна 
в'язниця для свекрух-побирушок.

Індуїзм, як відомо, суворо за
бороняє публічні вияви ніжності 
в особистих спілкуваннях. І ось, 
щоб полегшити життя закоханих, 
Калькутський технологічний музей 
відкрив нову залу, що одержала на
зву "кімнати шепоту". Зала має

форму кулі. Тут такі акустичні якості, 
які дають можливість семи парам 
водночас спілкуватися, не підслу
ховуючи одна одну. То ж традиції 
індуїзму дотримані.

Маленьке індійське містечко 
Віллупурам зібрало у травні бага
тьох євнухів (хіджрів). Вони мали 
тут зіграти спектакль за мотивами 
історії з індуїстських священних 
книг. Усі євнухи вважають себе 
жінками. В зіграному спектаклі во
ни зображали те, як виходять 
заміж. Поруч з Віллупурамом є ма
леньке сільце Куувагам - мекка 
євнухів. Тут знаходиться храм 
їхнього бога-воїна Аравана. Згідно 
переказів, плем'я Аравана повинне 
було принести його в жертву, щоб 
виграти війну. Як останнє бажання, 
він попросив дати йому можливість 
оженитися і насолодитися інтимни
ми стосунками з жінкою останньої 
ночі перед смертю. Щоб виконати 
це бажання, бог Крішна на ніч прий
няв жіночий образ, а наступного 
дня став "вдовою".

Закони Інд ії подеколи прихо
дять в суперечн ість  із тра
диціям и індуїзму. Так, одружува
тися тут дозволяють юнакам у віці 
21 рік, а дівчатам - у віці 18 років. 
Але у травні в одному із сіл за 80 км 
на північ від столиці Делі відбулося 
весілля. До шлюбу йшов 12-річний 
хлопчик і 10-річна дівчинка. Це ди
тяче весілля організували їхні 
батьки. Все закінчилося тим, що і 
молодят, і їх батьків, і 17 гостей за
брали у міліцейську дільницю. 
Свободу всі матимуть лише після
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сплати штрафу розміром 105 до
ларів за кожного. На суд чекають 
головні організатори весілля - 
батьки молодят.

Вегетаріанство - неодмінна 
вимога способу життя послідо
вників індуїзму. Різні незгоди жит
тя можуть бути спричинені пору
шенням цієї вимоги. Мешканці се
ла Бхубанпур, що на сході Індії, 
вважають, що припинення вживан
ня в їжу м’яса заставить злі сили, 
на совісті яких сім смертей, зали
шити їх поселення. Заборонено 
магазинам села торгувати куряти
ною і яйцями, а рибалкам - ловити 
рибу. Поруч з цим в селі здійсню
ються різні ритуальні дійства 
індуїзму.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ
Предстоятель Церкви Божої 

Матері Державної архиепископ 
Іван Береславський на прес-кон
ференції в московському готелі 
"Росія" повідомив про наближення 
скорого пришестя останнього 
російського царя-патріарха Сера
фима (Михайла) Романова. Ар
хиепископ повідомив, що в нього 
було "містичне об'явленя", в якому 
йому була відкрита таємниця кня
зя Михайла Романова. Останній не 
загинув від рук більшовиків, а чу
десним чином уникнув смерті. Ан
гел привів Михайла в Білогорський 
монастир, де він став іноком Сера
фимом "Умиленным". На прес- 
конференції вперше була обнаро
дувана фотографія, яка, на думку 
архиепископа Івана, засвідчує, що

незадовго до своєї смерті патріарх 
Тихон (Бєлавін) рукопоклав у єпис
копи інока-царя Серафима, який 
став згодом "патріархом-царем". 
Зазначимо, що одне із головних 
положень "Богородичного Центру" 
(одна із назв Церкви) - вчення про 
"Нову Святу Русь". Причому, як 
вважають прихильники вчення, це 
не красива метафора, а "точне бо
гословське поняття". "Цар- 
Патріарх Нової Святої Русі" Сера
фим Романов існує в "тонкому 
просторі й вже сходить з Неба, 
щоб вивести Росію із кризи".

Японська секта "Лабораторія 
Панауейв" відсунула термін на
стання кінця світу, який вона призна
чала на травень. Вона не заперечує 
неодмінність цієї події, але визнає 
можливість свого лідера 69-річної 
Юко Тіно відкладати її завдяки пев
ним вольовим зусиллям на пізніше. 
Сектанти вірять, що в 1982 р., коли 
до нас нібито наближалася якась 
невідома планета, то Тіно відверну
ла апокаліпсис на Землі. Зараз це 
має повторитися. І це пов'язано з 
планетою Нібуру, еліпсоїдна орбіта 
якої пролягає між Марсом і Юпіте
ром. Ця планета має наблизитися 
до Землі і викликати непередбачу-
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вані зміщення її кори. Сектанти вва
жають, що ця інформація призначе
на лише їм, а відтак телестудії не ма
ли права розголошувати її на весь 
світ. Тому вони погрожують поваляти 
всі телевишки в країні.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ
Релігія Буду може стати 

національною на Гаїті. Виникла 
вона внаслідок злиття вірувань 
чорних рабів з католицизмом. Нині 
вона на Гаїті має рівні права з інши
ми релігіями. Але діючий прези
дент країни має намір в 2004 р. по
святити в неї всю країну.

Шамани Бурятії у свій спосіб 
прагнуть відвернути атипову 
пневмонію. Вони вважають, що 
цього року в природі порушено ба
ланс. Це й призведе до різних дис- 
балансів-нещасть. Шамани гада
ють, що відвернення епідемії зна
ходиться в компетенції духів вод
ної стихії. Саме до них вони звер
нулися 8 червня з проханням захи
стити від SARS.

Язичництво ще живуче в Аф
риці. Особливо тут поважають і бо
яться чаклунів. Але нещодавно було 
вбито трьох з них. Убивців вловили, 
з'ясували причини вбивства. Вияви
лося, що нібито шамани наклали 
страшне закляття на трьох бандитів, 
із-за чого у них зморщилися чоловічі 
органи. Вимога потерпілих до викра
дених ними шаманів повернути їм

втрачене, незважаючи на різні зу
силля чаклунів, залишилася безре
зультатно. Тоді бандити поплатилися 
шаманам тим же з використанням 
фізичних засобів. Але останні не вит
римали знущання над ними і помер
ли. Згідно місцевого звичаю вбивць 
тепер проткнуть чотирма списами.

МІСТИКА
Реальним виявом реінкарнації 

пояснюють в Кабоджі ті відносини, 
які склалися між чотириметровим

пітоном на ім'я Щасливиця і 
трирічним хлопчиком Оуеном Сам- 
бата. Пітон, який заліз в колиску до 
трирічної дитини, опісля став нероз
лучним другом хлопчика. Вони навіть 
сплять разом: голова змія служить 
Оуену за подушку. Батьки хлопчика 
сприймають це як послання з небес. 
Згідно вірувань камбоджійців, твари
ни мають магічну силу і наділяють 
людину понадістотними здібностя
ми. Сільські ворожки вважають, що 
в минулому Оуен був сином дракона, 
а коли йому виповниться сім років, 
то стане цілителем.
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Круглий стіл „Законодавче забезпечення свободи віро

сповідання в Україні" відбувся 11 червня 2003 р. у Конференц-залі 
Національної Академії Наук. Його організаторами виступили Інститут 
Релігійної Свободи та основні християнські конфесії України. В засіданні 
Круглого столу також прийняли участь народні депутати України 
(В.Стретович, С.Кіроянц, П.Ющенко і М.Косів), експерти та 
представники засобів масової інформації. Головною метою засідання 
стало обговорення ситуації, яка склалася із законодавчим 
забезпеченням свободи віросповідання в Україні в контексті внесеного 
Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України чергового 
проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про 
свободу совісті та релігійні організації" (реєстр. № 1281 від 12.05.2003 
р., на заміну поданого раніше). Основна дискусія на засіданні 
розгорнулася навколо питання щодо доцільності внесення змін до 
чинного Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" без 
попередньої розробки та ухвалення концептуальних засад державно- 
конфесійних взаємин в Україні. Окремі учасники засідання висловили 
свою думку про те, що процеси прийняття законопроекту та розробки 
концептуальних засад можуть відбуватися паралельно. Але більшість 
учасників круглого столу висловились за те, щоб спочатку були 
опрацьовані концептуальні засади державно-конфесійних взаємин 
в Україні, а потім, вже на основі цих концептуальних засад, вносилися 
зміни до законодавства про свободу совісті та релігійні організації. 
За результатами засідання круглого столу була прийнята Резолюція, яка 
була підписана представниками більшості християнських конфесій, які 
взяли участь у цьому заході. ( Інститут Релігійної Свободи)

Резолюція Круглого столу
"Законодавче забезпечення свободи віросповідання в Україні"

м. Київ 11 червня 2003 р.
Ми, учасники Круглого столу „Законодавче забезпечення свободи 

віросповідання в Україні", дійшли згоди в тому, що одним із здобутків 
молодої української демократії є релігійна свобода, яка на 
законодавчому рівні забезпечена відповідними нормативно-правовими 
актами.

Разом з тим, вважаємо, що для подальшого розвитку українського 
суспільства правова база державно-конфесійних відносин потребує 
вдосконалення та приведення у відповідність з вимогами
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демократичного громадянського суспільства, Конституції України та 
міжнародно-правових актів, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України. Оновлене законодавство про свободу 
совісті та релігійні організації повинне відповідати новому духові 
державно-конфесійних відносин, позбавлених духу патерналізму з 
боку держави щодо релігійних організацій, та покликане максимально 
врегульовувати питання забезпечення свободи віросповідання та 
діяльності релігійних організацій в Україні відповідно до реалій 
сьогодення.

З огляду на це, вважаємо, що, перед тим, як приймати відповідні 
законодавчі акти, у тому числі і зміни до Закону України „Про свободу 
совісті та релігійні організації", спочатку необхідно опрацювати 
концептуальні засади державно-конфесійних взаємин в Україні, у яких 
було б закріплено положення про партнерські відносини між конфесіями 
та Державою. І тільки після цього, на підґрунті концептуальних засад, 
приймати відповідні нормативно-правові акти.

У зв'язку з цим вважаємо, що внесений Кабінетом Міністрів України 
до Верховної Ради України проект Закону України „Про внесення змін до 
Закону України „Про свободу совісті та релігійні організації" (реєстр. 
№ 1281 від 12.05.2003 року, на заміну поданого раніше) є передчасний 
і такий, що не відповідає суспільним трансформаціям, які відбулися 
в України в релігійній сфері.

Виходячи з зазначеного, учасники круглого столу звертаються до 
народних депу-татів України з пропозицією відхилити проект Закону 
України Про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та 
релігійні організації" (реєстр. № 1281 від 12.05.2003р., на заміну 
поданого раніше) та звертаються до Кабінету Міністрів України з 
пропозицією щодо опрацювання проекту концептуальних засад 
державно-конфесійних взаємин в Україні.

Резолюцію підписали керівники та уповноважені представники 
наступних християнських конфесій (у порядку підписання): Українська 
Православна Церква - Київський Патріархат, Українська Православна 
Церква, Українська Греко-Католицька Церква, Римо-Католицька Церква 
в Україні, Всеукраїнський союз Церков Християн Віри Євангельської 
П'ятидесятників, Українська Уніонна конференція Церкви адвентистів 
сьомого дня, Союз вільних церков християн євангельської віри України, 
Братство незалежних церков та місій Євангельських Християн- 
Баптистів України, Божа Церква України християн євангельської віри, 
Об'єднання незалежних харизматичних християнських церков України 
(Повного Євангелія), Духовний центр християнських церков України 
"Нове покоління", Українська Християнська Євангельська Церква, 
Українська Автокефальна Православна Церква, Об'єднання 
Євангельських Церков України.
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Незважаючи на зусилля вищеназваних інституцій та Церков, 
Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності
(Голова Комітету - Лесь Танюк) 17 червня 2003 р. розглянув проект 
Закону України "Про внесення змін до проекту Закону України "Про 
свободу совісті та релігійні організації" (реєстр. № 1281 від 12.05.2003 
р., на заміну поданого раніше) і ухвалив рішення рекомендувати 
Верховній Раді України прийняти даний проекту першому читанні.

•к -к -к •к к

Чергове засідання Всеукраїнської Ради церков і релігійних 
організацій відбулося у червні. Голова Держкомітету України 
у справах релігій В.Бондаренко розповів про хід виконання Указу 
Президента України Л.Кучми від 21 березня 2002 р. № 279/2002 "Про 
невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків 
тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та 
відновлення порушених прав церков і релігійних організацій". 
В.Бондаренко, зокрема, наголосив: "Я хочу запевнити вас в тому, що всі 
відповідні запроси, документи, що надходять до нашого Держкомітету з 
необхідними юридичними підставами і архівними довідками, всі будуть 
раніше, чи пізніше реалізовані. І релігійні організації, і ті, хто зараз 
займає приміщення мають зрозуміти, що ця власність (храми і споруди, 
які були власністю церков, релігійних організацій) буде повернута, але 
сам термін повернення може бути досить суттєвим". В.Бондаренко 
підкреслив, що тисячі культових споруд, що використовувались не за 
призначенням, вже повернуто релігійним організаціям. Разом з тим, 
деякі представники церков говорили про те, що питання повернення 
храмів і споруд, які знаходились у власності церкви, нерідко затягують 
на місцях. Керівник бюро зовнішніх зв'язків Української греко- 
католицької церкви о.Олекса Петрів вважає, що "субстанціальною є 
друга стаття Указу Президента України, стосовно справи освіти і 
виховання, а у майновій справі завжди будуть залишатися певні 
проблеми". Про вплив Всеукраїнської ради церков і релігійних 
організацій на поліпшення правової бази державно-церковних відносин 
присутніх проінформував заступник голови Державного комітету 
України у справах релігій М.Маломуж. Доповідач торкнувся проблем 
податків з релігійних організацій відносно гуманітарної допомоги, ряду 
питань з власності, візового режиму для віруючих та інші. Перший 
заступник голови Держкомітету М.Новиченко розповів про заходи, 
заплановані Держкомітетом на найближчі місяці. Керівники Київського 
університету права розповіли про те, що в 2003-2004 навчальному році 
провадиться набір в спеціалізовану групу на спеціальність 
"Правознавство", спеціалізація "Менеджмент в невиробничій сфері". 
Актуальність теми пояснюється тим, що нове законодавство передбачає
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надання релігійним організаціям статусу юридичної особи. Це вимагає 
від керівника релігійної громади різноманітних знань не тільки в галузі 
конфесійної діяльності і прав людини, а й різноманітних знань і навичок 
не тільки у сфері управління і права, в тому числі, міжнародного. 
В релігійних організаціях спеціальність юрист-менеджер зможе 
отримати духовний лідер, або голова чи виконавчий директор громади, 
або будь-який член громади. Відбулось жваве обговорення питань, що 
розглядалися. З приводу навчання в КУП можна звернутися в його 
ректорат за адресою вул. Трьохсвятительська, 4. (В.Матвеев)

* * * * *

Робота над написанням договору, що стане основою 
прийняття Конституції Євросоюзу, завершується. Про це заявив 
один із членів робочої групи з написання проекту договору, заступник 
голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату 
протоієрей Всеволод Чаплін. Головна частина статей договору вже 
затверджена Конвентом "Майбутнє Європи” . Залишилося лише 
затвердити преамбулу. На думку Чапліна, європейські Церкви 
"практично максимально добилися того, чого могли добитися 
в принципі". Зокрема одна із статей проекту Конституції обумовлює, 
що ЄС без упередження ставиться до статусу Церков, релігійних 
об’єднань і громад в межах національного законодавства. Це, 
на думку експертів, стане гарантом того, що Євросоюз не буде 
нав'язувати якусь "єдину модель" державно-церковних відносин. 
Конвент відкинув спроби включити в проект Конституції положення 
про відділення Церкви і держави. Навпаки, затверджена теза про 
встановлення "в ідкритого і регулярного діалогу" Євросоюзу із 
Церквами. В преамбулі документу сказано про "культурну, релігійну і 
гуманістичну спадщину Європи". Представники Церков вважають це 
суттєвим прогресом порівняно із текстом Хартії фундаментальних 
прав ЄС, де про релігію не сказано жодного слова. Однак 
представниками релігійних кіл так і не вдалося добитися конкретних 
положень про християнську спадщину Європи чи християнські 
цінності (попри часті посилання в документі на спадщину грецької і 
римської цивілізацій, Просвітництва тощо). Немає в проекті і 
посилання на Бога, до чого постійно закликав Ватикан і навіть світські 
політики із католицьких країн. Все це, однак, не перешкоджає 
аналітикам вважати новий проект Конституції ЄС більш 
прогресивним, аніж Конституції Росії та інших постсоціалістичних 
країн. Європейський Основний закон дає більше можливостей для 
систематичного діалогу і співробітництва Церков і релігійних общин з 
державою та суспільством.
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За вільне здійснення мусульманами в Німеччині релігійних 
обрядів і приписів висловилися дві третини опитаних демо- 
скопічним інститутом Infratest-dimap німців. Опитування прово
дилися на замовлена Фонду ім.Конрада Аденауера. Понад 60% німців 
висловилися за те, щоб мусульмани, маючи свободу відправлення 
релігійних обрядів, враховували права й інтереси більшості населення 
країни. 57% опитаних із Західної частини країни і 38% із Східної 
вважають за можливе викладання основ ісламу у системі середньої 
освіти. Понад 75% відсотків опитаних відкинули твердження про те, що 
Німеччина є християнською країною, в якій ісламу не може бути місця. І 
тому 65% німців не мають нічого проти того, щоб по сусідству із ними 
діяла мечеть. 91% респондентів згідні із тим, що всі людин рівні перед 
Богом незалежно від їхньої релігійної належності. Разом з тим понад 
43% вважають, що християнство значно терпиміша релігія, аніж іслам. 
37% опитаних вважають, що християнство й іслам базуються на єдиній 
системі цінностей, а 14% переконані у вищості християнства над 
ісламом. 95% респондентів, які живуть по сусідству із мусульманами, 
заявили, що таке сусідство не приносить їм дискомфорту. Загальний 
висновок керівників проекту - німці в цілому терпимо ставляться до 
ісламу. Однак в тих регіонах країни, де про іслам ще мало знають (Східна 
Німеччина) упередження проти мусульман значно більші. Проведені 
дослідження Фонду Аденауера не є абстрактними. В країні все більше 
спостерігається протидія активному поширенню ісламу. Наприклад, 
Вестфальська земельна церковна рада - перша із 24 протестантських 
церковних об’єднань - постановила не допускати пустуючих церковних 
будівель мусульманам. Однак, за даними співробітників 
Дортмундського університету, кожен третій із 35,5 тис. євангелічних і 
протестантських храмів на всій території ФРН у найближчі роки 
припинить свою діяльність. Причиною цього є скорочення чисельності 
прихожан і зменшення прибутків. Вже нині понад 12 тис. церковних 
будинків повинні бути продані чи знесені. Ці будинки із задоволення 
купують мусульмани. Цікаво, що, згідно даних опитування, рівень 
терпимості до ісламу та мусульман у німців-католиків значно вищий, 
аніж у німців-протестантів. Терпимість до ісламу значно менша у осіб 
старше 60 років та тих, які приймають активну участь у церковному 
житті. Поряд із цим, практично немає різниці у сприйнятті ісламу 
членами найбільших партій країни - Соціал-демократичної партії і 
Християнсько-демократичного союзу. Попри позитивне сприйняття 
ісламу, керівники проекту вважають необхідним проводити в суспільстві 
постійну роз'яснювальну роботу для протидії поширенню негативних 
настроїв щодо ісламу і мусульман. Терпимість в суспільстві - це процес, 
який потребує повноцінної просвітницької програми.

56 Релігійна панорама № 6 ’2003



НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ ТА 
РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 

ИНТЕРНЕТУ
Боруцький Степан. Держава. Церква. Людина (Державно-цер

ковні та міжконфесійні відносини у дзеркалі сучасності. 1992- 
2002 роки).- Львів, 2003. Книга вміщує видрукувані у львівській пресі 
матеріали про релігійне життя західного регіону протягом першого де
сятиліття незалежності України.

Степовик Дмитро. Іконологія й іконо
графія. - Івано-Франківськ: Нова Зоря, 
2003. - 312 с. + кольорова вкладка - 62 с.
У своїй новій книзі професор Степовик розгля
нув низку важливих питань, пов'язаних із дже
релами іконотворчості у християнстві. Крім су
то мистецтвознавчих питань, у книзі поважне 
місце відведено богословії ікони, тим великим 
труднощам, з якими зіткнулася Вселенська 
Церква в утвердженні сакральних зображень. 
Книга добре ілюстрована графічними зобра
женнями ранньої сакральної іконографії і коль
оровими репродукціями сучасних майстрів іко
ни. Книга може використовуватися і як на
вчальний посібник для духовних та мистецьких 
навчальних закладів. Книгу можна придбати 
у видавництві "Нова Зоря" у Івано-Франківську 
(тел. (03422)451-82; 254-49).

Степовик Дмитро. Візантологія. Л екц ійний курс для вищих ду
ховних навчальних закладів України. - Івано-Ф ранківськ: Нова Зо
ря, 2003. - 253 с. Особливістю цього лекційного курсу є український 
погляд на Візантію, її одинадцятивікову історію та Церкву. В кількох 
розділах книги автор розглядає події ранньої історії України в контексті 
візантології. До недавнього часу візантологія в Україні вивчалася через 
призму бачення московських візантологів і будь-які спроби українців 
скорегувати явно хибні твердження наштовхувалися на цензуру 
імперських наукових структур. Книга професора Степовика є важливим 
і вагомим кроком до створення української візантології. Книгу можна 
придбати у видавництві "Нова Зоря".
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Богословские размышления. Евроазийский журнал богосло
вия.- 2003.- № 1. Часопис знайомить із здобутками сучасної бого
словської думки в Євразії. Тут статті з питань наукової критики Біблії, 
життя Ісуса Христа, історії лютеранської Церкви та ін.

Спіноза Бенедикт. Теологічно-політичний трактат.- К., 2003.
В праці відомого нідерландського філософа XVII ст. викладаються його 
погляди з питання "першопричини і походження речей", дається аналіз 
текстів Старого і Нового Завітів, розкривається співвідношення віри і ро
зуму.

■*

Религия и право.- 2003.- № 1. В першому цьогорічному числі ча
сопису московського Інституту релігії і права розглядаються деякі про
блеми діючого нині в РФ законодавства про свободу совісті, питання 
співвідношення релігії і релігієзнавства, даються поради з питання скарг 
до Європейського суду та ін.

В Австралії підготовлена нова інтерпретація 
Біблії, яка отримала назву "The Aussie Bible" 
("Австралийская Библия"). Це видання призначе
не для тих із віруючих, в яких "інтелектуальний" текст 
Біблії у звиклому викладі викликає роздратування. 
Тому давні тексти викладені на місцевому слензі. 
Наприклад, нові заголовки глав і книг мають такий 
вигляд: "Мудрі Хлопці", "Історія про одного доброго 
типа". Волхви названі "високолобі із Сходу", а їх 
вітання новонародженого Ісуса перелицьовано так: 
"Доброго дня, Ваша Величність". Попри таку фри
вольність, випуск нової "Біблії” підтримало Біблійне 

Товариство Нового Уельсу, а передмову до книги написав англіканський 
архиепископ Сіднею Пітер Дженсен. Автором ідеї подібного видання є 
журналіст Кел Річардс.
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Круглий стіл "Проблеми становлення візантиністики та патро
логії в сучасній Україні" проведений Українським центром візан
тиністики і патрології наприкінці травня у Києві. У заході взяли участь 
релігійні діячі, науковці, богослови, архітектори, журналісти. У доповідях 
учасників йшлося про загальні проблеми візантиністики в сучасній Ук
раїні. Архиепископ Ігор Ісіченко (УАПЦ) говорив про спадщину Святих 
Отців і перспективи українського богослов'я. В.Нікітін (Міжнародний 
центр перспективних досліджень, Київ) довів потребу включення патри
стики в процес осмислення шляхів сучасного світу. В.Жуковський (Ук
раїнський Католицький Університет, Львів), говорив про проблеми ук
раїнської духовно-богословської ідентичності. А.Ясиновський (УКУ, 
Львів) розповів про досвід Українського Католицького Університету в на
лагодженні візантиністичних досліджень. Учасники круглого столу прий
няли кілька рекомендацій, зокрема провести у листопаді 2003 р. конфе
ренцію "Константинополь. Афон. Київ: динаміка церковних і культурних 
стосунків". (Адіа Sophia)

Всеукраїнська конференція Українського Біблійного Товарист
ва (УБТ) відбулася 28 травня в Києві. Згідно Статуту Товариства, 
такі конференції проводяться раз на три роки. Головним завданням 
цьогорічного зібрання було підбиття підсумків роботи за останні роки 
та переобрання керівних органів Товариства. Учасники конференції за
слухали звіти президента УБТ Анатолія Глуховського, віце-президента 
Дмитра Степовика, генерального директора УБТ Романа Вовка про ро
боту товариства. Анатолія Глуховського переобрали на посаду Прези
дента УБТ на другий термін, віце-президентом товариства став ректор 
Львівської духбвної семінарії УАПЦ протоієрей Василь Луцишин. Вне
сено зміни до Статуту товариства, зокрема продовжено термін повно
важень його керівних органів з трьох до чотирьох років, а назву посади 
"Генеральний директор" було змінено на прийняту в міжнародній прак
тиці "Генеральний секретар". Головним завданням створеного 1991 
р. УБТ є поширення в Україні Святого Письма і біблійної літератури. 
УБТ є міжконфесійною організацією і на сьогодні в нього входять ос
новні християнські конфесії України. За роки свого існування товарист
во у співпраці з Міжнародним біблійним товариством видало і пошири
ло в Україні сотні тисяч примірників Біблії, Нового Завіту, окремих книг 
Святого Письма, біблійної літератури українською і російською мова
ми. (RISU.org.ua)
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"Формування відповідальності за створіння та збалансований 
розвиток" - таку назву мала конференція, організована Радою Єпис
копських Конференцій Європи. У заході, який відбувся наприкінці трав
ня у Вроцлаві (Польща), взяли участь 60 делегатів із 22 країн. Конфе
ренція стала складовою частиною циклу зустрічей делегатів Єпис
копських Конференцій Католицької Церкви в Європі на екологічну те
матику, які проводяться вже п'ятий рік. На думку учасників зібрання, 
у сфері зміни свідомості людини щодо питання важливості екології, 
певну роль відіграє також Церква. Як наголосив генеральний секретар 
Ради Єпископських Конференцій Європи єпископ Алдо Джордано: 
"Формування екологічної відповідальності має стати одним із пріори
тетних шляхів євангелізації". Досвід різних країн Європи показав ши
рокий спектр ініціатив Церкви, спрямованих на захист природного 
довкілля, зокрема щодо екологічної освіти та виховання. Так, напри
клад, в низці католицьких університетів утворено відділення еко
логічної освіти, є відповідні напрацювання для формування екологічної 
відповідальності під час катехизації та проведення уроків християнсь
кої етики у школах. На конференції йшлося про те, що екологічне вихо
вання має знайти своє місце не тільки в рамках богословської освіти, 
але також у душпастирській діяльності. Важливим місцем екологічного 
виховання є сім'я, де закладаються основи стилю життя людини. Еко
логічні проблеми складають загрозу для людини. Тому учасники фору
му вважають, що Церква, яка представляє собою всесвітню мережу 
взаємовідносин і є активною на локальному рівні, повинна зробити ва
гомий внесок у формування в людини глобальної свідомості 
відповідальності за навколишнє середовище. У роботі конференції 
взяли участь представники Ватикану, Єпископської конференції Авст
ралії, Комісії єпископських конференцій Європейської Спільноти, 
Європейської християнської екологічної мережі, Спілки католицьких 
чернечих згромаджень Європи, Форуму мирян, делегати Синоду єпи
скопів Української Греко-Католицької Церкви та Єпископської конфе
ренції Римо-Католицької Церкви в Україні. (RISU.org.ua)

"Роль релігійних об'єднань, школи і громадськості в подоланні 
безпритульності, зміцненні морального здоров'я підростаючого 
покоління" відбулася в Москві з ініціативи низки релігійних об'єднань 
Російської федерації. Учасники заходу зазначили, що навіть після Вели
кої Вітчизняної війни не було таких масштабів і таких форм сирітства і 
безпритульності, як зараз в Росії. Аналіз соціальних концепцій, які були 
останнім часом прийняті багатьма релігійними організаціями дозволяє 
говорити про значно ефективнішу роботу релігійних центрів в порівнянні 
із діяльності державних служб. Однак релігійні організації часто викори
стовують благодійну діяльність у цілях прозелітизму.
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Наукова конференція "Православні вчені - Росії" відбулася 
в Санкт-Петербурзі. Учасники обговорили взаємозв’язок науки і релігії, 
актуальні питання освіти і культури, проблеми духовно-морального здо
ров'я людини, сім’ї і населення, організаційно-правові і соціально-еко
номічні механізми відновлення духовності й добробуту. Розглянута та
кож роль православних підприємців у відродженні Росії. За матеріалами 
конференції видана колективна монографія "Праці православних вче
них".

Конференція "Актуальні проблеми морального виховання осо
бистості в с ім їта  школі" відбулася 10 червня у Києво-Печерській 
Лаврі. її організаторами виступили Синодальний відділ релігійної 
освіти, катехизації і місіонерства УПЦ (МП) та Всеукраїнська православ
на педагогічна спілка. Учасники зібрання розглянули питання сучасного 
виховання дітей. Конференція зібрала духовенство і представників на
укової громадськості з різних регіонів України та Росії. За словами голо
ви Синодального відділу релігійної освіти, катехизації і місіонерства єпи
скопа Полтавського і Кременчуцького Филипа УПЦ МП, конференція пе
рейняла естафету нещодавнього Всеукраїнського місіонерського з'їзду 
і теми її залишаються актуальними. З доповідями виступили науковці з 
Москви, Санкт-Петербурга, Калуги, Києва, Луганська. Наприкінці кон
ференції відбувся круглий стіл "Проблеми моральності в науковій та 
творчій діяльності". Робота конференції продовжилася в секціях: психо- 
лого-педагогічній ("Школа і формування особистості") і психолого-бого- 
словсько-психологічній ("Сім’я і проблеми моральності"). (RISU.org.ua)

Друга міжнародна виставка "Православна Україна" відбулася 
у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі. Організаторами вис
тавки виступили Українська Православна Церква, Національний Києво- 
Печерський історико-культурний заповідник та виставкова компанія "Ек- 
спотек". Серед більш ніж 60 учасників виставки монастирі і парафії, ху
дожньо-виробничі підприємства і народні майстри, художники та іконо
писці, майстри вишивки та ювеліри, видавці друкованої та медіа-про- 
дукції на релігійну тематику. Тут золотошвейники демонстрували витон
чені архієрейські мантії, облачения для ієреїв, дияконів, митри, парчеві 
покрівці на престоли тощо. Маляри репрезентували свої іконописні тво
ри, а книговидавці пропонували свої видруки. Директор виставки 
А.Манжус висловив сподівання, що завдяки відродженню традицій пра
вославних виставок буде відроджуватися та воскресати віра, наш народ 
та мистецтва, пов’язані з православною традицією. Від імені Держком- 
релігій України організаторів та учасників виставки привітав перший за
ступник голови Держкомрелігій Микола Новиченко, який зазначив, що 
дуже важливо, що виставка відбувається саме у Лаврі, "яка була, є і бу
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де колискою та оплотом українського Православ'я". Він також зазначив, 
що необхідно, щоб виставку відвідувала молодь: студенти, школярі, діти. 
В рамках виставки відбулися зустрічі із науковими працівниками музею- 
заповідника, викладачами духовної академії, проведено фестиваль ду
ховних піснеспівів (воронезці привезли на виставку свої дзвони). 
(RISU.org.ua)

"Таємна вечеря" - так називається виставка воскових фігур, яка 
відкрилася в Йошкар-Олі. В експозиції поряд із фігурами Чарлі 
Чапліна, Фредді Меркурі та іншими світськими знаменитостями, пред
ставлені зображення Ісуса Христа і апостолів. Організаторами.виставки 
є Санкт-Петербурзький музей воскових фігур, який вже проводив не 
менш скандальні виставки. Зокрема минулого року музей зробив експо
зицію із фігур 20 святих Московської Церкви, в т.ч. Серафима Саровсь- 
кого, Олександра Невського та ін.

Епічну сагу про останні роки життя Ісуса Христа знімають аме
риканці. Фільм називається "Пристрасть". Вона має бюджет в 27 млн. 
доларів. Творці стрічки прагнуть зробити сцени останніх годин життя 
Христа якнайправдоподібнішими.
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* **
ВСЕЛЕНСЬКА ЧИСТА РЕЛІГІЯ (САХДДЖА-ЙОГА)"

Вселенська Чиста Релігія (ВішваНірмала Дхарма) почала свій розвиток 
з 5 травня 1970 р. Вона нині поширена в більш ніж 80 країнах світу. Всі са- 
хаджа-йоги є рівноправними членами Всесвітньої сім'ї релігій. Будь-яка 
людина, незалежно від її віросповідання, віку, статі, матеріального поло
ження та займаної посади може, стати сахаджа-йогом, почати в такий 
шлях своє духовне удосконалення та пізнання своєї внутрішньої суті. Саха- 
джа-йога - це не тільки релігія, а й філософія і наука Серед сахаджа-йогів є 
багато вчених, працівників медицини, культури, мистецтва. Територіальні 
громади Сахаджа-йоги мають своїх лідерів, які здійснюють зв'язок безпо
середньо з Шрі Матаджі. Проте ніякої підлеглості одних людей іншим, в то
му числі і лідерам, у Сахаджа-Йозі не існує. Засновницею Всесвітньої Чис
тої Релігії є знана особистість сучасності Нірмала Шрівастава або Шрі Ма
таджі (Свята мати), як її називають учні і послідовники. Основною метою 
Сахаджа-Йоги є спрямування якомога більшої кількості людей на шлях ду
ховного сходження та, що зумолює поліпшення здоров'я, ментального і 
психічного стану людини та її матеріального добробуту.

В Україні Сахаджа-Йога появилася в роки перебудови. Перша громада 
конфесії була зареєстрована в 1992 р. Нині в Україні діє 18 офіційно 
зафіксованих громад Всесвітньої Чистої Релігії. Найбільше їх в Запорізькій 
(7) і Донецькій (3) областях. Є окремі групи сахаджа- йогів, які ще не одер
жали офіційну реєстрацію. Україна неодноразово приймала в себе Шрі 
Матаджі.

ШРІ,МАТАДЖІ НІРМАЛА ШРИВАСТАВА -
ЗАСНОВНИЦЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ЧИСТОЇ РЕЛІГІЇ

Шрі Матаджі народилася 21 березня 1923 р. в Чандварі (Центральна 
Індія). Дівчинку назвали Нірмала, що означає "чиста” , "непорочна". Шрі 
Матаджі походить з древнього роду Шалваханів, відомого ще до народ
ження Христа. З 230 р. до н.е. по 230 р. н.е. Шалвахани правили в Маха- 
раштрі і були великими шанувальниками мистецтва, архітектури і скульп
тури, сприяли розвитку торгівлі, вели благочестивий, дхармічний спосіб 
життя.

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії.
** Матеріал підготовили і подали Зоя і Артем Савицькі.
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У ранньому віці в Нірмали виявився не
звичайно великий хист до музики та до інших 
галузей мистецтва. Вона любила все, що бу
ло справжнім і природнім. Під час шкільних 
канікул вона їздила в ашрам Махатми Ганді. 
Дівчинка випромінювала якесь незвичайне 
сяйво, і одна її присутність надихала Махат
му. Більшість з його тем, що включають зба
лансованість виробництва, соціальну дхар
му, об'єднання всіх релігій, стали питаннями 
Сахаджа -культури.

Юна Нірмала зазнала чимало бід у бо
ротьбі за незалежність Індії, допомагаючи 
батькам. В 1942 р. вона очолила студентсь
кий загін борців за свободу. Навіть пізніше 

ув'язнення не зломило її сильний дух. У 1947 р. молода Нірмала вийшла 
заміж за впливового співробітника Індійської адміністративної служби пана 
Чандику Прасад Шріваставу. Г-н Шрівастава згодом став секретарем 
прем'єр-міністра Індії Дала Бахадура ІЛІастрі, потім - головою Індійської 
судноплавної корпорації, Генеральним секретарем Міжнародної морської 
організації при ООН. Своїми вищими нагородами вшанували його 17 країн, 
а королева Англії подарувала йому лицарство. Протягом всіх років подруж
нього життя Шрі Матаджі. виявляє велику турботу підтриманню ідеальних 
сімейних відносин. Певно тому знання сім’ї сьогодні є одним із головних 
аспектів її духовного вчення. Зараз у Шрі Матаджі дві дочки, троє онучок, 
онук, правнуки.

З самого початку становлення державності нової Індії Шрі Матаджі не
впинно займається просвітницькою діяльністю серед людей. У 1961 р. во
на створює "Молодіжне кінематографічне товариство", основною метою 
якого стала підтримка і пропаганда цілеспрямованого і здорового 
дозвілля, створення і збереження національних соціальних і моральних 
цінностей. Її робота в кінематографічній цензорській раді грала велику 
роль у справі захисту цнотливості індійських фільмів.

Маючи відразу до неправди і гаряче бажання врятувати своїх дітей - шу
качів Істини, Шрі Матаджі 5 травня 1970 р. відкрила Сахасрару. Ця подія 
стала виконанням діянь усіх святих, усіх релігій та інкарнацій. Це стало 
своєрідним приходом нової ери - ери Істини, яку заповідав Господь 
Крішна, Ісус Христос і Мухамад Сахеб. Шрі Матаджі розробила і подарува
ла людству унікальний метод пізнання Істини і духовного вдосконалення - 
Сахаджа-Йогу. Спочатку таких шукачів Істини було небагато. Вони збира
лися невеликими групами в Бомбеї і Делі. Саме їм першим Шрі Матаджі да
вала реалізацію, невпинно працюючи над відновленням стану чакр. Посту
пово вона почала давати реалізацію великим масам людей на публічних
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програмах. Сахаджа-Йога набула поширення по всій Індії серед людей, що 
запозичували досвід пробудження Кундаліні. З 1974 р. Шрі Матаджі запо
чаткувала Сахаджа-Йогу в Англії. До 80-х років Сахаджа-Йога укорінилась 
в Європі, Південній і Північній Америці, Австралії, Новій Зеландії та на Дале
кому Сході. V 1989 р. Міністерство охорони здоров’я СРСР запропонувало 
Шрі Матаджі впровадити Сахаджа-Йогу з метою удосконалення своєї про
грами охорони здоров'я. Протягом наступних чотирьох років Сахаджа-Йо
га дуже швидко поширилася по всіх регіонах колишнього Радянського Со
юзу. Шрі Матаджі відвідала Київ у 1989, 1990, 1992-1996 роках. Програми 
Шрі Матаджі проходили в концертних залах, палацах культури, на спортив
них майданчиках. Сьогодні в Москві, Санкт-Петербурзі та Києві є більше 
ста тисяч людей, які належать до цієї організації. Сахаджа-Йога практи
кується більше ніж у 80 країнах світу. В Україні вона практикується у по
над 90 населених пунктах.

У 1993 р. в Санкт-Петербурзі доктор філософії і медицини пані Нірмала 
Шрівастава була обрана Почесним членом Петровської Академії наук і ми
стецтв. Віце-президент Академії відзначив, що робота Шрі Матаджі спря
мована на духовне переродження людей і несе світло людству. Ця робота 
набагато значніша за роботу вчених, що мають справу з мертвою ма
терією. Х.Е. Аятолла Мехді Роухані, який входить у число чотирьох лідерів 
шиїтів, визнав Шрі Матаджі як Божественну інкарнацію й одержав ре
алізацію своєї внутрішньої суті. У 1994 р. Франція офіційно визнала Сахад
жа-Йогу як релігію. Шрі Матаджі одержала визнання і була почесно прий
нята мерами ряду міст США. У 1995 р. Індійський уряд дає Шрі Матаджі 
кращий час на національному телебаченні для щотижневих годинних про
грам. У цьому ж році Шрі Матаджі була офіційним гостем уряду Китаю. 
У 1997 і 2000 роках Конгрес США представив офіційні відгуки на адресу Шрі 
Матаджі.

Шрі Матаджі присвятила своє життя духовному відродженню людства. 
З цією метою вона об’їздила увесь світ, прочитала сотні лекцій, даючи Са- 
мореалізацію сотням тисяч людей різних країн і континентів. Реальні зміни 
в житті людей, які одержали самореапізацію від її Святості Шрі Матаджі, це: 
поліпшення здоров'я, психологічне розвантаження, роява почуття радості і 
насолоди життям, одержання різних благословень і багато чого іншого. Са
ме вони привели до спонтанного поширення Сахаджи-Йоги.

Світове співтовариство високо цінує подвижницьку діяльність Шрі Ма
таджі. Вона нагороджена медаллю Світу Організації Об’єднаних Націй, за
несена ЮНЕСКО в список найвидатніших людей планети, висунута на здо
буття Нобелівської премії світу. Співчуття, Терпіння і Любов, що виявляє і 
пробуджує Шрі Матаджі, дають підстави вважати її Великою Духовною 
Матір'ю.
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Щ о  таке Сахаджа-Иога?
У багатьох Священних Писаннях говориться про Любов Бога. Тонка 

енергія божественної любові, що проникає всюди, постійно є присутньою 
у кожній часточці створеного світу, виконуючи всю живу роботу. У Корані 
вона згадується як Рух, у Біблії - як. прохолодний вітерець Святого Духу 
П’ятидесятниці, а в Індійських писаннях - як Парама Чайтанья. "Ця Енергія, 
що всепроникає, здійснює всю тонку роботу живого еволюційного проце
су. Ця безформна енергія має увесь розум, координує всіма організаціями, 
всіма комп'ютерами, всім телебаченням, всіма комунікаціями, словом 
всім, що тільки ви можете собі уявити, а насамперед - Любов’ю... Ця 
Енергія є те Єдине, із чого все виникає, і те, що залишається існувати 
в собі. Це - скарбниця мудрості, знання і любові". Люди не здатні пояснити 
її роботу, а можливості науки також обмежені. Наука не може сказати, у чо
му перебуває мета еволюції людства, сенс життя на Землі,, що таке осо
бистість.

І ось тому, як усвідомити і використовувати цю енергію божественної 
любові на благо кожної людини, на благо всього людства, саме й вчить 
вчить метанаука - Сахаджа-Йога. Вона не обмежується знанням однієї 
релігії, а об'єднує в собі знання всіх релігій. Всі істинні духовні вчення ве
дуть до однієї мети - одержання людиною знань про себе через своє друге 
народження. На санскриті птах має назву двіджа, що означає "двічі народ
жені", тому що спочатку йому дається перше народження в якості яйця, 
а потім - друге народження. І людина, яка одержала просвітлення і пізна
ла енергію всепроникаючої Божественної ллюбові, також відома як двджа.

Ці духовні знання існують з давніх часів і беруть свої початки, як правило, 
з Індії. Кожна релігія, поза сумнівом, говорила і про древо життя, і про наше 
друге народження. Основою вчення Ісуса Христа також є друге народжен
ня. Кожна країна має велику кількість проблем. Для їх вирішення потрібно 
духовно трансформувати людей. Ця трансформація на рівні кожного 
індивіда допоможе позбутися в сіх фізичних, ментальних й емоційних про
блеми на благо людини, країни і всього світу. "Любов, ця Божественна лю
бов, дасть вам повний контроль над самим собою, і ви будете знати усе: як 
поводитися., як говорити з людьми, як управлятися з ними. Люди, які прой
шли трансформацію, що є живим процесом, стають подібними квітам". Са
ме такої думки дотримуються послідовники вчення Шрі Матаджі.

Більшість світових проблем пов'язані з людьми, які мають порушення 
у своєму "тонкому тіл і". Основою "тонкого тіла" кожної людини є внутрішні 
енергетичні центри і канали. Якщо людина знає, як усунути порушення 
в "тонкому тілі", то вона може вирішити свої проблеми, а також проблеми 
інших людей. Після одержання просвітлення та самореалізації, стає 
просвітленою і увага людини. У неї вже не з'являється на думці похоть,
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злість, жадібність, прив’язаність, заздрість. Люди
на стає люблячою та праведною автоматично.
У світлі духа вона усвідомлює, що для неї є 
руйнівним, і просто починає уникати цього, стає 
сама собі наставником, вчителем.

Після реалізації людина дуже швидко поринає 
в океан радості, любові, а головне - набуває спро
можності пізнати Абсолютну Істину. Сахаджа-Йога 
вчить, що якщо всі пізнають Істину й усі будуть по
чувати її однаково, то сварки і війни просто зник
нуть самі собою. Бог буде піклуватися про кожного, 
тому що в людини тепер буде з ним зв'язок - йога.

Отже, Сахаджа-Иога - це метанаука усвідомлення людиною своєї суті, 
свого призначення, оволодіння вбудованим в нас механізмом зв'язку з ко
лективною свідомістю, із Творцем. Це - глибинні знання про корені нашої 
духовної еволюції, про сходження людства на більш високий рівень свідо
мості. Мета Сахаджа-Йоги - дати кожному шукачеві Істини друге народ
ження - самореалізацію. Кінцева мета нашої еволюції - стати Духом, що є 
відбитком Бога-Всемогутнього в нашому серці. Це є самоідентифікація і 
самопізнання. .. ."Дух - це досконале усвідомлення, а тому він найвищою 
мірою усвідомлює власну природу".

САХАДЖА (Саха + Джа) означає "із тобою народжений" (вроджений), 
ЙОГА означає союз з енергією божественної любові, що є всепроникаю- 
чою. "Сахаджа-Йога - це союз між людиною і Богом". Усе, що вроджене, 
виявляється без будь-яких зусиль, легко і спонтанно. В такий же спосіб 
відбувається і процес росту нашої свідомості в наступний етап еволюції, 
духовного росту, пізнання Абсолютної Істини. Шрі Матаджі ввела метод 
Сахаджа-Йоги, при використанні якого самореалізація шукача досягається 
без якихось покаянь чи постів, без необхідності повного життєвого само
зречення. Все, що потрібно - це щире, чисте бажання людини пізнати себе, 
бажання одержати йогу, усвідомити себе Духом.

Для одержаний реалізації в спинному і головному мозку кожної люди
ни є живий механізм, що створювався поступово протягом нашої еволюції. 
Спочатку фізична стадія, потім ментальна, потім емоційна, а зрештою - ду
ховна стадія, яка веде до людського усвідомлення. В даний час відбувся 
еволюційний вибух і почалося духовне шукання. Весь цей розвиток має 
місце всередині центральної нервової системи, розширюючи наше усвідо
млення.

Коли зародок знаходиться ще в утробі матері, потік променів свідомості 
Божественної всепроникаючої Любові входить в тім'ячко дитини, прохо
дить через мозок, як крізь призму, і відбивається в чотирьох каналах, що 
відповідають чотирьом аспектам нервової системи: правій симпатичній 
нервовій системі (правий канал), лівій симпатичній нервовій системі (лівий
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канал) і парасимпатичній нер
вовій системі (центральний ка
нал). На своєму шляху "тонка" 
енергія розміщується в шести 
свідомих енергетичних центрах - 
сховищах- і одночасно генерато
рах життєвих сил людини, які на
зиваються чакрами.

Чакра в перекладі з мови сан
скрит означає "колесо". Енерге
тичними центрами чакри назива
ються тому, що являють собою 
обертові енергетичні поля, роз
ташовані вздовж хребта. 
На фізичному рівні вони виявля

ються у вигляді нервових сплетінь і управляють органами тіла людини, а та
кож нейроендокринною системою відповідної сфери фізичного тіла. Це - 
свідомі центри, що постійно одержують і випромінюють вібрації, інфор
маційно-енергетичні потоки Свідомості, любові і творення, що існують 
у Всесвіті. Свідомі центри називають також автономною нервовою систе
мою - системою, що діє самостійно, спонтанно, наповнюючи нас енергією 
Божественної Любові.

Після того як тонкий живий механізм вже створений, "залишкова" 
енергія, згорнувшись у три з половиною витка, розміщується в підставі 
хребта у трикутній кісточці. Протягом життя людини ця енергія знаходить
ся у своєму місцеперебуванні в "дрімаючому" стані, очікуючи моменту, ко
ли в людини, Шукача Істини, виникне чисте бажання - бажання духовного 
удосконалення, усвідомлення своєї істинної суті, пізнання Творця і приходу 
істинного духовного вчителя (Гуру), що має спроможність її пробудити і за
значити шлях духовного сходження. Ця енергія чистого бажання нази
вається Кундаліні.. "Кундаліні - ваша власна Мати. Вона знає все про вас і 
є Абсолютним Знанням, тому що вона чиста і знаходиться у вас, щоб по
стачати вам поживні речовини, доглядати за вами, змушувати вас духовно 
зростати, ставати більш піднесеною, більш широкою, більш глибокою осо
бистістю.

Після народження дитини в її центральному енергетичному каналі ство
рюється розрив. У системі Дзен (Китай) цей розрив відомий як Войд (Оке
ан Ілюзій), а в індійських вченнях - як Майя (Ілюзія) або Бхав Сагар (океан 
буття), у християнстві - Таїнство. З роками тім’ячко дитини стає твердішим, 
і надходження всепроникаючої енергії Божественної Любові перери
вається. Живий механізм - "тонке" тіло людини - починає працювати са
мостійно. Тому для послідовників вчення Сахаджа-Йоги це місце є сакраль
ним, дуже важливим. У процесі життєдіяльності людини "тонке" і фізичне
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тіла взаємодіють одне з одним. Причому стан чакр та каналів визначає наш 
розумовий, емоційний та фізичний стан. І симпатична, і парасимпатична 
нервові системи діють на сплетіння (чакри), але на противагу одна одній: 
парасимпатична система розслаблює сплетіння, зберігає і балансує 
енергію людини, а симпатична їх стискає і витрачає цю енергію. Одна на
повняє життєвою силою., інша - її споживає.

Лівий енергетичний кнал (місячний, жіночий канал) - Іда-наді - живить 
ліву симпатичну нервову систему. Цей канал відновлює у свідомості люди
ни пам'ять про минуле, сприяє У такий спосіб прояву всієї д ії Доти, поки 
цей канал зберігає свою активність, у людини є бажання жити. Він зв'яза
ний на фізичному рівні з правою і задньою сторонами головного мозку, а на 
психічному - з підсвідомістю людини (її бажаннями, почуттями, емоціями). 
Місячний канал репрезентує жіночі якості - якості ІНЬ - такі як м'ягкість, 
співчуття, інтуїція і т.д. Прекрасні якості лівої сторони - прояв і передача ра
дості, любові, турботи про інших. У той же час при наявності проблем або, 
так званих, блокувань лівої сторони ми можемо спостерігати емоційні скру
ти - депресію, стійкі погані звички. Надмірно емоційна людина стає 
неврівноваженою і, як результат, з правої сторони головного мозку розду
вається енергетичний балон, що має назву суперего. Існують чисті бажан
ня. Наприклад, бажання пізнати Істину, стати Духом, одержати йогу. 
Більшість же людських бажань не є чистими й обумовлені нашим ілюзорни
ми уявленнями про навколишній світ. Наприклад, бажання опанувати ки
мось або заволодіти, помститися тощо. Наші бажання передують діям. 
Підсвідомість окремої людини є часткою колективної підсвідомості. Усе, 
що було в минулому з часу створення світу, перебуває в мертвому стані 
в колективному підсвідомому. Тут зібрано і зберігається все те, що випало 
з циркуляції еволюції. У колективну підсвідомость йде й те, що викидається 
з підсвідомості кожної людини зокрема.

Проте людина повинна мати також і спроможність здійснювати бажан
ня. Без енергії, дії ми не можемо здійснити наші бажання. Для реалізації ба
жань в "тонкому" тілі людини передбачений правий енергетичний канал 
(сонячний, чоловічий) - Пінгала-наді, який живить праву симпатичну нерво
ву систему. Він на фізичному рівні зв'язаний з лівою і передньою сторона
ми головного мозку, а на психічному рівні - з надсвідомим людини. Сила 
правого каналу надає невідкладну допомогу нашій активній свідомості, дає 
енергію для нашої розумової і фізичної діяльності.

Як вже зазначалося, правий канал представляє чоловічі якості - якості 
ЯНЬ, подібні схильностям до логічного мислення, аналізу, змагання, актив
них дій. Прекрасні-якості правої сторони - ідеальні норми взаємовідносин і 
обов'язків. Якщо права сторона блокується або перенапружується, то ви
являються такі негативні якості як: деспотизм, владність, презирство, 
різкість, егоїзм, жорстокість, злість. Зрештою з лівого боку головного моз
ку роздувається енергетичний балон, який називають Его.
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Надсвідоме окремої людини 
пов'язане з колективним надсвідо- 
мим, у якому зберігається все, що ут
ворилося внаслідок життєдіяльності 
надмірно амбіційних особистостей, 
які живуть майбутнім, агресивних 
тварин і рослин. У колективне 
надсвідоме потрапляє також і те, 
про викидається з надсвідомого кож
ної людина зокрема.

Центральний енергетичний канал - Сушумна-наді - координує 
діяльність нашої системи безумовних рефлексів. Він є провідником пара
симпатичної нервової системи. Безумовні рефлекси організму кожного ви
являються відповідно до чітко організованого плану, зі складними 
взаємозв'язками та взаємодіями. Наше серце б'ється, легені дихають. 
Кровоносна система виробляє плазму: без свідомого керівництва і керу
вання, природно і спонтанно. І всі духовні дії є спонтанними. Термін "саха- 
джа" був обраний, щоб відзначити цей тип йоги, тому що це слово також 
означає спонтанність.

І симпатична і парасимпатична нервові системи використовують цент
ральну нервову систему. Імпульсний подразник інтелекту проходить від 
чакр до цих двох систем, а потім до центральної нервової системи через 
клітини головного мозку. Саме в такий спосіб клітини організму одержують 
свій інтелект. Що, як і коли робити, організм знає через подразники інте
лекту, одержувані від симпатичної і парасимпатичної нервових систем. 
Кожна клітина - жива істота, і все живе через свій ген має доступ до свідо
мості. Без достатнього і своєчасного підживлення з боку парасимпатичної 
системи наші надмірні емоції, активна ментальна або фізична діяльність 
послаблюють енергетику сплетінь, і людина стає або надто пасивною, ле
таргічною (лівосторонньою), або занадто жорсткою (правобічною). Чут
ливість чакр придушується ударами, що наносяться безвідповідальним по
водженням, заняттям усім тим, що є аморальним, антибожественним. Лю
дина одержує блокування або "забруднення" у чакрах. Розвиваються па- 
губні звички, схильності і ритуалізм. Людина живе або думками про мину
ле, або ілюзорними планами на майбутнє. Все це віддаляє її від закону при
роди, що ґрунтується на добрі і врівноваженості. Баланс, закладений Бо
гом, внутрішня гармонія порушуються. З'являються фізичні, психічні, 
емоційні й духовні проблеми.

Знайти втрачену рівновагу, спокій, відновити радість життя, .пізнати 
Істину, Бога можна тільки шляхом пробудження Кундаліні - золотої Богині, 
рушійної сили, яка відчиняє для нас самих наше власне Божественне "Я” .

"...Кундаліні - ваша власна мати, що повинна піднятися, що повинна 
проявити Себе, завдяки вашому чистому бажанню,- завжди повторює на
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своїх лекціях Шрі Матаджі.- Пробудження Кундаліні і досягнення саморе- 
алізації є живий процес еволюції, за який ми нічого не платимо. Це нагадує 
висаджування насіння в Матір Землю: воно проростає, тому що в Матері 
Землі є енергія, яка живить насіння, а останнє, у свою чергу, має в собі вла
стивість тяжіння до життя.” Коли Кундаліні піднімається, то у свідомості лю
дини починається Новий Життєвий Процес, що сприяє росту духовності. 
Це духовне зростання є новим станом, у який людина починає входити з 
пробудженням її внутрішньої Божественної енергії - просвітлюється мозок 
і тоді виявляється істинне "Я” . Кожна дія "Я” священна, тому що воно по
роджене від Духа істинного. Автоматично переборюються обмеження ро
зуму й інтелекту, і вони стають інструментами Духа, а не Его. Недарма Шрі 
Матаджі Кундаліні порівнює з матір'ю, оскільки вона знає про нас абсолют
но все. їй навіть відомими є наше минуле життя. Вона просто чекає випад
ку, коли може бути пробуджена і зможе дати нам друге народження. Це - 
жива сила, що думає, планує, створює і розвиває. Її завдання - поступово 
й обережно пройти всі енергетичні центри-чакри, знайти всі блокування і 
забруднення, дати їм усе те, що їм потрібно, підтримати і просвітити фізич
ний, психічні, емоційний і духовий стан людини. Вона подібна Річці Життя, 
що безперервно усуває всі перешкоди, прокладаючи шлях до океану. 
Дійсно, Кундаліні з'єднує людей з Океаном Свідомості, Істини, Божествен
ної Любові і співчуття, з Богом.

Коли Кундаліні піднімається, вона проходить через різні енергетичні 
центри, що, просвітлюючись, стають подібними до язиків полум'я. Кун
даліні, піднімаючись, повинна пройти через шість "тонких" енергетичних 
центрів, що знаходяться в спинному і головному мозку. Самореалізація ( 
істиннеє Водохрещення) досягається після проходження Кундаліні через 
сьомий енергетичний центр. Він розташований на вершині родничкової 
кістки і є сферою нашого "прориву" у новий етап еволюції. Людина може 
відчути свою самореалізацію як легкий подув, бриз, прохолодний вітерець 
Святого Духа на кінчиках пальців, на долонях, а також над областю роднич
кової кістки.

ЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА ЛЮДИНИ
Перший енергетичний центр людини - Муладхара-чакра - розташова

ний нижче місцеперебування Кундаліні. Божественна дитина - Шрі Ганеша 
- охороняє її спокій. Шрі Ганеша був створений першим із Божеств для то
го, щоб весь Всесвіт наповнився Добротою, Блаженством, Миром і Ду
ховністю. Він - "джерело духовності, завдяки якому робиться все інше", за
значає Шрі Матаджі. Муладхара-чакра - основа всієї нашої "тонкої" систе
ми. Вона репрезентує нашу цнотливість і утворена зі свідомого елемента 
живого організму Матері-Землі. "Цнотливість означає чистоту, чистоту 
думки... Цнотливість - це таке світло, яке осліплює вас до всього, що фаль
шиве".
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При пробудженні цього центру починає діяти магнетична сила. Розкри
ваються якості цнотливості, чистоти, мудрості. Сила богині Гаурі, сила ма
тері Шрі Ганеши - це сили невинності. "Якщо ви виробите лише одну силу - 
силу Гаурі, то ваші проблеми будуть вирішені, негативність піде, і ви стане
те подібні прекрасним лотосам, які, за повір'ям, можуть подолати нега
тивність будь-якого вияву",- наголошує Сахаджа-Йога. Цнотливість - це 
джерело Любові... Якщо ви не шануєте свою цнотливість, то ви ніколи не 
можете бути люблячою людиною. А без любові ви не зможете зрозуміти 
істину.

На фізичному рівні Муладхара-чакра відповідальна за тазове сплетіння, 
що керує всіма нашими функціями виділення, у тому числі статевою 
діяльністю. Нечистість у думках і словах, похіть, зловживання сексом при
зводять до ослаблення цього енергетичного центру. Із-за цього Кундапіні 
може не піднятися із свого таємного укриття.

З Муладхари-чакри Кундапіні піднімається до другого енергетичного 
центру - Свадіштана-чакри. Саме в цій чакрі людина може Виявити себе як 
творча особистість. Якості цього центру - естетичні почуття, а сила й 
енергія її - увага. Людина, набуває внутрішніх, так званих Чистих знань, 
до неї приходить натхнення і прагнення творити прекрасне, почуття реаль
ності і красоти. Свадіштана-чакра також відповідальна за виконання 
у фізичному тілі чудодійної роботи - вироблення сірих клітин головного 
мозку, що використовуємо при розумовій діяльності. В її підпорядкуванні 
знаходяться нижня частина печінки, підшлункова залоза, селезінка і ки
шечник.

Пагубні звички, зокрема такі як алкоголь і наркотичні засоби, "блоку
ють" цей центр, тому що навмисне отруєння фізичного тіла і зниження інте
лектуальних спроможностей людини йде всупереч Духові. Штучна по
ведінка, манірність, дратівливість притупляють чутливість другого центру. 
"Немає ніякої користі у гніві з приводу чи без нього. Якщо ж щось вам не по
добається і дратує вас, в цьому випадку слід спершу заспокоїтись, а потім 
спробувати знайти причину дискомфорту. Коли вона буде знайдена, то ви 
самі побачите, як швидко ця проблема вирішиться", — наголошує вчення 
Шрі Матаджі. Як тільки Кундалині піднімається до третього, енергетичного 
центру - Набхі-чакри, людина стає духовноорієнтованою особистістю. Її 
увага зосереджується на Дусі. Вроджені внутрішні Божественні Закони 
праведності, які регулюють існування людини, всю структуру Світу і прояв 
Космосу .в цілому - Дхарма - допомагає людині в цій тонкій справі. Свідо
ме дотримання цих законів є основою виживання і розвитку людства. 
"Дхарма - це бездоганна якість, що є підтримкою людства. Людина, розви
лася від амеби до теперішньної стадії за допомогою своєї Дхарми. Якщо ви 
бережете вашу Дхарму, то це допомагає Вам зберегти здоров'я".

Набхі-чакра є центром благополуччя. Благополуччя йде слідом за ми
ром, що приходить до людини, а від нього - у товариство. Ця чакра володіє
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При пробудженні цього центру починає діяти магнетична сила. Розкри
ваються якості цнотливості, чистоти, мудрості. Сила богині Гаурі, сила ма
тері Шрі Ганеши - це сили невинності. "Якщо ви виробите лише одну силу - 
силу Гаурі, то ваші проблеми будуть вирішені, негативність піде, і ви стане
те подібні прекрасним лотосам, які, за повір'ям, можуть подолати нега
тивність будь-якого вияву",- наголошує Сахаджа-Йога. Цнотливість - це 
джерело Любові... Якщо ви не шануєте свою цнотливість, то ви ніколи не 
можете бути люблячою людиною. А без любові ви не зможете зрозуміти 
істину.

На фізичному рівні Муладхара-чакра відповідальна за тазове сплетіння, 
що керує всіма нашими функціями виділення, у тому числі статевою 
діяльністю. Нечистість у думках і словах, похіть, зловживання сексом при
зводять до ослаблення цього енергетичного центру. Із-за цього Кундапіні 
може не піднятися із свого таємного укриття.

З Муладхари-чакри Кундаліні піднімається до другого енергетичного 
центру - Свадіштана-чакри. Само в цій чакрі людина може Виявити себе як 
творча особистість. Якості цього центру - естетичні почуття, а сила й 
енергія її - увага. Людина, набуває внутрішніх, так званих Чистих знань, 
до неї приходить натхнення 11 ірагнення творити прекрасне, почуття реаль
ності і красоти. Онадішіапа-чакра також відповідальна за виконання 
у фізичному іілі чудодійної роботи - вироблення сірих клітин головного 
мозку, що використовуємо при розумовій діяльності. В Ті підпорядкуванні 
знаходяться нижня частина печінки, підшлункова залоза, селезінка і ки
шечник.

Пагубііі звички, зокрема такі як алкоголь і наркотичні засоби, "блоку- 
ю 11 ," 11,(>и і щит р, тому що навмисне отруєння фізичного тіла і зниження інте
лектуальних спроможностей людини йде всупереч Духові. Штучна по
ведінка, манірність, дратівливість притупляють чутливість другого центру. 
"Немає і ііякої користі у гніві з приводу чи без нього. Якщо ж щось вам не по
добається і дратує вас, в цьому випадку слід спершу заспокоїтись, а потім 
спробувати знайти причину дискомфорту. Коли вона буде знайдена, то ви 
самі побачите, як швидко ця проблема вирішиться", -  наголошує вчення 
Шрі Матаджі. Як тільки Кундалині піднімається до третього, енергетичного 
центру - Набхі-чакри, людина стає духовноорієнтованою особистістю. її 
увага зосереджується на Дусі. Вроджені внутрішні Божественні Закони 
праведності, які регулюють існування людини, всю структуру Світу і прояв 
Космосу .в цілому - Дхарма - допомагає людині в цій тонкій справі. Свідо
ме дотримання цих законів є основою виживання і розвитку людства. 
"Дхарма - це бездоганна якість, що є підтримкою людства. Людина, розви
лася від амеби до теперішньної стадії за допомогою своєї Дхарми. Якщо ви 
бережете вашу Дхарму, то це допомагає Вам зберегти здоров'я".

Набхі-чакра є центром благополуччя. Благополуччя йде слідом за ми
ром, що приходить до людини, а від нього - у товариство. Ця чакра володіє
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вісьма благословеннями, що приносять: процвітання, гідність, духовне 
сходження, Чисті знання, радість для сім'ї і для товариства, багатство й 
успіх. Секрет благополуччя полягає в дотриманні принципу Лакшмі - Богині 
багатства, добробуту, благоденства і щедрості.Вона не робить ніякого ти
ску ні на кого . Лакшмі тримає два лотоси: один - у лівій руці, другий - 
у правій. Принцип лотосів означає, що ми із задоволенням маємо робити 
все для інших. "У чому цінність визначеної речі? .Ви хочете подарувати 
щось іншим людям. Тоді цінність мають ті почуття, які ви відчуваєте 
у своєму серці. Саме ця цінність і є дійсна Лакшмі".

На фізичному рівні цей енергетичний центр керує функціями шлунку і 
верхньої частини печінки. Збуджена печінка викликає в людини нетерпіння 
і буркотливість. Увага, що не може зосередитись на чомусь одному, є при
чиною занепокоєння. Почуття постійної паніки знищують самоконтроль і 
врівноваженість. Людина робить помилки, не може розслабитися і не дає 
це зробити іншим. Почуття радості втрачається. Робота ж шлунку залежить 
від того, у якому стані людина приймає їжу. Квапливість, дратівливість, за
непокоєння під час їжі тримає шлунок у стані порушення і перешкоджає 
нормальному енергетичному процесу травлення. Насильницьке безладне 
обмеження в їжі приносить шкоди даному центру. "До Бога не можна прий
ти через піст. Будь-яка практика самозречення,- за вченням Сахаджа-Йо- 
ги, - суперечить законам природи.

Оточенням другого і третього енергетичних центрів є Войд - Океан 
ілюзій. Це сфера зовнішнього інформаційно-енергетичного впливу на лю
дину. Вона являє собою той простір, що відокремлює її рівень усвідомлен
ня Істини. Прогалина між рівнем усвідомлення людини й Істиною існує до
ти, поки вона перебуває ще не в проясненому стані. Саме тут ми маємо 
справу з Великими Вчителями, щирими Гуру: Раджой Джанака, Авраамом, 
Мойсеєм, Заратустрою, Лао-Цзи, Конфуцієм, Сократом, Мухаммадом Са- 
хебом, Саід Бабою. Та не слід забувати те, що існують також і лжеучителі, 
несправжні Гуру, духовні поневолювачі. Лжевчителі ведуть людей в пекло. 
"Гуру повинен бути дійсним Гуру, а не тим, хто просто експлуатує учнів і хто 
не уповноважений Богом". Слово "гуру" означає тяжіння і використо
вується для позначення людини авторитетної. "Отут не повинно бути двох 
способів життя - зовнішнього і внутрішнього. Коли внутрішнє і зовнішнє 
зливаються в одне, тоді не потрібні зусилля. Зовні повинне бути те ж, що є 
всередині. Для цього не можна вбирати зовнішнє всередину. Внутрішнє 
повинне виходити назовні".

Коли у людини просвітлюється четвертий енергетичний центр - Анаха- 
та-чакра, - тоді в неї пробуджується закладене всередині почуття безпеки, 
зникає страх і зникає агресивність."Серцева чакра наповнюється світлом 
Істини, що пробуджується Любов'ю". Любов захищає, живить і підтримує. 
Любов - це принцип, який лежить в основі всіх творінь і всіх вібрацій Космо
су. "Якщо ви - Чистий Дух, тоді ви є любов, а в любові ви думаєте про
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інших, про проблеми інших. Основний тонкий момент полягає в тому, що 
вашою любов'ю ви надихаєте всіх, ви допомагаєте всім, ви створюєте 
впевненість, тонке взаєморозуміння".

На фізичному рівні серце - це насос організму, тому будь-яке менталь
не або фізичне перевантаження викликає "блокування" цього центру. Вико
ристання тіла як інструменту спортивних заходів зношує серцевий центр.

П’ятий енергетичний центр - Вишудхі чакра - еволюційно був створений 
для прояву радості Духу. Коли за допомогою роботи Кундаліні, через свою 
центральну нервову систему людина зможе усвідомити, що є невід'ємною 
частиною цілого - Бога великого, то вона стає каналом божественності. 
Людина намагається говорити дуже мелодійно, намагається відшуковува- 
ти ніжні слова.

Шакті Господа Крішни (енергії якого перебувають у цій чакрі) - богиня 
Радха, яка пробуджує в людині радість, здатність спілкування, прекрасне 
почуття колективності, єдності із Цілим. Пробуджується дія сили колектив
ної свідомості, людина набуває якості божественної дипломатії, розсудли
вості. Его і супер-Его всмоктуються і, як наслідок, людина позбувається 
своїх карм і умовностей. На кінчиках пальців відчуваються вібрації, стан 
власних чакр, а також стан чакр інших людей. Між людьми формуються 
братсько-сестринські відносини - чисті, прекрасні й абсолютно відкриті.

На фізичному рівні Вишудхі-чакра являє собою перший фільтр ор
ганізму, що оберігає його від зовнішніх вірусів і бактерій. Вдихання будь- 
якого забрудненого повітря, промислового викиду або диму душить цей 
центр. А почуття провини, відсутність поваги До інших і самоповаги, сар
казм, лихослів'я є причинами "блокування" чакри. Коли вона відкрита і чи
ста, то приходить відчуття єдності із всією світобудовою.

Кундаліні, піднімаючись через шостий енергетичний центр - Агію-чакру 
створює відчуттям перебування в нинішньому, в реальності. 

При просвітленні цього центру людина стає спостерігачем і починає бачи
ти зміст проблеми. Тільки перебуваючи поза проблемою, можна побачити 
її. "Область Сахасрари - це царство Боже. Коли Брахмарандра цілком 
відчиняється, тоді всередині вас розкриваються небеса. Ваша Кундаліні, 
піднявшись і давши вам реалізацію, створює цей тонкий енергетичний 
отвір, через який божественна сила починає випромінювати Своє світло 
всередину вашого мозку", - каже Шрі Матаджі.

Сахаджа йог-початківець одержує самореалізацію відразу з підняттям 
Кундаліні. Звичайно спочатку піднімаються тільки декілька тоненьких нито
чок Кундаліні, а стиснуті чакри тільки злегка відкриваються. Сахаджа-ме- 
дитація, особливо колективна, у процесі якої генеруються сильні потоки 
вібрацій, а також застосування різних методів очищення "тонкого тіла" і ба
лансування енергетичних каналів, дають Сахаджа-йогам сприятливі мож
ливості поліпшувати стан своїх чакр.

Сьомий канал - Сахасрара-чакра - є завершальним етапом проходжен
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ня Кундаліні, вірніше сказати, виходу енергії назовні та встановлення без
посереднього зв’язку з Богом. ’’Завдяки тому, що була відкрита Сахасрара, 
Всесвіт, всі реалізовані люди стали почувати навколишню вібрацію на своїх 
власних руках. Тобто чутливість до божественної сили, що знаходилася 
в чакрах, дійшла до периферії настільки, що людина може почувати її на 
власних пальцях".

Після відкриття Сахасрари людина набуває внутрішньої красоти і могут
ності. Істина, яку вона знаходить, це те ж саме, що і красота, те ж саме, що 
і Радість. Це усі грані того самого діаманту, ім’я якому - Дух. "Наступне, що 
відбувається з вами, це те, що Ви починаєте усвідомлювати без думок. Ми 
живемо нашим минулим або майбутнім. Думки приходять до нас із цих 
двох часових вимірів і заважають перебувати в теперішньому. Коли ж Кун- 
даліні піднімається, вона збільшує паузу між думками, тим самим створю
ючи деякий простір між ними, що і є теперішнє, тобто Реальність (тому що 
минуле закінчилося, а майбутнього не існує). Що б не відбувалося, усе до
бре вами запам’ятовується, і ви насолоджуєтесь кожним момент Реаль
ності. При усвідомленні без думок ви знаходитеся у злагоді із самим со
бою. Атака людина випромінює спокій і створює атмосферу миролюбства 
навколо себе. Це - дуже важливо. Поки ми не відчуємо такий стан, ми ніко
ли по-справжньому не зрозуміємо своїх думок, не усвідомимо їхньої 
універсальності або обмеженості", - наголошує Шрі Матаджі.

Сахаджа-медитація
Що таке Сахаджа-медитація? Фактично це відкритий погляд на самого 

себе і усвідомлення самого себе з повним розумінням того, ким ти є і яким 
можеш стати. Вона розвиває Сахасрару таким чином, щоб ми могли 
увібрати всю її красу. Медитація - це єдиний спосіб збагатити себе красою 
Реальності. За допомогою медитації піднімається більша кількість ниток 
Кундаліні, поліпшується здатність відчувати вібрації й усвідомлювати 
вібраційний зміст життя. Людина стає більш відкритою і відчутною до кра
си і позитивних вібрацій природи.

Поява цієї духовної Реальності в сучасному світі з давніх часів віщувала- 
ся провидцями і мудрецями. Вхрігу Ріші (Індія), Вільям Блейк (Англія), Джин 
Діксон (Америка) та багато інших. Вони надзвичайно точно зазначали 
у своїх працях час народження прийдешнього Аватара (божественної 
інкарнації) як рятівника сучасної епохи. Вони говорили, що ця Маха Йогиня 
буде інкарнацією Святого Духа і буде втілювати всі сили Бога (Пара-брах- 
ма). Завдяки милості безпрецедентного методу, введеного Маха Іогінеї, 
шукачі зможуть спонтанно досягати радісного стану Мокша (тобто одержу
вати реалізацію) протягом свого теперішнього життя, зможуть відчувати 
підйом Кундаліні. Зникнуть занепокоєння щодо їжі, одягу, житла. Фізичні і 
психічні хвороби будуть цілком знищені. Реалізовані душі будуть мати
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спроможність розвивати своє "тонке" 
тіло. Ці віщування збуваються при житті 
Шрі Матаджі Нірмали Шрівастави в ре
зультаті її діяльності.

На медичних конференціях і семіна- 
I  рах-зустрічах сахаджа-йогів усього світу 

обговорюються клінічні результати ме
дитації за методами Сахаджа-йоги. 
Більшість досліджень, що проводилися 
в різних групах людей, які використову
вали сахаджа-медитацію, * показали 
зменшення невротичних депресій, по
чуття тривоги, дратівливості. За допомо
гою Сахаджа-Йоги вилікувалося багато 
людей, що мали порушення тиску, астму, 
стенокардію, параліч, епілепсію й інші 
психосоматичні захворювання, у Вели

кобританії, Австралії і на Тайвані деякі лікарі ведуть облік усіх тих людей, які 
вилікувалися, застосовуючи Сахаджа-Иогу. В усьому світі є багато лікарів, 
що використовують у своїй практиці методи Сахаджа-Иоги. Однак Сахад- 
жа-Йога призначена не для лікування, а, насамперед, для одержання са- 
мореалізації. Людина просто одночасно одержує фізичне, психологічне і
духовне благополуччя.

Наслідуючи та пропагуючи Сахаджа-Йогу, люди нічим не жертвують, од
нак їм надають підтримку, виявляють турботу про них. У неї поліпшується 
здоров'я, добробут, взаємовідносини, розумові можливості, взагалі в усіх 
відношеннях вони почувають себе краще. Вони постійно одержують "Бла
га". А взагалі сахаджа-йоги - звичайні, нормальні люди, що ведуть гідне і 
спокійне життя. У них відкрите, добре і любляче серцн. Вони гуманні, шля
хетні. Це особливий тип дуже чистих людей. Сахаджа-культура - це насоло
да і милування всім чистим. "У нас є своя власна культура, і ми збираємося 
поводитися таким чином, що це змінить весь світ. Це - наша 
відповідальність. Ми всі піднеслися в царство Божественної любові. І цим 
варто насолоджуватися. Якщо в однієї людини буде ця любов і співчуття, ця 
чиста любов, тоді вона зможе випромінювати її на інших. І відповідь на це 
співчуття буде винятково прекрасною".

Сахаджа-Йога не індивідуальне, а колективне надбання. Діє вона за 
умови колективності. Можливим є тільки колективне сходження. У Сахад- 
жа-Йозі немає ієрархій, немає священиків, бо тут всі однаково рівні. І тільки 
для підтримки організованності в колективі є лідери. Призначення на ліде 
ра здійснюється незалежно від його матеріального становища, займаної 
посади чи рівня освіти, а відповідно до його життя як сахаджа-йога.

Сахаджа-йоги - реалізовані люди, які одержали Істинне просвітлення.
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Ті, що на собі відчули істинне хрещення - союз із Богом, сповідують релігію, 
яка називається "Вішва Нірмала Дхарма". Тут "Вішва" означає "Всесвітня", 
"Нірмала" - "Чиста", "Бездоганна", а "Дхарма" - "Релігія", "Божественні За
кони праведності".

"Що таке наша Дхарма? - Це є Вішва І Іірмала Дхарма, ідо означає, що 
відтепер ми повинні стати Всесвітніми істотами. Ми більше не індійці, 
не африканці, не англійці, не французи. Зараз ми всі повинні стати сахад- 
жа-йогами, гобто і ромадянами Царства Божого. У нас немає іншого ото
тожнення. Це - наша Дхарма. Сахаджа-йоги не подібні до інших людей, які 
заявляють, що вони сповідують релігію і при цьому можуть вершити будь- 
який гріх проти своєї ж релігії. Сахаджа-йоги знають, що джерело всіх 
зовнішніх релігій одне - Істина і Чистота. Очистивши себе живим процесом 
Сахаджа-Йоги, вони знаходять Істину в єдності всіх релігій. У такий спосіб 
у Сахаджа-Йогу можуть приходити люди, що сповідують будь-яку 
релігію,належать до будь-якої національності, мають різний вік і стать. 
При цьому вони не зіткнуться з проблемами фундаменталізму або расиз
му.

Всі релігії породжені на тому самому дереві духовного життя, всім 
релігіям варто поклонитися, всім інкарнаціям також, всім пророкам. Слід 
цінувати всі писання... Є недоліки, є проблеми з цими писаннями, що мо
жуть бути полагоджені, так що поступово ви починаєте входити в більш 
тонке бачення Божественності, щоб зрозуміти, що всі ці люди завзято тру
дилися, щоб створити сьогоднішню атмосферу для Сахаджа-йоги. Жодну 
релігію не можна нехтувати, нажодну релігію не можна нападати... Звичай
но, Сахаджа-йога - це, безсумнівно, релігія. Це - Всесвітня Релігія, Релігія, 
що об’єднує всі релігї, зводить в одне всі принципи релігій і показує іхню 
єдність. Вона об'єднує всі інкарнації, вона з'єднує всі Священні Писання. 
Це - дійсно Об'єднуюча і Велика Релігія".

Сахаджа-йоги віддані своїм найчистішим цінностям духовного життя і 
піклуються про розкриття краси своєї особистої суті. Інші люди з часом 
почнуть бачити цю красу, гідність і велич Сахаджа-йогів, порівнювати своє 
життя з їхнім життям і приєднуватися до Сахаджа-йоги - єдиного шляху, що 
може врятувати світ." У Всесвітній Чистій Релігії наші традиції такі, що ми 
приймаємо тільки те, що прийнято для нашого Духа і нашого сходження, 
тобто те, що дає нам повну свободу для найбільш глибокої насолоди со
бою".

На відміну від інших видів йоги, Сахаджа-Йога сповнена щастя, що ви
ражається в одухотвореній музиці і танцях, але властива кожному сахаджа- 
йогу насамперед внутрішня радість. "Радість у Сахасрарі не має інших за
стосувань, просто чиста, чиста радість, ви вливаєтися в неї. Живучи в цьо
му океані радості, ми повинні пам'ятати, що є багато тих, хто, ще не стриб
нув у нього. І ми, сахаджа-йоги, повинні привести їх до нього. І це таке за
доволення, така радість - давати Реалізпцію будь-кому. "Різниця між йогом
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і сахаджа-йогом полягає в тому, що в сахаджа-йога є сила і спроможність 
давати Реалізацію іншим людям".

Свята в Сахаджа-Йозі - Пуджі - проводяться на честь її Святості Шрі 
Матаджі Нірмали Шрівастави і являють собою торжество перемоги сил до
бра над силами зла. Щорічно сахаджа-йоги із всіх куточків земної кулі зби
раються в Ганапатипулі, що на березі Індійського океану, на свято посвя
чення, благочестивої музики і танців. Під час цих зустрічей за традицією 
влаштовуються одночасно багато весіль між людьми різних каст, 
національностей і переконань.

Вся ця величезна робота, будучи пов'язаною з творенням та еволюцією, 
виконується велично організацією, що має найвищу Божесвенну форму. 
Той, хто створив цей світ, без сумніву, дуже ретельно все продумав і не до
пустить руйнації Свого творіння, а врятує його.

Література:
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За запитаннями з приводу ознайомлення з методикою занять Сахаджа 
Йогою звертатися за телефонами у Києві: 440 -  17- 79, 4 1 8 -2 9 -8 3  

та на сайти:
www.sahajayoga.org.ua (Україна) 
www.sahajayoga.ru (Росія) 
http://www.sahajayoga.org (Англія)
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ЦІКАВО ЗНАТИ
Американці після перегляду комедії "Брюс Всемогутній” повіри

ли в те, що за допомогою звичайного телефону можна налагодити 
зв язок із самим Господом-Ьої ом, поспілкуватися з ним наодинці. Тим 
більше, що під час цього пореї ляду їм був навіть продиктований телефон 
Бога. І що ж ! Як опісля виявилося, цей номер телефону належить жи
тельці Флоріди ДОН Дженкінс. "Дзвінки роздаються по двадцять разів 
щогодинно, і оперить Дон. - 1 кожного разу я маю пояснювати, що то не 
особистий гелефон Господа-Бога, а мій".

Американські вчені прагнуть з’ясувати природу появи духів. Хо
лодок в повітрі, сутінки в приміщенні і електромагнітні поля, згідно їх до
ведень, можуть створити відчуття сторонньої присутності.

Найсексуальнішими у світі, на думку пастора Ен~ 
дрю Грілі з ЧІкаго (США), є католики. Університетсь
кий пастор декілька років досліджував статеве життя 
своїх братів і сестер по вірі. Зрештою ним видрукувано 
монографію "Секс. Досвід католиків". Тут пастор пише, 
що представники жодної з конфесій не можуть зрівняти
ся з католиками за частотою й інтенсивністю статевих 
зносин. В той час як 68% католиків насолоджуються ста

тевим життям мінімум раз в тиждень, то лише 56% представників інших 
конфесій вдаються до цього. (Столичка. - 2 червня)

Будівництво храму із сиру в Голландському місті Едам продов
жується. Сирна модель є десятикратною зменшеною копією місцевої 
церкви XV ст. Метою створення сирного шедевру є прагнення віднайти 
кошти для реконструкції оригіналу, купівлі нових дзвонів, бо ж, зрештою, 
"цеглини" новотвору будуть продаватися по 10 доларів за штуку. Модель 
має 9 м. в довжину і 4 - в ширину. На її будівництво буде витрачено 10 
тис. брусків знаменитого едамського сиру. Будівничі ще прагнуть потра
пити в Книгу рекордів Гіннеса.

Табу на деякі слова у підручниках ввели ам ериканські видавці. 
Тепер в них не буде слова "Бог", бо ж воно надто релігійне, слова "Чорт", 
бо воно надто різке. Табуйованих слів нараховується понад 500. Серед 
них є й інші слова, що пов'язані з релігією.

Величезні наземні малюнки виявлені на пісках Болівії в 
Національному парку Сахама. Площа території, на якій розміщені ма-
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люнки, складає біля 22 тис. кілометрів квадратних. Глибина ліній - до 2-х 
метрів, довжина - 20 км. Деякі малюнки утворені понад 430 лініями і ма
ють відношення до Андської космогонії. Вони співвідносяться з давніми 
храмами, які знайдені в цьому ж районі. Всі вони орієнтовані на сузір’я 
Плеяд, в якому сходить і заходить Сонце - основний елемент релігійних 
вірувань мешканців Андських гір до прибуття Колумба і його людей. Ма
люнки Сахами в 16 разів перевищують за розміром аналогічні сліди в пе
руанській пустелі Наске.

АНОНСИ
Міжнародну науково-богословську конфе

ренцію "Росія і Вселенська Церква: Бого- 
людство в перспективі сучасного міжкон
фесійного і міжрелігійного діалогу", що буде 
присвячена 150-річчю Володимира Соловйова, 
планує провести 23-27 вересня у Москві 
Біблейсько-богословський інститут св. апостола 
Андрія (ББІ). Особливу увагу на конференції 
планується приділити значенню спадщини 
В.Соловйова для єдності Церкви і сучасних 

міжрелігійних діалогів, ролі вселенського і національного факторів у 
житті Церкви. Детальніші умови участі у конференції можна дізнатися за 
тел. 229-04-18 (Горкуша Оксана).

Зам. № 3-1706
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КОНФЕРЕНЦІЇ
Назва: “Філософія і культура”
Дата проведення: середина червня 
Місце проведення: Остріг 
Організатор: Острозька Академія
Координатор: Кралюк Петро Михай/іомич, Оеіріг, Семінарська, 2 
Додаткова інформація: (03654)30 032, 22 750 kraluk p@yahoo.com

Назва: “Гондор І культи”
Дата проподоння: чернонь
Місцо проподоння: США, Південна Каліфорнія
Організатор: AFF
Координатор: Dr.Janja Lalich
Додаткова Інформація: JLalich@csuchico.edu

Назва: “Релігія і покоління”
Дата проведення: 21-25 липня 
Місце проведення: Турин, Італія 
Організатори: ISSR+SIRS

Назва: “Переяслав (1654) в історії Української Церкви”
Дата проведення: 8-9 жовтня 
Місце проведення: Тернопіль 
Організатори: Тернопільська Медична Академія 
Координатор: Гудима Арсен Миколайович, (0352) 26-80-10

Назва: "Релігійні меншини і релігії національних меншин”
Дата проведення: листопад 
Місце проведення: Київ
Організатори: Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди 

НАН України
Координатор: Колодний Анатолій Миколайович, (044) 229-48-12; mail: cerif@alfa- 

com.net

Назва: ’’Софіївські читання”
Дата проведення: листопад
Місце проведення: Київ
Організатори: Заповідник “Софія Київська”
Координатор: Марголіна Ірина Євгенівна, (044) 228-62-12

Назва: Могилянські читання, присв. 930-літтю літописного зводу преп. 
Никона Печерського по темі “Пам’ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: 
історія, дослідження, збереження”

Дата проведення: грудень 
Місце проведення: Київ
Організатори: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник 
Координатори: 01015 Київ, Івана Мазепи 21, корп.8, тел. (044) 290-1279 Факс 

290-4648
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Продовжується передплата на часопис

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

Передплатний індекс 21953.
Каталог видань України -  2003. Журнали України
Вартість передплати на 6 місяців -1 2  грн., на рік - 24 грн.


