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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ «РЕЛІГІЙНОЇ ПАНОРАМИ»!
Перш ніж закликати Вас передплатити на 2004 р. на наш часопис (№ 21953), скажу взагалі про 

передплату періодичних видань, яка розпочалася вже з 15 вересня. Опрацював каталог пропоновано
го. Відразу скажу, що він майже не змінився. Із 335 видань релігійних організацій в ньому значать

ся лише 15. Надто широко репрезентує себе Греко-Католицька 
Церква. Це й «Агенція релігійної інформації», і газети «Жива 
вода», «Наша зоря», «М ета», «Арка», часопис «Місіонар». 
Майже вся преса Православної Церкви Московського 
Патріархату є російськомовною. Може це є ще одним аргумен
том на користь думки, що її не можна називати українською. 
Тут і «Спасите наши души», і «Православный мир», і «И сце
лись верой», і «Начало», і «Христианские новости», й інші ви
дання. З  україномовних в наступному році вперше з ’являться 
«Православий світогляд»(Чернівці) та «Добродій» (Полтава). 
Характерно (і шкода), що свої центральні видання Церква чо

мусь не виставляє на підписку. Підписні видання її — це видання єпархій. Явно недооцінюють роль 
преси Українські Православні Церкви. Надто бідно подає себе Київський Патріархат. Окрім «Голо
са Православ’я» нічого іншого. Правда, дух Церкви репрезентує ще газета «Християнська Ук
раїна». Але коли врахувати, що в Україні ще йде підписка і на такі газети Московського Патріарха
ту як «Русь державная», «Радонеж», «Православная Москва», «Церковный вестник», то У П Ц  
КП далеко ще до опанування інформаційним простором, а відтак - і всім іншим. Бездіяльним вия
вився видавничий відділ У П Ц  К П . УА П Ц  себе репрезентує через газети «Ушенська вежа» і «Н а 
ша віра». І то це не газети керівництва Церкви, а тому офіційної інформації про її життя одержати 
нізвідки. Не виставляють на підписку жодне із своїх видань протестантські спільноти, харизмати, 
мусульмани, іудеї, хоч і мають їх. Ось тому й формується про них громадська думка як про щось та
ке, що не від світу цього, щось чуже йому, вороже, відлюдне, а відтак зрештою і непотрібне. Дехто 
(і не без підстав) розцінює це як прагнення цих конфесій чи спільнот існувати в державі своєю «міні- 
державою».

Бідним є список пропонованих релігієзнавчих видань. Репрезентує себе часопис «Людина і світ» 
(74277), газета «Християнська Україна». Ми ніяк не спроможемося виставити на передплату наш 
квартальний «Українське релігієзнавство», який вже має 26 чисел, а також десятитомник «Історія 
релігії в Україні», щорічник «Релігійна свобода». В каталозі під номером 21953 значиться наш щомісяч
ник «Р Е Л ІГ ІЙ Н А  П А Н О Р А М А ». Часопис виходить регулярно, інформує про релігійне життя всіх 
конфесій у світі й Україні, надає в кожному числі сторінку якійсь конфесії, вміщує матеріали і докумен
ти з питань свободи буття релігії в суспільстві. На адресу редакції надходять схвальні листи. Ми вдячні 
нашим дописувачам. Лише зауважу, що статті ми не друкуємо, а тому не надсилайте їх. А  ось за коро
тенькі інформації про релігійне життя приймаємо і будемо вдячні за них. Нас особливо цікавить матеріал 
з регіонів, матеріал про життя релігійних меншин, бо ж його нам тяжко десь одержати.

Як головний редактор «Релігійної панорами», я прошу уповноважених у справах релігій із всіх об
ластей України, керівництво Церков, викладачів релігієзнавчих дисциплін, працівників бібліотек, 
студентів-релігієзнавців не лише самим підписатися на наш часопис, а й допомогти нам у розширенні 
кількості передплатників на нього. Для реклами примірники Панорами можна взяти в її редакції. 
Заздалегідь вдячний за виявлену підтримку.

То ж закликаю П Е Р Е Д П Л А Т И Т И  «РЕЛІГІЙНУ ПАНОРАМУ» на 2004 р.
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ 
РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ

Згуртувати віруючих різних 
конфесій, а їх тут було понад 500, 
покликаний був молебен за мир, 
який провели 24 серпня в Черка
сах на площі біля театру 11 
релігійних і громадських ор
ганізацій. Тут були православні й 
адвентисти, ортодоксальні іудеї і 
мусульмани, мормони й інші кон
фесії. Півтори години вони не ли
ше зверталися до Всевишнього, а 
й уважно слухали виступи пред
ставників кожної з релігійних гро
мад, хор адвентистів, ансамбль 
духовної музики «Канон» та ін. 
Прес-секретар Черкаської єпархії 
УПЦ Київського Патріархату Євген 
Савісько відзначив: «Це показово, 
що люди різних віросповідань мо
жуть об’єднатися заради конкрет
ної мети». Стоячи зі свічками, лю
ди молилися за мир ( Україна мо
лода. -  2 вересня).

Представлення історико- 
архітектурного проекту відрод
ження Києво-Печерської фортеці 
та створення „Духовно-Просвіт
ницького Комплексу „РОДОВІД- 
центр» відбулося в рамках 
спеціалізованої міжнародної кон
ференції „Київська фортеця: 
історія та реставрація, сучасне ви
користання та економічно-турис
тичний потенціал». Ділянка пло

щею близько 10 га на території 
Києво-Печерської цитаделі в 
центрі Києва стане осередком су
часної української культури, духов
ності та бізнесу. На території ком
плексу передбачається розміщен
ня духовно-релігійної, культурно- 
історичної, представницької, жит
лової, ділової, рекреаційної і спор
тивної функціональних зон. За 
словам автора ідеї Ігоря Дідковсь- 
кого, центром всього комплексу, 
його духовною домінантою є храм 
Примирення, що не має жодних 
аналогів в історії людської культу
ри. Його будівництво планують за
вершити 2004 р. На презентації бу
ли присутні провідні фахівці-екс- 
перти Європи в галузі реставрації, 
музеєфікації та використанні фор
тифікаційних об’єктів із Німеччини, 
Нідерландів, Швейцарії та Велико
британії та провідні українські 
фахівці у галузі архітектури. 
(RISU.org.ua)

США мають намір негайно 
позбавити Україну від додатків 
Джексона-Веніка, що заважає 
налагодженню нормальних
торгівельних відносин між двома 
країнами. Про це заявив голова 
комісії фінансового забезпечення 
палати представників Конгресу 
США Курт Уелдон під час зустрічі з 
В.Литвином. Основним приводом 
для такого рішення послужив про
грес України у сфері релігійних 
свобод.
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Релігійне життя України

Всеукраїнська Рада Церков 
розглядає голодомор 1932- 
1933 років як акт геноциду проти 
українського народу. Вона зверну
лася із Зверненням до Генераль
ного секретаря ООН Коффі Анана 
визнати це. Ватикан в пам’ять 
жертв голодомору в Україні відслу
жить 8 листопада у Римі літургію.

Можна добитися через суд
внесення до паспорту запису: «Має 
право здійснювати платежі без 
ідентифікаційного номера» і ще 
навіть виплати за моральні збитки 
від тих, хто ігнорував таке право 
особи, зафіксоване в Законі України 
«Про внесення змін у Закон України 
«Про державний реєстр фізичних 
осіб -  платників податків й інших 
обов’язкових платежів». Це довела 
парафіянка УПЦ МП з Донецька 
О.Д.Тарасенко, яка не погодилася із 
кодами своїм і доньки, які містили 
цифри 666 -  антихристову печать, 
як про це сказано в Апокаліпсисі. Це 
не перше таке судове рішення, хоч 
можливість його податкова 
інспекція чомусь не завжди врахо
вує. І часто коїть моральний і психо
логічний тиск як на самих відказ- 
ників, так і на священнослужителів, 
які до цього підбурюють своїх па
рафіян. У таких діях податківців пра
вославні (відзначимо -  лише Мос
ковського Патріархату) вбачають 
прообраз дій прийдешнього 
підступного диктатора -  антихрис
та, який нібито страхом і обманом 
підкоряє людину собі. (Всім. - №33)

Божа Мати повернулася в 
Рівне. Повернулася... Ще в да

лекому 1770 р. сотні мешканців 
міста забрало з життя невідомого 
походження інфекційна хвороба. 
Рівняни тоді зібрали гроші і виго
товили двометрову статую Божої 
Матері як оберіг від всіляких бід. 
Потім вони її оновили. Через 75 
років завдяки покровительниці в 
місті вдалося відвернути епідемію 
чуми. Статуя стояла серед міста 
до Великодної ночі 1952 р., коли 
вона безслідно зникла... і ось в 
720-ту річницю Рівного 23 серпня 
відновлений пам’ятник Матері 
Божій на тому ж місці відкрив 
міський голова В.Чайка, а освятив 
його архиепископ УПЦ КП Даниїл.

Пора до судової відповідаль
ності за спалені храми притягува
ти їх настоятелів, бо ж із-за наявної 
недбалості з вогнем храмових 
свічок і лампадок Україна втратила 
вже багато культових, архітектурних 
і мистецьких пам’яток, важливих 
архівів тощо. Вони є не лише 
власністю релігійної громади, а й 
загальноукраїнською цінністю. Зга
даймо недавню трагедію в 
Кам’янці-Подільському, де згорів 
цінний архів. Преса принесла нам 
нову сумну звістку. В ніч на 25 серп
ня в селі Сушиця на Самбірщині 
згоріла дерев’яна церква, яка була 
збудована понад сто років тому і 
значилася в переліку пам’яток 
архітектури України. Храм належав 
УАПЦ. Вдалося врятувати лише де
рев’яну дзвіницю.

Глава Президентської Адміні
страції В.Медведчук влітку був 
вінчаний у Фороській церкві (Крим) з
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Релігійне життя України

співслужінні настоятеля Києво-Пе
черської Лаври єпископа Павла і ар
хиепископа Кримського Лазаря. На 
вінчанні були присутні Президент 
Л.Кучма та інші керівники України. З 
повідомлень з преси (Факты.- 22 
липня) стало відомо, що це третє за
конне одруження у В.Медведчука і 
друге в О.Марченко. Водночас 
надійшло повідомлення, що в храмі 
Різдва Богородиці в Києво-Печерсь
кому монастирі митрополит Володи
мир під спів семінаристів вінчав донь
ку спікера Верховної Ради В.Литвина 
Цікаво, що в подібній ситуації патріарх 
УПЦ КП Філарет відмовився виконати 
обряд вінчання, посилаючись на те, 
що вій є монах. До того ж, в монас
тирському храмі, згідно канону, 
вінчання не проводиться.

Храм на воді на честь Миколи 
Чудотворця збудують в Києві до 
весняного свята наступного року.

Зводить храм акціонерна судно
плавна компанія «Укррічфлот» на 
спеціальній несучій конструкції на 
відстані 12 метрів від берега біля 
Київського річкового порту. Мати
ме він одну баню, висоту 37 метрів 
і вміщуватиме до сотні віруючих. 
Храм Миколи Чудотворця стане 
першою в Європі церквою на воді. 
Належатиме він Православній 
Церкві Московської юрисдикції.

Собор Всіх Святих в Україні 
прославлених пропонують побу- 
дуваги на фундаментах закладеної 
біля вокзалу Ільїнської церкви. По
перто, назва її виявилася випадко
вою, лише із-за того, що закладка 
фундаменту відбувалася на день 
Ільї; по-друге, в Києві вже є 
Ільїнська церква ; по-третє, фасади 
запропонованої за проектом 
Ільїнської церкви надто далекі від 
кращих здобутків київських храмів, 
є еклектичним поєднанням форм 
XVII і XX століть в сприйнятті про
стенького архітектора столітньої 
давності. Храм біля вокзалу має 
втілювати в собі не дух московсько- 
ярославського зодчества, а ідею 
Соборності, про яку нині йде багато 
мови, поєднувати святість всіх ду
ховних подвижників нашого народу.

Іллінська церква села Субо- 
това -  Богданова церква -  в
серпні відзначила своє 350-річчя. 
Крім релігійного, храм мав ще й 
оборонне значення. В ній було по
ховано тіло Великого Гетьмана, яке 
опісля або поляки викопали і спа
лили, або, боячись цього, добрі ук
раїнці перепоховали. Над церквою
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неодноразово нависала загроза 
руйнації, але чудом їй вдалося їх 
уникнути. Як символ сплюндрова
ного Московським Патріархатом 
Українського Православ’я Тарас 
Шевченко назвав її «церквою-до- 
мовиною». Відродився храм для 
служб Божих в 1990 році. Нале
жить він Київському Патріархату. 
То ж будемо сподіватися, що за
вдяки цьому «розвалу» «з-під неї 
встане Україна». Церква чекає 
коштів на ремонт. І може саме тут 
слід збудувати Музей Українського 
Православ’я. (Столиця. - №31)

Організація Українських
націоналістів невдоволена
намірами єврейської національної 
меншини спорудити в Бабиному 
Яру єврейський культурний центр 
«Наследие». Аргументів при цьому 
наводиться багато. Місце це -  
символ скорботи не лише для 
євреїв. Тому не можна перетворю
вати місце, де загинуло понад 
1000 українців, в місце пошануван
ня лише представників однієї нації. 
Тут нищилися і представники 
інших націй, в т. ч. й українці. Кла
довища -  то місця спокою загиб
лих, скорботна Голгофа. Побудова 
звеселяючого комплексу прини
зить пам’ять борців за волю Ук
раїни. Сама ідея цього є цинічною 
й аморальною, а відтак і неприй
нятною, говориться у Зверненні 
ОУН, підписаному М.Плавлюком.

Українське селище XVII ет. 
вибудуване в Києві під назвою 
Мамаева Слобода. За задумом 
його директора депутата Київської

Міськради К.Олійника тут збудова
но козацьку церкву Покрови Пре
святої Богородиці у стилі ук
раїнського бароко. Хрести храму 
освятив Патріарх УПЦ КП Філарет. 
Тут же вони були підняті на бані де
рев’яної Церкви. Після Покрови 
Богослужіння в храмі правити
муться регулярно.

Шляхи вирішення різних 
проблем свободи в іроспові
дань, розроблені українським 
комітетом «Гельсінкі-90», подають
ся в Рекомендаціях проведеної 
ним разом із Церквою Матері Бо
жої Державної конференції «Фун- 
даменталізм, права людини і Все
ленська Церква». Насамперед в 
Рекомендаціях наголошується, що 
діючий нині Закон про свободу 
совісті «є достатньо виваженим 
аби гарантувати належне забезпе
чення права людини на свободу 
совісті та релігії, права безпереш
кодно дотримуватися своєї думки, 
вільне вираження ЇЇ. Проте в Реко
мендаціях говориться про факти 
порушень цього Закону на місцях. 
Ще має місце охорона з боку вла
ди інтересів лише певної релігійної 
організації, затримка міліцією про
повідників незареєстрованих релі
гійних об’єднань, невиправданої 
дискредитації представників релі
гійних меншин, зволікання в 
реєстрації релігійних громад то
що. В Рекомендаціях говориться 
про необ’єктивність засобів масо
вої інформації, які подеколи друку
ють неперевірені сенсаційні 
повідомлення про релігійні мен
шини, подають погляди представ
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ників домінуючих конфесій як єди
но вірні, висвітлюють життя і 
діяльність лише певних церков і 
конфесій. Документ рекомендує 
викинути із вжитку неправові 
терміни «релігійна секта», «ка
нонічна і неканонічна церква», 
«справжня релігія» тощо.

Панахидою і тризною у рік 
Росії в Україні відзначили козаки 
Запорозького Низового Війська 
«Запорозька Січ» 228-у річницю 
зруйнування Січі у 1775 р. за нака
зом московської цариці Катерини 
N. Панахиду за упокій душ полеглих 
відслужив о.Василій (УПЦ КП). В 
його проповіді було відзначено, 
що імена славних героїв боротьби 
за свободу України закликають нас 
продовжувати їх святу справу. Ко
заки поклали квіти до Хреста- 
Пам’яті і під салют козацьких гар
мат спустили вінки на води Дніпра.

700-ліття Галицької митро
полії і 750-ліття коронування 
Данила Галицького відзначати
меться на державному рівні. За 
відповідну постанову проголосу
вало 313 народних депутатів. УГКЦ 
вже розпочала низку заходів зі 
святкування. Нещодавно в Івано- 
Франківську відбулася наукова 
конференція «Українська Церква і 
Держава у світлі двох ювілеїв: 700- 
річчя заснування Галицької Митро
полії та 750-річчя коронації короля 
Данила Галицького». Участь у ро
боті конференції взяли Глава УГКЦ 
Патріарх Любомир (Гузар), єпис
копи УГКЦ, викладачі Теологічних 
академій УПЦ КП та УГКЦ, пред

ставники влади та науковці. У про
мові кардинал Гузар, зокрема, ска
зав: «Ми повинні вчитися із лекцій, 
які нам подає минуле. Отже, 
оцінивши минуле, зауваживши те, 
що корисне і навпаки -  шкідливе, 
ми повинні зробити висновки на 
сьогодні та на майбутнє».

Л о в іп ка : Галицька митрополія -  
церковна провінція, утворена 1303 р. 
на землях Галицько-Волинської д е р 
жави. Грамоту про піднесення Галиць
кого єпископства д о  рангу митрополії 
п ідписали  Константинопольський 
патріарх Атаназій і візантійський ім пе
ратор Андроник. Д о  ї ї  складу входило  
6 єпархій: Галицька, Перемиська, Во- 
лодим ирська , Холмська, Л уцька і 
Турівська. Вперш е скасовано Галиць
ку митрополію за наполяганням М оск
ви 1347 р. В ідновлено ї ї  1391 р. ста
раннями польського короля Казимира  
III Великого. 1401 р. митрополія була 
підпорядкована Київській  митрополії. 
Після захоплення Галичини Австрією 
уряд звернувся д о  Риму з  проханням  
відновити Галицьку митрополію. 1807 
р. Папа Римський підписав буллу про ї ї  
відновлення. Серед митрополитів Га
лиц ько ї митрополії були також А .Ш еп- 
тицький (1900-1944 р р .) та Й.Сліпий  
(1 9 4 4 -1 9 8 4 рр.). (R ISU.org.ua)

Світовий конгрес українців,
який працював у Києві в серпні 
місяці, відзначив духовний відрив 
від України мільйонів тих, хто 
виїхав на підробітки до Російської 
Федерації. «Подібного дис
кримінаційного закону щодо релігії 
як в Росії, більше нема ніде, навіть 
в ісламських державах, - зауважив 
секретар СКУ Віктор Паденко. -  Не
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так давно в підмосковному Но- 
гінську було відібрано будівлю 
церкви, що належала Київському 
Патріархату, і нічого ніхто не зміг 
вдіяти, адже закон є закон»,

Росії в її рік в Україні є чому 
повчитися у своєї старшої, якщо 
враховувати історію, сестри. Як 
пише газета «День», приводи для 
можливих конфліктів в Чечні і Кри
му були закладено однакові -  два 
ісламські народи, обидва скрив
джені радянською владою і висе
лені з етнічних територій. При цьо
му кримські татари можуть спра
ведливо вважатися значно більше 
потерпілими. Вони мали більше 
мотивів для конфлікту, бунту, ви
мог повернути своє кровне. І вони 
були готові піти на радикальні за
ходи, але готовність керівництва 
незалежної України йти з ними на 
переговори, шукати компромісне 
вирішення проблем буття кримсь
котатарського народу була для них 
позитивною несподіванкою. Пре
зидент Л.Кравчук пішов на прямі 
контакти з лідерами скривджених, 
Україна виявила ^цивілізований 
підхід до вирішення їх національ
ного питання і цим забезпечила 
мирне і спокійне існування себе як 
молодої держави, і маємо резуль
тат: кримські татари у нас -  не 
«особи мусульманського вірос
повідання», а повноправні і по
вноцінні учасники всіх державних і 
суспільних процесів. І якщо й з ’яв
ляються якісь конфлікти в Криму, 
то всі вони виявляються соціально, 
а не національно чи релігійно за
барвленими. Росія могла б саме
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так вирішити свого часу чеченську 
проблему, але ж гординя 
шовінізму призвела до того, що 
маємо. У Росії іноді трапляються 
прояви «підліткового синдрому», 
коли хочеться, щоб увесь світ був 
біля твоїх ніг, щоб усі потурали 
твоїм примхам. (О.Шишов)

Молебень на вшанування 
пам’яті воїнів-українців, які за
гинули під час грузинсько- 
російського конфлікту, пішовши за 
покликом серця захищати землю 
братньої країни від зазіхань 
«імперського ведмедя», відбувся 
на Байковому кладовищі. Панахи
ду відслужив священик УПЦ КП 
Сергій Ткачук. Слово вдячності 
сказав посол Грузії в Україні Григір 
Катамадзе. Український підрозділ 
втратив в Грузії 11 життів.

Римо-католицька Церква в 
Україні невдоволена тим, як дер
жава здійснює передачу їй культо
вих споруд. За словами Генераль
ного вікарія Житомирської дієцезії 
РКЦ єпископа Станіслава Широко- 
радюка, «хороші укази» Президен
та не виконуються. Так, незважаю
чи на обіцянки влади, РКЦ так і не 
передано костел св.Миколая в 
Києві. Десятки соборів не переда
но в інших містах України.

Вірні Мукачівської греко-ка- 
галицької єпархії ще й досі про
водять богослужіння під відкритим 
небом. Тут держава повернула 
греко-католикам лише чверть їхніх 
храмів.75% споруд ще залиша
ються у власності Православної
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Церкви Московської юрисдикції. І 
це при тому, що, на думку єпарха 
владики Мілана, вірні фінансово із- 
за безробіття в краї неспроможні 
збудувати нові храми.

Залишки храму, який було 
побудовано на честь богині кра
си Афродіти, віднайшли на ост
рові Березань, що знаходиться у 
Чорному морі (13 км. від Очакова, 
Миколаївська обл.) українські ар
хеологи. На їх думку, цей храм мо
же бути найдавнішим пам’ятником 
античної архітектури у Північному 
Причорномор’ї. Попередньо побу
дову храму датують VII ст. до н.е. 
Антична колонія на Березані була 
однією з перших у Північному При
чорномор’ї. Саме в VII ст. до нашої 
ери елліни, які відчували брак 
вільної землі у себе на батьківщині, 
пропливли Босфором і почали бу
дувати свої колонії на берегах Пон
ту Евксинського (так вони називали 
Чорне море). Українські археологи 
давно вели розкопки на Березані, 
сподіваючись віднайти свідчення 
присутності тут давніх греків.

Київські митники перешкоди
ли вивезенню з України однією 
дипломаткою партії культурних 
цінностей ціною десь 320 тис. 
амер. доларів. З колекції можна 
повністю сформувати музей історії 
України. Найціннішою частиною 
цієї антикварної колекції є 114 ікон. 
Тут є ікона «Христа Вседержителя» 
XVII століття. Більшість ікон певно 
що за замовленням викрадено із 
храмів України. Тут є «Образ Пре
святої Богородиці Києво-Печерсь

кої», цінні ікони «Свята Катерина» і 
«Свята Параскева», фрагмент іко
ностасу «Старозавітна Трійця» та 
ін. Більшість ікон професійно 
відреставровані, деякі навіть пере
несені на полотно. Багато в ко
лекції давніх церковних книг.

Українські археологи розко
пали храм часів Київської Руси.

Це кам’яний храм XII ст., який мож
на прирівняти до найстаріших цер
ков Київської Руси, зокрема таких, 
як Софійський собор, Михай
лівський, Кирилівська церква, Ус
пенський собор Києво-Печерської 
лаври. Зараз вчені проводять роз
копки і шукають можливості для 
збереження унікальної знахідки. 
Невідома досі стародавня церква 
багато років ховалась у нетрях 
дворів на київському Подолі. Зараз 
археологи розкопали три з полови
ною метри ґрунту. І це лише поча
ток робіт. Дослідники переконані, 
що знахідка -  один із перших 
храмів Київської Руси. Про її назву 
лише здогадуються. Історики знай
шли в літописах лише єдиний спо
гад про церкву на цьому місці. При
пускають, що це храм Святого Ми- 
колая і пояснюють це тим, що церк
ва Миколая стояла над річкою, а
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під час розкопок вчені натикались 
на русло невеликої річки. Тому 
храм назвали «церквою над пото
ками», бо ж її обмивають 
Юрківський та Йорданський 
потічки. Унікальність знахідки в то
му, що виявлено не лише фунда
менти храму, а й стіни, висота яких 
місцями перевищує один метр. Як
що інші давні київські церкви буду
валися на честь якогось князя, то 
ця не пов’язана з якимсь ім’ям і ма
ла певно що якесь загальноміське 
значення. «У Київській Русі 
камінних храмів було дуже мало. З 
каміння будували лише значні хра
ми. Пересвідчитися в існуванні ста
родавнього храму вченим так і не 
довелося б, якби не будівництво 
підземного гаража. До початку 
робіт їм дозволили дослідити тери
торію. Вчені з ’ясували, що на цьо
му місці стояло три церкви -  деся
того, дванадцятого і сімнадцятого 
століття. Перші з них були кам’яни
ми, третя -  дерев’яна. Вона згоріла 
-  в землі археологи знайшли об
вуглені фрагменти її стін. Цінних 
речей археологи поки що не розко
пали -  лише три міцних хрестики і 
ґудзик, яким близько трьохсот 
років. Найцінішими знахідками є 
частинки фресок із храму десятого 
століття. Дослідження, як передба
чають вчені, можуть тривати не 
один рік. Знахідка потребує кон
сервації. Вони сподіваються на ро
зуміння влади і скасування рішення 
про будівництво паркінгу. Лист із 
таким проханням вже надіслали 
віце-прем’єру Дмитрові Табачнику 
і в держслужбу охорони історичної 
спадщини.

Переклад богослужбових 
книг Із старослов’янської на ук
раїнську мову, який нещодавно

здійснила богословська комісія 
УПЦ КП, викликав двояку реакцію у 
православному світі. Прихильники 
перекладу наголошують на важли
вості його як в богословському, так 
і в культурному житті. Представни
ки УПЦ (МП) стверджують, що не 
збираються змінювати традицію, 
мотивуючи тим, що при літератур
ному перекладі зникає священний 
дух слова. Ситуацію прокоменту
вав директор Інституту Бого
словської термінології та пере
кладів при Українському Католиць
кому Університеті Михайло Петро
вич: «Завершення перекладу по
вної серії богослужбових книг на 
сучасну літературну українську мо
ву є вагомою подією в духовному й 
культурному житті України. По- 
перше, вірні зможуть сприймати 
богослужіння рідною мовою. По- 
друге, для українського культурно
го світу відкривається широкий 
пласт духовної літератури, яка 
навіть і поза богослужениями мо-

Релігійна панорама № 8 -9 ’2003 9



Релігійне життя України

же бути джерелом інтелектуально
го й духовного збагачення. По- 
третє, українська мова поставлена 
перед викликом розширювати свій 
потенціал, як посередник літур
гійного спілкування і богословсь
кого мислення. Входячи у сферу 
літургійної та богословської літе
ратури, українська мова розкри
ває для української культури нові 
грані». За словами М.Петровича, 
здійснення літургійних перекладів 
є потребою духовного росту. «Це -  
потреба не тільки глибше збагнути 
зміст спілкування з Богом, але й 
цей зміст тісніше пов’язати зі що
денним життям. Це потреба 
інкультурувати вічні Божі істини й 
благодатну силу у «крихкий посуд» 
людської культури, не щоб прини
зити перше, а щоб піднести друге. 
Настоювати, що якась мова чи 
культура є нездатна для такої 
інкультурації -  це не тільки суджен
ня, що та мова чи культура є не 
вповні людською, але й сумнів у 
перетворюючій силі Святого Ду
ха». Михайло Петрович називає 
переклад сакральної літератури -  
актом віри. «Вдалий сакральний 
переклад оцінюватиметься по то
му, наскільки використано всі за
соби високого стилю мови, 
наскільки він вписується в існуючу 
музичну традицію даної церковної 
спільноти», -  переконаний він. 
(RISU.org.ua)

Віруючих з  України не запро
сили до участі в з'їзд і світових і 
традиційно-національних релігій 
під назвою «Діалог конфесій», що 
відбувся 23-25 вересня в столиці

Казахстану Астані. У роботі форуму 
взяли участь 18 офіційних деле
гацій, які представляють світові 
релігії. Багатоконфесійна Україна 
залишилися поза увагою організа
торів з’їзду. За словами організа
торів заходу, Україна на з ’їзді була 
представлена патріархом Мос
ковським Олексієм II як «законним 
Главою Української православної 
Церкви». Українські експерти вва- 
жають цо відчутим ляпасом Україні 
і першими «инодами» новоутворе
ного Єдиної о економічного просто
ру. Що ж, українцям вкотре вказали 
на їхнє місце. ІЗажко повірити, що і 
поза ренії ійними справами ситуація 
буде іншою. Ініціатором проведен
ня з ’їзду виступив на початку цього 
року президент Казахстану Нурсул
тан Назарбаев. На його думку, Ка
захстан, на території якого мирно 
співіснують представники понад З 
тис. релігійних об’єднань, які пред
ставляють понад 40 конфесій, іде
ально підходить для проведення 
міжконфесійі юго діалогу. Офіційний 
сайт форуму www.dialog.inform.kz

Нещодавнє нагородження 
лідера Компартії України Петра 
Симоненка Православною Церк
вою Московського Патріархату ор
деном Рівноапостольного князя
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Володимира Леонід Кравчук 
розцінив як вияв подальшої 
політизації цієї церковної структу
ри, її бажання служити певним 
політичним силам. «Безумовно, це 
право Патріарха -  вирішувати, ко
го саме нагороджувати,- зауважив 
Перший Президент України.- Але, 
нагороджуючи людину, яка очолює 
конкретну політичну силу, не вра
ховуючи історії цієї партії, її ролі у 
ставленні до православ’я на тере
нах колишнього СРСР, він робить 
політичний крок, який не можна 
виправдати ні з якої точки зору». 
(Д е н ь . - 12 л и п н я )

Українки, які виїхали на ро
боту до Італії, як це засвідчує 
професор політичної соціології 
Римського університету Аріана 
Монтанарі, мають репутацію 
сумлінних, чесних, вихованих на 
найкращих християнських тра
диціях працівниць. Ця оцінка надто 
разюче розходиться з недавньою 
оцінкою їх одним із вищих 
керівників держави, який назвав їх 
оптом «жінками легкої поведінки». 
(Україна молода. -  4 вересня)

«Черниць-хамелеонок» вия
вили на перетині проспектів Пере
моги і Повітрофлотського в Києві. 
Тиняючись на перехресті біля 
світлофора, вони виманювали від 
щиросердних водіїв авто гроші на 
«потреби церкви». З ’ясувалося 
опісля, що це перевдягнена група 
циганок, які навіть довідки мали від 
якогось храму на таку «доброчин
ну» діяльність. То ж не завжди слід 
дотримуватися біблійного слова

«Да не оскудеет рука дающего», бо 
ж серед тих, кому даємо, надто ба
гато хамелеонів. (Голос України. - 
№ 159)

Вульгарність в православно- 
церковному житті набирає все 
нових і нових форм. Зайдіть до 
діючих величних храмів Києва. Ви 
переконаєтеся в тому, що вони 
напівпусті. Але в столиці з ’явля
ються одна за одною церкви у не- 
пристосованих для цього при
міщеннях. Писалося вже про хра
ми в палатках, ательє, підвалах, 
навіть в літаку. А ось в Солом’янсь- 
кому районі з ’явився храм в га
ражі. Храм -  то святиня, а не прим
ха якогось священика. Можна зро
зуміти це як вихід із становища, ко
ли в поселенні відсутня належна 
храмова будівля. Але в такий 
спосіб плюндрувати ідею святості, 
як це коять на Солом’янці, можуть 
лише ті, для кого священне не 
існує, а домінує «запах прибутку».

«Слово про закон і благо
дать» Іларіона Київського побачи
ло світ 960 років тому. В творі у ви
сокохудожній формі показано пе
ревагу християнства(«благодать») 
перед «законом Старого Завіту». 
Тут обґрунтовано думку про 
рівність всіх народів, а відтак і 
києво-руського, який дещо пізніше 
прийняв християнство.

Журналісти України часто на 
сторінках преси виявляють 
свою релігієзнавчу неграмот
ність. До нас в «РП» у зв’язку з цим 
надходять скарги від керівництва
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різних конфесій. Так, лише в ос
танньому числі часопису «Коррес
пондент» (№30) маємо більше де
сятка «ляпів». Так, послідовники 
Церкви Ісуса Христа Святих ос
танніх днів - мормони тут оголо
шені багатоженцями (хоч це в них 
заборонено ще в 1891 р.); адвен
тизм сьомого дня, який з ’явився в 
Україні понад 130 років тому, ого
лошено новою релігійною течією; 
такою тут є і п’ятидесятники, які в 
Україні вже біля ста років і т.ін. Го
ловним здобутком О.Вишневської, 
яка порвала з п’ятидесятництвом, 
проголошено те, що вона тепер 
може користуватися звичним для її 
одноліток задоволенням -  носити 
коротку спідницю. Правда, автор 
статті не зауважує, чи вона взагалі 
є віруючою, бо ж йому сказала, що 
«відвідує православну церкву над
то рідко, коли має час». Зауважи
мо, що автор користувався і за
старілою статистикою -  2000 р.

Сестра Папи Римського Іва~ 
иа Павла 11 живуть в українсько
му селі і є українками. Статтю 
про це вмістила газета «Дзеркало 
тижня» (№29). Що стосується ма
тері Понтифіка, то тут можна знай
ти суперечливу інформацію. Одні 
твердять, що Емілія Качуровська

була полькою, інші -  уроженкою 
Зах.України. Померла вона в 45- 
річному віці від нефриту. Сестри 
Марія (69 років) і Олена (64 роки) 
Качуровські живуть в невеличкому 
селі Вишнівці на Тернопіллі. Вони 
знають, що їхня тітка Міля, старша 
сестра батька, всупереч волі 
рідних вийшла заміж за поляка, 
який жив у Кременці, й назавжди 
залишила село. Жила вона в 
польському містечку Воловіци під 
Краковом. Відомо, що саме тут на
родився Кароль Войтила. Окрім 
Емілії, в сім’ї було ще четверо 
дітей -  Поліна і Марія, Іван і Воло
димир. Останній є батьком назва
них сестер. Українські корені 
нинішнього Папи засвідчував та
кож близький до братів Кароля і 
Едмунда Войтил лікар Борис 
Філіпчак із США. Дружина його, 
Софія Кучмерик, була родичкою 
Кароля Войтили. Дивним є нехту
вання оточенням Папи 85-річного 
професора з Росії В.Сиротенка, 
який, будучи майором Радянської 
Армії, в 1945 році врятував юного 
Войтилу від висилки до Сибіру, 
зробивши його своїм переклада
чем. Сам майбутній Папа тоді 
засвідчував йому свій родинний 
зв’язок із Зах. Україною. Згадані 
сестри чотири рази Писали Івану 
Павлу II про свій кровний зв’язок з 
ним, інформували про це Нунція 
Ватикану в Україні, особистого 
біографа Понтифіка, проте жодної 
відповіді на свої листи не одержа
ли. Хай така культура спілкування 
залишиться на совісті Папських 
служб. Очевидно, що польське 
оточення Папи не бажає засвідчи-
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ти напівукраїнськість Івана Павла 
II, хоче зберегти «чистоту його 
польської крові». Що ж це за ото
чення? Особистий секретар 
Станіслав Дзівіш, привезені з Кра
кова п’ятеро черниць ордену 
Найсвятішого Серця Ісуса, які 
відповідають за гардероб Отця 
(с.Матильда), за кухню (с. Герма
на), за добробут папських кімнат 
(с.Фернанда), за лікування Папи 
(с. Тобіана), за листування 
(с.Єфросинія), а також кардинал 
Андрей-Марія Дескур, біограф з 
Кракова Адам Бонецький. Ще од
не. Як тоді бути із повідомленням 
ще єпископа Кароля Войтили мит
рополиту Амвросію Синішину про 
своє українське коріння по мате
ринській лінії, із засвідченим бага
тьма вільним володінням Пон- 
тифіком українською мовою? То ж 
питань багато. Не станемо їх ко
ментувати, бо то буде не на ко
ристь останнього. Марія Качу- 
ровська лише сказала: «Якщо Бог 
колись дозволить мені зустрітися з 
Понтифіком, то я стану перед ним 
на коліна, поцілую руку й попрошу 
благословення всьому українсько
му народові, чиїм сином, можливо 
є й він». Тут можна було б додати 
до цього прохання: надати
Патріархат УГКЦ, об’єднати ук
раїнських греко-католиків під 
керівництво їх Верховним Архієпи
скопом кардиналом Любомиром 
Гузарем, призупинити процес ла
тинізації українського греко-като- 
лицизму, вирішити, зрештою, пи
тання беатифікації митрополита 
Андрея Шептицького. Поруч з ци
ми є й інші прохання, які, разом із

названими, зависли на весь 25- 
річний період понтифікства Івана 
Павла II. Україна, український на
род чекав далеко більшого від ньо
го. До того ж, якщо він певною 
мірою є ще й його сином.

Переяславської Ради не бу
ло, а було неофіційне збіговисько 
у невеличкому містечку, на якому 
вирішувалося питання укладення 
військового союзу України з Мос- 
ковією проти Польщі, а не якогось 
приєднання чи возз’єднання, - пи
ше лондонська газета «Українська 
думка». Міф «Переяславської Ра
ди» створили московитяни, зокре
ма той же посол Бутурлін. Чому 
Богдан втік для заключения дого
вору з Києва до Переяслава? Та 
насамперед тому, що у Києві пере
бували вищі ієрархи Церкви, які 
були налаштовані категорично 
проти будь-яких союзів з Моск
вою, що самозванно проголосила 
себе Патріархією. Як відомо, 
Київська митрополія знаходилася 
в юрисдикції Константинопольсь
кого Патріарха і лише в 1686 р. не- 
канонічно була поглинута Мос
ковською Патріархією. (Українська 
думка. -  4 вересня)

Псевдосатанізм часто фіксу
ють засоби масової інформації.
Подеколи це ще називають са
танізмом. Проте сатанізм -  це 
вчення, яке почасти не знають ті, 
хто вдається до дій «під сатанізм». 
Ось подібні два випадки у вересні 
трапилися і у Львові на знаменито
му Личаківському кладовищі. Пев
но що група юнців, які не знаходять
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собі в цьому житті змістовних 
форм розваги, влаштували дия
вольський шабаш на цвинтарі.-Во
ни на могилах перевернули криш
ки поховань, повикручували хрес
ти, палили свічки, повтягували до 
одного місця дошки, виявили інші 
форми вандалізму.

ПРАВОСЛАВ'Я
«Комплекс споруд Поча- 

ївської Лаври залишається дер
жавною власністю», - запевнив 
начальник Управління у справах 
релігій Тернопільської ОДА Іван 
Паляниця. Виведення Лаври з 
Кременецько-Почаївського істо- 
рико-архітектурного заповідника 
не призвело до зміни власника. «У 
законі про свободу совісті та 
релігійні організації є стаття, яка 
наголошує, що культові будівлі і 
майно з державної власності мо
жуть бути передані у власність 
релігійної громади лише за розпо
рядженням голови облдер
жадміністрації. А позиція адміні
страції після того, як ми вже раз 
відмовили наміснику Володимиру 
у проханні передати Почаївську 
Лавру у власність церкви, не 
змінилася». Проте така заява дер
жавного службовця не задоволь
нила українців Тернопілля, як і всієї 
України. В Тернополі утворено під 
керівництвом настоятеля Духов
ного центру ім. Данила Галицького 
отця Анатолія Зінкевича ініціативну 
групу під назвою «Почаївській 
Лаврі -  статус Національної духов
ної святині». Група звернулася на
самперед до Прем’єр-міністра Ук

раїни В.Януковича з вимогою 
ліквідувати підписане ним рішення 
про виведення Лаври із структури 
Кременецько-Почаївського за
повідника, бо ж це створило умови 
для приватизації будівель Лаври 
Московським Патріархатом. «Це 
фактично є офіційним визнанням 
духовної ієрархії Російської право
славної церкви над Лаврою,*що су
перечить цивілізаційним ціннос
тям та вибору абсолютної 
більшості населення України. 
говориться в листі. - Миряни 
різних конфесій та широкий гро
мадський загал сприйняли розпо
рядження Кабміну як приниження 
власної національної гідності, об
разу своїх духовних, державних 
цінностей. Вищезазначені дії уря
ду загрожують порозумінню між 
віруючими різних конфесій хрис
тиянських церков та грома
дянській згоді». Тернопільська гру
па пропонує терміново розпочати 
розробку проекту Закону «Про 
національні духовні святині Ук
раїни» і обов’язково поширити йо
го дію і на Почаївську Лавру. 
Діяльність групи знайшла підтрим
ку з боку митрополита Луцького 
УПЦ КП Якова, предстоятеля УАПЦ 
митрополита Мефодія, єпископа- 
ординарія Тернопільської єпархії 
УГКЦ Михаїла (Сабриги), а також 
ще десятка владик з близьких 
єпархій. Тернопіль погрожує вия
вити акт громадянської непокори, 
якщо Почаївська Лавра не одер
жить статус національної святині і 
буде продовжувати служити 
Церкві Москви. (Україна молода. -  
28 серпня)
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Почаївська Лавра виведена 
розпорядженням Кабміну із 
структури Почаїво-Кременець- 
кого заповідника. Нині нею ко
ристується як монастирем УПЦ 
Московського Патріархату. Ця 
Церква порушила перед владою 
питання про передачу їй у 
власність лаврського комплексу. 
Проти цього виступила національ
но-демократична громадськість 
Тернопілля. Обласна
адміністрація, від якої насампе
ред залежить вирішення цього 
питання висловилася категорич
но проти передачі монастирських 
споруд у власність Московської 
Церкви. При цьому в греко-като- 
лицькій пресі висловлюється за
стереження, що будівля основно
го храму комплексу -  Успенського 
- історично мала б належати їх 
Церкві, оскільки свого часу він був 
саме нею збудований. То ж пере
дача лаврських споруд УПЦ МП не 
є законною, бо ж храми мають на
лежати тим, хто їх будував.

Загинув від руки вбивці Іван 
Гавдида -  активний захисник 
Почаївської Лаври від посягань 
на неї Московського Патріархату. 
І.Гавдида керував фракцією «На
ша Україна» на Тернопіллі, са
мовіддано працював тут на ук
раїнську національну ідею. 
Поїздка до Києва, де він був го
ловою Правління Центру 
національного відродження ім. 
Ст.Бендери, стала для нього 
трагічною. Його знайшли в центрі 
міста з відкритою черепно-моз
говою травмою.
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Архиєрейський Синод Русь
кої Істинно-Православної (ката
комбної) Церкви створено в Ук
раїні. Рішення про створення Ар- 
хиєрейського Синоду прийнято на 
ХІІ-й Архиєрейській Раді ІПЦ, що 
відбулася наприкінці червня -  по
чатку липня в м.Одеса, де розта
шована резиденція духовного 
провідника цієї Церкви -  архиепи
скопа Лазаря (Журбенко) Одесь
кого. Руська ІПЦ постала на
прикінці 20-х років XX ст. в резуль
таті відмови значної частини пра
вославного духовенства та єпис
копату від співпраці з комуністич
ним режимом, на що пішов провід 
РПЦ на чолі з митрополитом 
Сергієм (Страгородським). З того 
часу в СРСР існувало дві право
славні Церкви: офіційна («совєтсь- 
ка» або «красна») і опозиційна 
Істинно-Православна Церква, яка 
внаслідок репресій та пересліду
вань змушена була перейти на не
легальний стан служіння, від чого у 
неї з ’явилась й інша назва -  «Ката
комбна Церква» (підпільна). ІПЦ 
позитивно ставиться до незалеж
ності України, при цьому катего
рично відмовляючись брати участь 
у будь-яких політичних рухах та 
ідеологіях. Головний принцип, 
яким керується Катакомбна ІПЦ -  
збереження чистоти Істинного 
Православ’я та внутрішньої свобо
ди Церкви від руйнівних впливів 
«князів та стихій світу цього». В 
структурі Церкви діє сім єпархій: 
Києво-Одеська, Чернігово-Гоме- 
льська, Чорноморсько-Кубанська, 
Новгородсько-Твірська, Омсько- 
Сибірська, Тамбовсько-Воронезь-
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ка та Верненсько-Семиріченська 
(Казахстан). При Одеській єпархії 
діє пастирське училище ім. Св.Іоа- 
на Кронштадтського. В умовах 
«постсовєтського суспільства» в 
Україні та Росії Церква остаточно 
так і не вийшла з катакомб, лиша
ючись «самоізольованою». Тому 
Церква є мало чисельною, а в Росії 
навіть не зареєстрована в органах 
влади, що ускладнює можливість її 
впливу на суспільні процеси. Сим
волічним є те, що центром ІПЦ 
стає саме Україна, звідки, як і ти
сячу років тому, на переконання 
представників цієї Церкви та за 
пророцтвами деяких старців «ще 
має розпочатись відродження 
Святої Русі та вселенська про
повідь покаяння, істинного Єван
гелія Правди і Любові в останні ча
си». Більш детально про Церкву 
можна дізнатися за адресою: ар
хиепископ Лазар (Журбенко), 
вул.Калініна, 77, с.Великий Даль- 
ник, Біляївський р-н, Одеська обл., 
Україна, 272012; тел/факс: (04852) 
62659. Email: ripc@list.ru;
VL_LAZER@ukr.net Інтернет- 
сторінка: www.catacomb.org.ua

Українське Православ’я в 
Росії у стані небажаної духовної 
інституції. Виявляє повну бай
дужість щодо церков Київського 
Патріархату голова об’єднання ук
раїнців Росії п.О.Руденко-Десняк. 
Після захоплення російськими 
міліцаями Богоявленського собору 
в м.Ногінську цей пан жодного разу 
не навістив парафії КП, в той час як 
в них побував Президент СКУ А.Ло- 
зинський. Не зустрічався з право

славними українцями в Росії і Пре
зидент Л.Кучма, інші високі 
керівники нинішньої України, пере
буваючи неодноразово в Москві. 
Російська Православна Церква має 
в Україні тисячі храмів, в той час як 
в Росії немає жодного Православ
ного Українського і Греко-Като- 
лицького храму. Про все це пись
мово інформував учасників 8-го 
Світового Конгресу українців глава 
Московсько-Богородської єпархії 
УПЦ КП митрополит Адріан. Влади
ку обурило те, чому вже не вперше 
роботу конгресів українців приуро
чують на дні свята Преображення. 
Він відзначив і те, що якщо в Україні 
Московська Церква одержує ділян
ки для побудов своїх храмів без 
особливої затримки, то Панте- 
леївська громада УПЦ КП вже 
більше восьми років чекає від мос
ковської влади на подібне рішення, 
її домовий храм в одній з лікарень 
ініціатори Московського Патріарха
ту розгромили, а іконостас з ікона
ми винесли на вулицю і спалили (!). 
Ніякої відповіді не одержала Бого- 
родська єпархія на її прохання доз
волити офіційно в рік України в Росії 
запросити до себе Патріарха УПЦ 
КП Філарета. Владні структури Росії 
всіляко перешкоджають діяльності 
українських церков. Так, вони не 
перереєстрували статут парафії 
апостолів Петра і Павла, відмовля
ються виділяти земельні ділянки 
парафіям під будівництво храмів, а 
колишній Палац гетьмана Івана Ма
зепи у Москві передали для влаш
тування в ньому Єпархіального уп
равління УПЦ КП і недільної школи 
для вірних цієї Церкви.
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Київський Патріархат не є 
якоюсь там «розкольницькою» 
Церквою, як його називає митро
полит Дніпропетровський УПЦ МП 
Іриней. На цьому наголошує у 
своєму відкритому листі до цього 
владики митрополит УПЦ КП 
Адріан. «Що стосується УПЦ 
Київського Патріархату, - гово
риться в листі, - то саме Ви і 90% 
українських архиєреїв у Києві, во
сени 1991 року на чолі з Бла
женнійшим Митрополитом Філа- 
ретом прийняли рішення на 
Помісному Соборі про від’єднання 
від РПЦ Московського Патріархату 
і утворення своєї незалежної 
Церкви Київського Патріархату, 
тобто з центром у Києві, згідно 
історичної правди. При цьому на 
Соборі Ви були обрані до Ре
дакційної комісії, в якій Ви ревно 
брали участь і редагували всі По
станови цього собору про вихід зі 
складу РПЦ МП... Таким чином, Ви 
є одним з головних родоначаль
ників Київського Патріархату». І в 
цьому чогось ганебного немає: ук
раїнський народ визначився тоді 
політично, утворивши свою неза
лежну державу, він мав визначити
ся й релігійно, утворивши свою 
Помісну Православну Церкву. 
Потім владика Адріан наголошує 
на тому що КДБ, залякавши 
більшість владик з УПЦ їхнім не- 
приглядним досьє, змусило їх 
відмовитися від ними ж прийнято
го рішення про утворення Помісної 
Церкви в Україні. Окрім митропо
лита Філарета, цей тиск витрима
ли ті владики, в яких ніс не був «в 
пушку», а це єпископи Яків і
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Андрій. То ж дійсними «розкольни
ками» і відступниками є ті владики, 
які зрадили свого Предстоятеля, 
перед тим підтримуючи його. А 
відтак розкольницькою є не Церк
ва Київського Патріархату, а філія 
Московського Патріархату в Ук
раїні, яка при цьому привласнила 
не ідентичну їй назву УПЦ.

Не серце, а камінь, за слова
ми Ю.Федіковича, має митропо
лит Дніпропетровський Іриней, 
який нехтує мовою своїх батьків і 
дідів, мовою Андрія Первозванно
го, бо ж на київських кручах він про
повідував Христове вчення мовою 
Руси-України. При цьому нехтують- 
ся Послання апостола Павла, який 
вважав, що для кращого пізнання 
Бога треба молитися до нього і 
прославляти його «зрозумілою для 
нас мовою». Старенького священи
ка із Нікополя, який служив ук
раїнською мовою, з дозволу 
Дніпропетровського владики виг
нано із храму. Маючи належні кош
ти, єпархія не видає богослужбові 
книги українською мовою, навіть 
висміює спроби десь вести Бого
служіння українською. Такі застере
ження звучать у Відкритому листі 
митрополита Дніпропетровського 
УПЦ КП Адріана до митрополита 
Дніпропетровського (УПЦ МП) Іри- 
нея. Треба бути глухим і стовідсот
ково байдужим, щоб не зрозуміти 
біль душі владики Адріана -  по
лум’яного сина України.

Новий факт міжцерковного 
порозуміння між УПЦ Київського 
Патріархату і Українською Греко-
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Католицькою Церквою формує 
надію. Кульмінаційною подією в 
роботі Світового Конгресу Ук
раїнців було вшанування жертв го
лодомору 1932-1933 років. Пана
хиду по загиблих правили біля Ми
хайлівського монастиря Києва 
Патріарх Київський і всієї Руси-Ук- 
раїни Філарет і глава УГКЦ карди
нал Любомир Гузар. На панахиду 
прибуло біля 400 осіб.

З’їзд УАПЦ (Ставропігійної) -
Ставропігії Київського Патріархату у 
США -  відбувся в монастирі Антонія 
Печорського, що знаходиться в 
місті Нокс. Цей монастир є єдиною 
чернечою обителлю УПЦ КП на аме
риканському континенті. Йшла мова 
про розширення кількості парафій 
Київського Патріархату в Америці. В 
ім’я створення єдиної Помісної Пра
вославної Церкви українського на
роду церковний з’їзд закликав всіх 
українських архіпастирів, пастирів, 
ченців і мільйонів побожних право
славних братів і сестер в Україні 
влитися до Київського Патріархату. 
З ’їзд також закликав єпископат, 
духівництво і вірних УПЦ в США і 
УПЦ в Канаді повернутися в лоно 
Церкви-Матері Київського Патріар
хату з чужонаціональної церковної 
залежності. Вшановано пам’ять 
чверті мільйонів українців, замуче
них в казематах НКВС у 1937 р., де
сяти мільйонів невинних жертв го
лодомору 1932-1933 років. Прийня
то ухвалу про відзначення деся
тиліття приєднання УАПЦ (Собор- 
ноправної) до Київського Патріар
хату. Роботою з’їзду керував єпис
коп Олександр.

Делегація УПЦ Київського 
Патріархату за запрошенням 
глави Болгарської Православної 
Церкви митрополита інокентія 
відвідала цю балканську країну. 
Ситуація в Болгарії нагадує ситу
ацію в Україні. БПЦ утворилася 
після визволення країни від 
соціалізму і тоталітаризму. На 
відміну від бюрократизму-імпер
ських патріархій Московської і 
Константинопольської БПЦ праг
не до єднання зусиль невизнаних 
ними православних церков. Вона 
вважає, що канонічність чи нека- 
нонічність православних церков 
визначають християнські критерії, 
а не те, чи служать і як церкви 
інтересам імператорів від релігії. 
БПЦ має нині по всій Болгарії 
3777 парафій, 124 діючих монас
тирів.

На місці зруйнованого в ра
дянські часи за допомогою 
київських будівничих скоро вирос
те Успенський Собор -  централь
ний храм Полтави. Збереглася ли
ше дзвіниця храмового комплексу, 
в якій Богослужіння відправляє 
архієпископ Полтавський і Кре
менчуцький УПЦ КП Євсевій, який 
два роки тому був під ім’ям отця 
Віталія Політили ректором 
Львівської духовної академії. Вла
дика відзначає, що полтавська 
влада не сприяє відродженню в 
краї парафій Київського Патріар
хату, перешкоджає відродженню 
українських храмів там, де вони 
колись були, не виділяє земельні 
ділянки для побудови нових цер
ков. (Столиця. - № 36)

18 Релігійна панорама N2 8 -9 ’2003



Релігійне життя України

Православна церква висту
пає проти одностатевих шлю
бів. В Біблії однозначно заборо
нені подібні відносини, як і шлюби 
між родичами, оскільки це, як за
явив керуючий справами УПЦ КП 
Борис Табачек, є спотворенням са
мої природи, створеної Все
вишнім. Кар’єрою поплатився ни- 
жегородський священик РПЦ, який 
1 вересня обвінчав вперше в історії 
Російської Церкви двох чоловіків. 
Керуючий архієрей Нижегородсь- 
кої єпархії заявив, що скоєний свя
щеником І. Пчелинцевим обряд за
конної сили не має і шлюбом такий 
союз не вважається.

Митрополит Київський і всієї 
України Володимир (Сабодан) у
своїй резиденції 8 вересня прий
няв Президента Національної ака
демії наук України академіка Бори
са Патона. Сторони обговорювали 
питання про повернення Церкві 
майна, яке на даний час знахо
диться у користуванні НАН Ук
раїни. Зокрема, залишається не- 
вирішеною проблема повернення 
Іонійському монастирю
приміщень, які використовує 
Національний ботанічний сад. У 
зустрічі також взяли участь 
намісник Київського Свято- 
Троїцького Іонійського монастиря 
архимандрит Іона та директор 
Національного ботанічного саду 
ім.М.М.Гришка, член-кореспон- 
дент НАН України Т.Черевиченко. 
За повідомленням прес-служби 
УПЦ (МП), сторони дійшли згоди, 
що вже сьогодні ніщо не заважає 
поступово вирішити майнове пи

тання, оскільки храм та деякі інші 
споруди, які понад десять років ви
користовує монастир, ще досі зна
ходяться на балансі Академії наук. 
Старі монастирські корпуси деся
тиліттями перебувають без ремон
ту, а деякі з них здаються в оренду, 
що вказує на відсутність у них на
гальної потреби з боку ботанічного 
саду. За словами митрополита, не 
зважаючи на те, що чимало про
блем ще залишилися відкритими, 
джерело для діалогу ще не вичер
пане, й полягає воно у взаємному 
розумінні проблем, що й показала 
зустріч. (RISU.org.ua)

Ім ’ я Пред
стоятеля УПЦ 
М о с к о в с ь к о г о  
Патріархату ми
трополита Во
лодимира (Са- 
бодана) буде но
сити відтепер 
Х м е л ь н и ц ь ки й  
інститут Міжре
гіональної академії управління 
персоналом. Віктор Сабодан на
родився 23 листопада 1935 р. в 
с.Марківцях Летичівського району 
Хмельницької області. На території 
інституту закладено камінь під 
будівництво каплиці. Біля входу до 
Інституту встановлено бронзове 
погруддя митрополита. В навчаль
ному закладі навчатимуться й 
представники інших конфесій.

Для Православної Церкви 
М осковської ю рисдикції навіть 
всехристиянські цінності, якщо во
ни знаходяться не в її володінні,
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можуть стати єрессю. Лише так 
можна розцінити заборону митро
политом Донецьким Іларіоном по
клонятися копії Туринської плаща
ниці, яку привезли до шахтарської 
столиці греко-католики. Владика 
свою заборону мотивував так: «Її 
по Україні возять уніати, з якими 
православним християнам забо
роняється євхаристійне і молитов
не спілкування».

Іван Бойко, священик УАПЦ і 
народний депутат України, не
належить до організованого 
Дм.Корчинським антиомель- 
ченківського «Братства». Про
тесты акції останнього він назвав 
суто політичними, бо ж не всіх вла
штовують наслідки виборів у сто
лиці. «У «Євангелії» сказано істину: 
якщо ви маєте любов між собою, 
то ви є учнями Христа, якщо ні, то 
далекі від християнства і церкви, - 
сказав отець. -  Наскільки мені 
відомо, «Братство» не належить до 
жодної юрисдикції ані православ
ної, ані іншої християнської кон
фесії України. Тому ці протестні 
акції не мають жодного відношен
ня до релігійного братства. Хіба 
що вони вважають себе людьми 
якоїсь релігії, яку самі творять у 
чиїхось певних інтересах. Те, що 
сьогодні відбувається, є спеку- 
ляцією»»( Вечірній Київ-№ 124).

Протистояння між керуючим 
справами УАПЦ архиепископом 
Ігорем і Предстоятелем Церкви 
митрополитом Мефодієм пев- 
ною мірою відображають відмін
ності їх політичних орієнтацій. Як

що Предстоятель є владослухня- 
ним і підпорядковує свою 
діяльність інтересам СДПУ (о), то 
архиепископ стоїть на позиціях 
націонал-демократизму. Такий 
висновок робить в газеті «Дзерка
ло тижня» ( №29) її дописувач 
Дм.Бондаренко. Відтак не буде не
сподіваним використання цього 
протистояння під час майбутніх 
президентських виборів. «Бороть
ба за вплив, спроби перебрати 
контроль над територіями, пошук 
заступництва сильних сюзеренів, 
брутальність у ставленні до про
тивника, - пише Дм. Бондаренко, - 
дедалі більше нагадують фео
дальні війни середньовіччя, аніж 
приклади самозреченого пас
тирського служіння... Вже зараз 
УАПЦ не може вести жодних пере
говорів із УПЦ КП про об’єднання 
на рівних умовах. Прогресуюча 
маргіналізація УАПЦ робить май
бутнє цієї Церкви в Україні більш 
ніж сумнівним».

« К о н с т а н т и н о п о л ь с ь к а  
орієнтація» керуючого справами 
УАПЦ архиепископа Ігоря схоже 
зазнала краху. Його заява, що ар
хиепископ Всеволод (УПЦ США) 
під час переговорів Московського і 
Константинопольського патріар
хатів нібито представляє інтереси 
УАПЦ, викликала обурення з боку 
Константинополя, а владика Все
волод спростував це твердження. 
На заклик-прохання керуючого 
справами УАПЦ до митрополита 
Константина приїхати і розібрати
ся із наявною ситуацією відпо
віддю була мовчанка. За умов оди-
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нокості в своїй позиції в колі єпис
копів УАПЦ архиепископ Ігор дис- 
танціював від УАПЦ свою 
Харківсько-Полтавську єпархію (а 
це всього 16 парафій) від інших 
(більше тисячі парафій), оголосив 
її самоуправною церковною струк
турою. Новою тенденцією при цьо
му стала орієнтація на зближення 
та партнерство з УПЦ КП. У вересні 
владика Ігор відвідав з невідомою 
місією Канаду. З часу появи у 
вищій ієрархії УАПЦ єпископ Ігор 
неодноразово виявляв супротив 
більшості її архієреїв. То ж і маємо 
УАПЦ як якусь аморфну спільноту.

Відбудову собору св.Олексан- 
дра Невського в Сімферополі
Президент України взяв під особис

тий контроль. Про це йшлося на 
зустрічі Леоніда Кучми з кримським 
прем’єром Сергієм Куніциним. Нині 
повним ходом ідуть будівельні робо
ти зі спорудження нульового циклу 
храму. 1997 р. цей собор занесений 
до переліку видатних пам’яток 
історії і культури України. За слова
ми митрополит Сімферопольського 
і Кримського УПЦ (МП) Лазаря, 2 
млн. вірних УПЦ (МП), які прожива
ють у Криму, з радістю зустріли 
звістку про відродження катедраль- 
ного собору у столиці АРК.

Ловіпка: Спорудження Собору свя
того Рівноапостольного князя Олек
сандра Невського у Сімферополі було 
ініційоване імператрицею Катериною 
II на відзначення приєднання Криму до 
Росії у 1771 р. Будівництво собору 
тривало протягом 181860 
р. він став катедральним. 27 вересня 
1930 р. собор було знищено ко
муністичною владою. На його місці 
спершу було поховано радянських 
воїнів, що загинули у роки другої 
світової війни, а згодом встановлено 
пам’ятник -  танк Т-34 і розбито сквер. 
Рішення про відновлення собору 
прийнято президією Верховною ра
дою Кримської автономії у грудні 1999 
р. До цього немало спричинився 
спікер парламенту Леонід Грач, те
перішній лідер комуністів Криму. Од
нак відбудова храму викликає чималі 
дискусії. За даними Всеукраїнського 
перепису населення, чисельність на
селення Кримської автономії станом 
на 5 грудня 2001 р. складала 2033,7 
тис. осіб. Зокрема, на території півос
трова на той час було зареєстровано 
понад 240 тис. кримських татар. Отож, 
число православних вірних в автономії 
явно перебільшене. (RISU.org.ua)

Московська православна 
Церква прагне спаплюжити святе 
для кожного українця ім’я Тараса 
Шевченка. 5-тисячним накладом 
видавництво «Крутицьке подвір’я» 
(тут знаходиться і одна з рези
денцій патріарха Олексія II) видру
кувало книжечку Івана Чернавіна 
«Тарас Шевченко и его религиоз
но-политические взгляды». Тут Та
рас постає як «український віршо
маз», «батька мазепинського ру-
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ху», «безбожник, людиноненавис
ник, бездара», «ворог православ
ної церкви». Отця Івана дивує те, 
що поет оточений якимсь 
«магічним вшануванням» всюди, 
де збирається хоча б 3-4 «українці» 
(це слово, як і слово «Україна» ав
тор завжди бере в лапки). Відома 
журналістка Клара Гудзик в газеті 
«День» (№161) справедливо ста
вить питання. «Заради чого 
Російська православна церква ви
трачає кошти на передрук за
старілої, підлої брошури, та ще й 
написаної невігласом?».

Відділ релігійної освіти, мі
сіонерства та катехизації УПЦ
Московського патріархату разом з 
Православним педагогічним това
риством оголосили конкурс на на
писання підручника «Основи пра
вославної культури». Незрозуміло 
лише, для кого цей підручник ад
ресується і чи матиме він ук
раїнський національний підтекст. 
Як пише газета «Християнський 
світ» (№17), «викликає сумнів той 
факт, що підручник, створений 
УПЦ МП, буде схвально сприйня
тий віруючими інших конфесій. 
Для ухвалення всеукраїнських 
стандартів християнської освіти 
потрібен більш широкий підхід, на 
рівні глав православних, католиць
ких і протестантських церков».

Офіційний сайт УПЦ МП 
«Православие в Украине» пере
раховує тих політиків, які визнають 
цю Православну Церкву єдиною 
законною і канонічною. Серед них: 
О.Мороз і П.Симоненко, Г.Крючков

і А, Деркач, а також глава 
Адміністрації Президента В.Мед- 
ведчук. Останній засвідчив це зок
рема тим, що запросив повінчати 
на третій шлюб себе із відомим 
диктором телебачення Оксаною 
Марченко главу УПЦ МП митропо
лита Володмира (Сабодана).

Священик Православнрї Церк
ви Московського патріархату з
села Ступного, що на Львівщині, 
Леонтій Іванов поцупив із храму 
ікону «Свята Трійця» десь XVII-XVIII 
століття. Замість викраденої свя
тині батюшка підставив невдалу 
копію. На священика заведено 
кримінальну справу. Подібна ікона 
варта 350 тисяч гривень. Ступ- 
ницькі парафіяни поскаржилися 
митрополиту Володимиру (Сабо- 
дану) -  предстоятелю УПЦ МП -  на 
свого священика, який гендлює 
національними святинями України.

Православна Церква Мос
ковської юрисдикції негативно 
сприйняла прибуття до Донецька 
копії Туринської плащаниці. «Вати
кан вже давно поклав око на 
слов’янські землі, - відзначає газета 
УПЦ МП «Мир» (№16)- У «гостей» з 
Ватикану інші плани. Молитви і 
піснеспіви -  лише завіса, яка при
криває підступність їх прозелітизму. 
Ватикан має намір використати 
копію святині для агресивної оброб
ки православних України з метою їх 
навернення у католицьку віру».

УПЦ Московського Патріар
хату до свята Незалежності про
вела урочистий захід «Слава на
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вірність Вітчизні». Оскільки не було 
з ’ясовано про вірність якій 
«Вітчизні» йде мова, то серед наго
роджених орденами знаходимо 
відомого своїми українофобськи
ми заявами митрополита Одесь
кого Агафангела, багатьох дирек
торів і голів правління, а також рек
тора Полтавського педуніверсите- 
ту В.Пащенка. (День. 161)

Духовне училище, яке готу
ватиме місіонерів, УПЦ Мос
ковського Патріархату відкрила 
в м.Комсомольськ на Полтавщині. 
Слухачів готують до так необхідно
го для православ’я виду діяльності 
протягом трьох років. Навчання в 
училищі платне -  200 доларів за 
рік. Майбутні місіонери вивчають 
апологетику, міссіологію, психо
логію, педагогіку, конституційне 
право. Значна увага приділяється 
вивченню Священного Письма.

Тяжку і неоціниму працю бага
тьох співробітників Національного 
ботанічного саду ім.Грищенка 
плюндрують ченці Йонівського мо
настиря Православної Церкви Мос
ковської юрисдикції. Із всього світу 
звозилися сюди найрізноманітніші 
рослини, а тепер, з нічим невиправ
даною розбудовою монастиря, по
стало питання збереження цієї ко
лекції десь із понад 17 тисяч рос
линних різновидів. Та що ченцям до 
українських національних ціннос
тей, бо ж вони належать до Церкви 
закордонної юрисдикції.

В печерному храмі «Судили
ще» середньовічного Ескі-Карме-

ну (Крим) о.Віктор (УПЦ МП) освя
тив 24 серпня новий врожай вино
граду. Печерне місто це виникло 
ще в кінці VI століття як 
візантійська фортеця. Вже сотні 
років тут не готували вино. Відте
пер давню традицію в Ескі-Кармені 
відновлено.

Прес-конференція архиепис
копа Харківсько-Полтавського 
Ігоря (Ісіченка) і народного депу
тата України, голови партії Христи
янсько-демократичний союз Воло
димира Стретовича відбулась в 
Патріархії УАПЦ 3 вересня. Причи
ною скликання конференції стала 
відмова державних органів 
реєструвати консисторію Хар
ківсько-Полтавської єпархії УАПЦ 
як окрему юридичну одиницю, не
залежну від УАПЦ на чолі з митро
политом Мефодієм (Кудряковим). 
«Ми маємо свою позицію, яку, 
оскільки ми є громадянами Ук
раїни, державні органи мають виз
навати і шанувати», -  наголосив 
владика Ігор. Державний комітет у 
справах релігій на чолі з Віктором 
Бондаренком відмовляється виз
навати цю позицію, і тому консис
торія подала заяву в суд, хоча вже 
наперед їм натякали, що результат 
буде невтішним. В той же час, як 
констатує архиепископ Ігор, зрос
ла підтримка Харківсько-Полтавсь
кої єпархії УАПЦ з боку політичних 
партій та громадських організацій, 
які обурені свавільним втручання 
владних структур у церковні спра
ви. Політику Держкомрелігій вла
дика Ігор (Ісіченко) порівняв з 
політикою керівництва СРСР у
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ставленні до Церкви. Владику Ігоря 
непокоять спроби влади зіштовх
нути очолювану ним частину УАПЦ 
з іншою частиною, ніби-то вся про
блема полягає у внутрішньоцер- 
ковному конфлікті, хоча зрозуміло, 
що конфлікт виник саме через 
втручання влади. На його думку, в 
будь-якій із Церков в Україні існу
ють дві частини, одна з яких -  кола- 
борантська -  готова піти на 
конфлікт зі своєю совістю і співпра
цювати з владою, інша -  не відсту- 
пається від моральності. Для Церк
ви, за словами владики, первісною 
цінністю є особа і її спасіння, а не 
політичні чи державні інтереси. Ще 
більш критично позицію влади що
до УАПЦ оцінив народний депутат 
В.Стретович. Очолювана ним 
партія, як і деякі глави Церков, вис
тупили за первісну необхідність ук
ладення концепції церковно-дер
жавних відносин на основі якої вже 
можна буде реформувати законо
давство. Діючий «Закон про свобо
ду совісті та релігійні організації» 
не є найгіршим, за його словами, 
тому якщо приймати новий закон, 
то він має бути більш ліберальним 
щодо впливу державних чинників 
на Церкву. Держкомрелігій, втруча
ючись у внутрішні справи УАПЦ, 
відверто порушує чинний закон. А 
рішення суду за нинішніх умов не є 
«показником справедливості». 
Відповідаючи на запитання жур
налістів, архиепископ Ігор (Ісічен- 
ко) наголосив, що конфлікт у 
Церкві має вирішуватися виключно 
на канонічному рівні і в середині 
самої Церкви, що не виключає та
кож участі мирян, які є складовою
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цієї Церкви. Сьогодні Церква не 
має перетворитися на арену 
вирішення позацерковних справ, 
насамперед політичних. Подібно 
сьогодні не варто багато говорити 
про будь-яке об’єднання, бо за 
цим терміном можна розуміти різні 
речі. «Проблема не у тому, щоб 
створити нове штучне об’єднання, 
яке без духовного єднання прире
чене на катастрофу. Єднати має 
спільна мета спасіння, а не пошук 
спільного ворога,» -  переконаний 
владика Ігор (Ісіченко). (RISU.org.ua)

Старообрядницький чо
ловічий монастир може з ’явити
ся на острові Зміїному. Відомо, що 
старообрядництво -  це російський 
релігійний рух. Тому цікаво, чому 
це такий монастир, що видно із 
повідомлення газети «Голос Ук
раїни», на острові будуть будува
тися за гроші Українського 
реєстрового козацтва, гетьман 
якого А.Шевченко відвідав 
Зміїний. Щось не вперше це не 
в’яжеться з розумінням історії у 
реєстрового гетьмана!

Поморська старообрядниць
ка громада функціонує в Дніпро
петровську. Свою безпопівську 
громаду і храм вони мали тут ще в 
1700 р. Нині громада розташува
лася у напівпідвальному примі
щенні, наданому їй заводом імені 
Петровського із-за поваги до Марії 
Опанасівни Вузівської, яка багато 
десятків років прослужила на цьо
му підприємстві. Громади Дніпро
петровських старовірів у червні 
відвідав настоятель Московської
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Поморської старообрядницької 
громади старійшина Савелій Кор
саков. Саме він є редактором 
розкішно оформленого «Календа
ря древлеправославной помор
ской Церкви».

Традиції старообрядництва 
дуже сильні у Вилковому, що в 
дельті Дунаю. Це засвідчила ма
совість відзначення в серпні пра
вославних свят цього літа. Тут ли- 
повани (так по-місцевому назива
ють старообрядців) мають два 
храми. Ходить повір’я, що ця назва 
пішла від того, що старовіри Вил
кового малюють свої ікони на ли
пових дошках. Традиційне заняття 
липован -  риболовля. Вони 
оберігають від сторонніх свої хо
ди-канали у плавнях.

СВІТ РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ
І ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМУ
Кардинал Любомир Гузар на

городжений з нагоди 12-ої річниці 
Незалежності України орденом кня
зя Ярослава Мудрого V ступеня. Це
ремонія нагородження відбулася 23 
серпня в Марийському палаці у 
Києві. Цим відзначено особистий 
внесок Глави УГКЦ у відродження 
духовності Української держави, ут
вердження ідей милосердя і злаго
ди в суспільстві, багаторічну плідну 
церковну діяльність. Під час цере
монії Любомир Гузар подякував 
Президенту за високу нагороду. „Ця 
відзнака змушує мене думати про 
майбутнє», -  такими словами 
оцінив нагороду Глава УГКЦ.

Зникли меблі з митрополи
чих палат на Святоюрській горі в 
Львові, які належали митрополиту 
Андрею Шептицькому. Це -  антик
варні речі XVIII-XiX століть, які напе
редодні візиту в Україну Папи 
Римського в 2001 році вивезли з 
метою вивільнення приміщень у 
реставраційну майстерню УГКЦ в 
Брюховичі. Тут було три чоти
римісні дивани, шість м’яких 
крісел, сервант та ін. Орієнтовна 
вартість цих речей -  35-40 тис.до
ларів США. Глава Церкви кардинал 
Любомир Гузар зауважив, що «нам 
ця справа не є байдужою», але 
видно, що «той, хто поцупив меблі 
був не дурний, бо знав про це і че
кав, коли речі передадуть на реста
врацію. Ми заплатили гроші за ре
ставрацію, а хтось взяв собі меблі». 
Владика сказав, що міліція шукає 
пропажу. «Маємо надію, що речі 
знайдуться, і то в доброму стані».

П е р ш и й  
з ’їзд  Феде
рації укра
їнських като
лицьких сту
дентських та 
академічних 
т о в а р и с т в  
„Обнова» від
бувся 13-14 
вересня у Тернополі. На ньому бу
ли присутні делегати Студентських 
товариств „Обнова» з Тернополя, 
Чернівців, Львова, а також делега
ти Академічного католицького то
вариства „Обнова» зі, Львова та 
представники сеньйорату ТУСК 
„Обнова» (Львів). Робота форуму
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зосередилася над питаннями іден
тичності Товариства „Обнова», зо
крема, прозвучали доповіді про 
дух і покликання Товариства, про 
суть гасла „Обновити все у 
Христі», про перспективи розвитку 
Товариства. Прийнято звернення 
до єрархії УГКЦ і напрацьовано 
критерії підходу до політичних 
процесів у державі.

Довідка: Товариство українських 
студентів-католиків (ТУСК) „Обнова» 
було засноване 1930 р. у Львові, де 
діяло до II світової війни. 1946 р. про
довжило діяльність в еміграції. 2 квітня 
1992 р. у Львові відбулися установчі 
збори, які відновили діяльність Това
риства в Україні, а наступного року бу
ло утворено Академічне Католицьке 
Товариство (АКТ) „Обнова». 1997 р. 
ТУСК „Обнова» створено у Тернополі, 
а 1998 р. -  у Чернівцях. У лютому 2.001 
р. у Тернополі повноважні представни
ки згаданих Товариств прийняли 
рішення про заснування Федерації. 
Федерація випускає вісник „Шлях Об
нови», другий випуск якого вийшов 
друком напередодні з ’їзду. 
(RISU.org.ua)

Греко-католицька Церква 
прирівнює Данила Галицького 
до князя Володимира. Під час 
відзначення 750-річчя коронуванн- 
ня його Папою Римським і 700- 
річчя заснування Галицької митро
полії єпископ-ординарій Івано- 
Франківської єпархії УГКЦ Софрон 
Мудрий сказав, що зробити такий 
висновок дає факт побудови за 
цього князя сотні церков, створен
ня Галицької митрополії, яка в умо
вах іноземного поневолення збе

регла нашу мову, наші національні 
традиції, національні обряди.

Комітет за права УГКЦеркви і
мирян видруковує в Мельборні 
(Австралія) свій «Інформаційний 
листок». Вже видрукувано 60 його 
чисел. Комітет в кожному часописі 
обґрунтовує згубну роль єпископа 
Петра Стасюка в долі Греко-Като- 
лицької Церкви в Австралії, в руй
нації досягнутого його попередни
ком владикою Іваном Прашком. 
«Легко щось зруйнувати, але 
відновити буде важко», - зазначає 
ІЛ (№56). Єпископ Петро і ще ряд 
священиків вільно марнують цер
ковні кошти, дехто на декілька 
місяців із всією сім’єю виїздять 
«поза океан». «Людям говорять да
вати «на Боже», а все, що можуть 
обертають на свої власні вигоди і 
забаганки». Тому й занепадає жер
товність вірних. «Старше жертвен- 
не покоління вимирає, а з молодих 
хіба лише одиниці є жертвенни- 
ми». При такій «праці» єпарха ско
ро вірних в храмах не стане. Вже в 
деяких центральних храмах на 
недільну службу з ’являється до 
двох десятків парафіян. «Сьогодні 
чужі священики та капеляни шпи
талів питають наших людей чи 
старших священиків, що сталося з 
Вашими священиками? -  відзна
чає ІЛ (№57).- Майже ніхто із свя
щеників наших людей по шпиталях 
чи старечих домах не відвідує .Чужі 
священики мусять наших хворих 
обслуговувати». То ж владика Пет
ро певно що буде останнім єпис
копом власне українських като
ликів Австралії.
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І Всеукраїнська харизматич- 
на конференція прославлення 
відбулася 20-21 вересня у римо- 
католицькому храмі Христа Царя в 
Хмельницькому. Учасниками кон
ференції були близько двох тисяч 
представників різних конфесій з 
України та з-за кордону. Програма 
зустрічі включала конференції, що 
стосувались важливих питань хри
стиянської віри, свідчення учас
ників, заступницькі молитви та мо
литви прославлення. Служба Божа 
була відправлена у візантійському 
та латинському обрядах. Мету кон
ференції розкривало її гасло: 
„Єдиному Богу слава!». Це 
об'єднало її учасників, різних за 
віком, соціальним станом та кон
фесійною приналежністю, які 
вирішили знову зустрітися через 
рік. («Католицький медіа-центр»)

Вибудова осідку УГКЦ в Києві 
-  це не перенесення його із Львова, 
а повернення. Так твердить карди
нал Любомир Гузар. «Адже Берес
тейську унію підписав зокрема мит

рополит Київський Михайло Рогоза. 
Отже, греко-католики були в Києві 
від часу унії, і тепер у столицю Ук
раїни повертається їхній центр». У 
своєму зверненні, яке опубліковане 
9 вересня 2003 р., кардинал наголо
шує на значимості цього храму для 
вірних УГКЦ і закликає їх зробити 
свій внесок у спорудження нової 
святині -  осередку єднання ук
раїнських греко-католиків світу. 
«Історично місцем, звідки на всю 
Україну і навіть за її межі засяяло 
світло Христової науки, був Київ. 
Отож, символом нашої батьківщини 
святої віри, нашої духовної, єдності 
може і повинен стати собор, який 
тепер будуємо в Києві. І для того, 
щоб назавжди зберегти себе, ко
жен з нас (в Україні і за її межами) 
мусить відчути тісний духовний 
зв’язок із нашим спільним симво
лом. Тому так важливо, щоб цей со
бор, Патріарший собор Вос
кресіння Христового, став ще 
однією визначною релігійною 
будівлею, ще одним храмом у Києві, 
де є інші пам’ятки нашої христи
янської старовини. Собор у Києві 
має допомогти нам побачити інші 
парафії, громади, відчути прина
лежність до спільної матері, давньої 
київської традиції, яка понад тисячу 
років освячує наш народ. Він пови
нен стати храмом, в якому ми змо
жемо відчути, звідки походимо, що 
нас зберігає і вказує шлях на май
бутнє», -  йдеться у листі. 
кретаріат Глави УГКЦ)

Пішов з життя відомий бо
рець за українськість греко-като- 
лицької єпархії Закарпаття єпископ
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Іван Маргітч. Помер владика під 
час Богослужіння від гострої сер
цевої недостатності. За належність 
до українського підпілля студент 
другого курсу Ужгородської бого
словської академії І.Маргітич був 
засуджений на два роки ув’язнення 
угорськими окупантами. Ієрейські 
свячення отримав у 1946 р. Ра
дянська влада з тих же мотивів за
судила владику на 25 років. В 1987 
р. прийняв єпископські свячення. 
Всі свідомі українці сумують за 
втратою і вірять в сходження в 
райські чертоги його душі.

Проект будівництва просвіт
ницького комплексу «Свічадо»,
що має постати у м.Трускавець, 
вступив у стадію реалізації. Завер
шена розробка проекту і біля церк
ви св.Миколая (УГКЦ) розпочало
ся будівництво першого об’єкту 
комплексу -  нової сучасної 
дзвіниці. Зараз будівельники за
вершують спорудження її фунда
менту. Висота нової дзвіниці ста
новитиме 27 метрів. Дзвонами ке
руватимуть за допомогою елект
ричного сигналу з церкви. За сло
вами отця-декана Петра Івасівки, 
на першому поверсі будуть 
приміщення для траурних цере
моній, обладнані кондиціонерами. 
Паралельно відбудеться реконст
рукція старої дзвіниці, в нішах якої 
встановлять художні фрагменти 
героїчної і трагічної історії ук
раїнського народу: визвольної бо
ротьби Січових Стрільців, воїнів 
УПА, голодомору, Чорнобильської 
катастрофи, -  повідомив часопис.
(«Галицька зоря»)
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Папа Римський ще не є ук
раїнським козаком, хоч здатний на 
різні ноу-хау гетьман Українського 
реєстрового козацтва Анатолій 
Шевченко під час перебування його 
в Римі вручив Понтифіку нарукавний 
шеврон козацького війська і кришта
леву булаву. Це засвідчив у своєму 
повідомленні для преси Головний 
штаб УРК. Необачність пана гетьма
на відзначило ряд православних ви
дань. Відомо, що українські козаки 
часто вели війни проти польських 
військ під прапором Православ’я. То 
ж може й сам Папа Римський не че
кав таких «подарунків», бо вони були 
явно недоречні.

Римо-католицька Церква За
карпаття запіклувалася долею 
місцевих ромів. Влітку в с.Вишково 
було проведено духовну зустріч 
ромів Мукачівської дієцезії. Саме її 
єпископ Антал Майнек першим за
початкував в Україні душпастирську 
і катехитичну працю серед ромів. 
Працюючи десять років вишківсь- 
ким парохом, він, зрештою, збуду
вав в циганському таборі дім, який 
став духовним центром місцевих 
ромів. Саме тому Вишково й було 
обране місцем зустрічі ромів з 
різних парафій. Чи мають якісь 
наслідки своєї роботи з ромами 
священики РКЦ? Отець Ференц 
Гідас, який нині є парохом у Вишко
во, відповідає: «Ті, котрі постійно 
моляться, ходять до храму, є хрис
тиянами». (День. - № 125)

Будівля католицького косте
лу св. Миколи, спорудженого в 
Києві у 1899-1909 роках за проек-
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том В.Городецького, в якому нині 
діє ще й Національний будинок ор
ганної і камерної музики і який є 
архітектурною перлиною Києва, 
виявилася під загрозою руйнації. 
Мало того, що лінія метро, яка 
пролягла під спорудою, призвела 
до появи в ній багатьох тріщин. Те
пер ще на відстані десь ЗО метрів 
задумано спорудити офісний 
центр із підземним паркінгом ви
сотою 40 метрів. Споруда не лише 
закриє красоти храму, а й певно 
що призведе до з ’яви нових 
тріщин, якщо взагалі не до обвалу 
будівлі. 12 серпня католицька гро
мада храму пікетувала нео- 
будівництво. Символічне запалю
вання свічок уособлювало вогонь 
душ віруючих. (Столичные новости 
- №28)

Учасники Міжрелігійного фо
руму «Люди та релігії», організо
ваного спільнотою Святого Еґідія 
8-10 вересня у м.Аахен (Німеччи
на) разом з місцевою римо-като- 
лицькою архиєпархією, активно 
обговорювали релігійну ситуацію в 
Україні. У заході взяли участь по
над 500 релігійних провідників. У 
рамках зустрічі проходила робота 
в тематичних секціях, одна з яких 
носила назву: «Католики і право

славні перед викликом еку
менізму». Від імені Московського 
Патріархату на ній виступив 
керівник відділу зовнішніх церков
них стосунків Російської Право
славної Церкви митрополит Смо
ленський і Калінінградський Ки- 
рил. «Москва готова обговорити 
ситуацію, яка склалася довкола 
Православної та Католицької Цер
ков. Коли труднощі у наших сто
сунках будуть подолані, зустріч 
Папи і Патріарха Московського по
служить тому, щоб перегорнути 
важку сторінку минулого», -  сказав 
митрополит Кирил. При цьому, він 
уникав терміну «прозелітизм», 
яким так часто оперують пред
ставники Московського Патріарха
ту, коли йде мова про діяльність 
Римо-Католицької Церкви у пост
радянських країнах. Натомість, 
митрополит вжив термін 
«місіонерського змагання» і 
пов’язав його з ідеологією «вільно
го релігійного ринку». «Якщо ми 
хочемо відродити екуменізм, ми 
повинні змінити наше ставлення та 
поставити захист християнських 
цінностей сучасного суспільства у 
центр уваги», -  наголосив на 
зустрічі представник РПЦ. У 
відповідь на це президент Папсь
кої Ради з питань сприяння хрис
тиянській єдності кардинал Валь
тер Каспер пояснив, що при
сутність католиків, зокрема като
ликів східного обряду в Україні, не 
є результатом «якогось спеціаль
ного руху, організованого Ватика
ном, а є, радше, проявом духов
ності, яка має на цій території 
давнє коріння». (Z
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Літній відпочинок дітей щ о
року організовує «Карітас». Ми
нулого літа лише «Карітас-Спес 
(Надія)» Римсько-Католицької 
Церкви надав можливість оздо
ровлення в таборах близько 2 700 
дітям. В такі табори приїздять діти 
з віруючих родин різних конфесій 
та невіруючих, в тому числі й вихо
ванці дитячих будинків та інтер
натів. Потрапляють вони в досить 
дружнє коло дітей з католицьких 
парафій. Табір «Дитяче селище 
св.Антонія», де ми перебували, 
знаходився біля с.Яблуниця на Іва- 
но-Франківщині при монастирі Се
стер гонораток (Згромадження 
Малих Сестер Непорочного Серця 
Марії). Кожен день перебування у 
таборі ставав для дітлахів веселим 
духовним зростанням і розвитком 
їх здібностей. Сюди, як правило, 
їдуть діти, які постійно брали 
участь в церковному житті своєї 
парафії, зокрема, відвідували 
недільну школу, хор, «молодіжний 
гурток». Разом за рік у таборі 
св.Антонія, що працює не лише 
влітку, відпочиває до 1 500 осіб. 
Діти тут відпочивають всі вкупі, а в 
походи, які відбуваються 3-4 рази 
на тиждень, ходять групами за 
віком і станом здоров’я. Дітей в та
борі привчають до ініціативи й 
відповідальності, вчать співпраці 
та узгодження своїх інтересів з 
інтересами ближніх. Різноманітні 
заходи дозволяють виявити талан
ти дітей. Практично у всі заходи, 
які проводяться у таборі, організа
тори вносять елементи духовного 
виховання, роблять це ненав’язли
во, весело й сучасно. Власне
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релігійна складова роботи поляга
ла у ранішній 15-хвилинній мо
литві, щотижневій 1-2 Службі Божі, 
3-4 «Розарієв», які готували, 
оформлювали і проводили самі 
діти. На майже щоденну аніма- 
торську «Коронку до Божого мило
сердя» запрошувались всі бажаю
чи. Особливо вражала вечірня мо
литва, яка проводилаєя після того 
чи іншого заключного вечірнього 
заходу. Особливо слід виділити те, 
що кожне слово, сказане організа
торами табору, було українським -  
і не лише за мовою, але й за вихов
ною спрямованістю. В цілому ж, 
відзначимо, що мешканцям табо
ру, дітям і дорослим, можна лише 
по-доброму позаздрити: такий 
відпочинок дійсно оздоровлює та 
зміцнює і душу, й тіло, дарує нові 
враження, знання та вміння, нових 
друзів, чи й навіть переосмислен
ня тих чи інших життєвих проблем, 
породжує нові цікаві запитання і 
стимулює відповіді на старі, що 
здавалися нездоланними. Діти і 
дорослі не прощалися, а домовля
лися про наступні зустрічі й захоп
люючі спільні справи... Організація 
літніх таборів -  це один з ефектив
них шляхів виховання свідомих і 
щасливих громадян суверенної 
України. (О.Недавня, Б.Недавня)

Греко-католицький свяще
ник із Закарпаття Станіслав 
Олійник став організатором бан
ди грабіжників. До неї входило ще 
двоє кандидатів у священики -  
учнів Хустського православного 
духовного училища (Московський 
Патріархат), а також декілька ми-
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рян. Коло кримінальних зацікав
лень банди включало розбій, по
ширення фальшивих грошей, різні 
махінації. Попалися вихованці 
Церкви(зрозуміло, й християнську 
етику вивчали) на спробі пограбу
вати вдову з двома дітьми в с. Ба
ранинці Ужгородського району. 
При цьому жінка ледь не загинула. 
«Перед очима вже з ’явилися зе
лені кола, бо ж затиснули не лише 
рот, а й ніс»,- розповідає вона. Під 
час суду з ’ясувалося, що священи- 
ча банда скоїла не один злочин.

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ
Протестантський світ Ук

раїни не менше поділений на ок
ремі Церкви, об’єднання чи союзи, 
ніж православ'я, іудаїзм чи му
сульманство. Так, окрім Всеук
раїнського союзу об’єднань єван
гельських християн-баптистів в 
Україні діють незалежні громади 
ЄХБ, Братство церков ЄХБ, грома
ди Ради Церков ЄХБ, Корейські 
баптисти та ін. Поруч із Всеук
раїнським Союзом Церков христи
ян віри євангельської є ще Союз 
вільних Церков ХВЄ, незалежні 
громади ХВЄ, Собор церков ХВЄ 
та ін. Практично одного двійника 
має Українська Уніонна конфе
ренція Церкви адвентистів сьомо
го дня -  Церкву адвентистів сьо
мого дня реформаційного руху. То 
ж часто владні структури порушу
ють, як актуальне, питання 
об’єднання православних церков. 
А чому лише православних? Якщо 
вже займатися об’єднанням, то 
тоді варто всіх єднати -  іудеїв (а

вони мають вісім течій), мусульман 
(вони мають чотири управління), 
баптистів, адвентистів, п’ятиде
сятників, рідновірів і рунвірів, лю
теран і старообрядців. А може це 
не справа держави займатися 
процесом поєднання наявних 
спільнот однієї конфесії, може цим 
мають займатися самі Церкви чи 
союзи. Покликанням держави ма
ло б бути налагодження толерант
них відносин між ними.

Всеукраїнський Союз Об’єд
нань ЄХБ займає перше місце се
ред релігійних об’єднань України 
за кількістю навчальних закладів. 
Це свідчить про велику увагу, яку 
євангельські християни-баптисти 
приділяють освіті. У складі Союзу 
працює 40 навчальних духовних 
закладів різного рівня та напрямку 
діяльності, в тому числі 8 вищих. 
Загалом в усіх навчальних закла
дах Союзу на різних програмах на
вчається біля 25 тисяч осіб. Для 
сприяння подальшому розвитку 
системи освіти євангельських хри
стиян-баптистів на засіданні Ради 
ВСОЄХБ було створено Асоціацію 
навчальних закладів ЄХБ. Вона 
об’єднала відповідні навчальні за
клади з метою налагодження їхньої 
співпраці, надання їм методичної 
та іншої допомоги. В тому числі 
Асоціація буде надавати своїм чле
нам допомогу у пошуку необхідних 
викладачів та адміністративних 
працівників. Діяльність Асоціації 
координується- Комітетом з освіти, 
що очолюється Головою ВСОЄХБ 
□.Комендантом. (Ю.Решетніков. 
Прес-служба ВСОЄХБ)
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Всеукраїнський Союз Об’єд
нань ЄХБ готується відзначити 
100-річчя першого українського 
перекладу Біблії -  так званого „пе
рекладу Куліша». Рішення про це 
було прийнято на останньому 
засіданні Ради ВСОЄХБ у червні 
цього року. Заходи з нагоди свят
кування відбудуться в усіх облас
тях України у жовтні-листопаді по
точного року. Програма святкуван
ня включає біблійні дитячі програ
ми, серію лекцій для студентства 
та інтелігенції на тему „Біблія в ук
раїнській культурі», літературно- 
музичні вечори „Біблія в ук
раїнській поезії», організацію пе
ресувних виставок гравюр та кар
тин з біблійної тематики, прове
дення спеціальних семінарів у 
церквах з метою підкреслити ви
няткову важливість Біблії для що
денного життя християн, заохоти
ти віруючих до читання та 
дослідження Слова Божого, дати 
їм практичні поради для са
мостійного правильного його 
дослідження. Апогеєм святкуван
ня повинно стати „Свято Біблії» 9 
листопада, коли в усіх церквах ЄХБ 
відбудуться урочисті святкові бо
гослужіння з нагоди святкування 
100-річчя видання першої ук
раїнської Біблії. Також в цей день 
планується провести єван- 
гелізаційні заходи „Що каже 
Біблія?», приурочені до даної події. 
Передбачається, що окремі захо
ди будуть проведені церквами ЄХБ 
спільно з Українським Біблійним 
Товариством, а 9 листопада буде 
проведено збір добровільних по
жертв, що будуть передані УБТ на
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видрук Дитячих Біблій до Різдва 
для дітей, що перебувають в інтер
натах та колоніях для непо
внолітніх. (Ю.РешетнПрес-
служба ВСОЄХБ)

Українська лютеранська Церк
ва має на теренах України давню 
історію. Про це засвідчило нещо
давно знайдене цікаве, фото, на 
якому зображено усміхнених бу
дівничих тридцятих років минулого 
століття, зайнятих закладкою фун
даменту храму. Храм цей будував
ся у селі Лазарівці. Будівля збере
глася до наших днів. Правда в ра
дянські часи була дещо занедба
на. Нині храм відновили і він ва
бить око своєю красою.

Німецькі лютерани України 
разом з представникам інших кон
фесій взяли участь в освячені 
пам’ятника на території цвинтаря 
німецьких колоністів поблизу села 
Липівка на Львівщині. Переселенці 
ці із надрейнської землі Пфальц 
прибули в Галичину в кінці XVIII ст. за 
вимогою цісаря Франца II. В роки 
Другої світової війни їх нащадки по
кинули українські землі. Тепер вони 
приїхали на урочистіть-спомин.

Українські баптисти-місіоне- 
ри є не лише в країнах СНД, а й 
далеко за межами цієї спільноти. 
Так, в далекій Австралії нині пере
буває на місії відомий в баптистсь
ких колах Н.М.Чорненький Працю
вати йому приходиться не лише 
серед емігрантів-українців, а, як 
він сказав, серед представників 
різних слов’янських народів. В
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Сіднеї діє об’єднана громада бап- 
тистів-слов’ян. Місіонерська ро
бота баптиста з України недруж
ньо сприймається місцевими пра
вославними і греко-католицькими 
священиками. Вони кваліфікують 
це як прозелітизм.

Протестантські церкви Ук
раїни прагнуть налагодити толе
рантні відносини з православними 
і католицькими Церквами. Все 
частіше їхні лідери відвідують 
офіси останніх, зустрічаються з їх 
предстоятелями. Таку зустріч з 
Патріархом УПЦ КП нещодавно 
мав голова Всеукраїнського союзу 
церков Християн Віри Євангельсь
кої -  П’ятидесятників М.С.Паноч- 
ко. Мова йшла зокрема по 
поєднання зусиль різних христи
янських церков в християнському 
вихованні молоді.

Церква Християн Віри Єван
гельської -  П’ятидесятників
розширює форми своєї видавни
чої діяльності. У вересні ц.р. вий
шов у світ її перший богословсь
кий альманах підназвою «Біблійні 
роздуми» накладом 4 тис. 
примірників. Фундаментальне бо
гословське видання розраховане 
насамперед на служителів церков, 
бо ж дає їм ґрунтовні знання з ос
новних доктринальних питань. Го
ловним редактором видання є 
єпископ Союзу М.Паночко.

П’ятидесятницькі Церкви 
шукають шляхи до поро
зуміння. Цьому зокрема сприя
ла проведена в Кривому Розі
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зустріч правлінь Всеукраїнського 
Союзу Церков ХВЄП і Українсько
го Центру Об’єднаної Церкви 
ХВЄ. При цьому були висловлені 
взаємні вибачення за попередні 
помилки у взаємовідносинах та 
служінні. На зустрічі панувала 
взаємоповага і взаєморозуміння.
В прийнятих рекомендаціях слу
жителям обох церков дається по
рада віднайти шляхи налагод
ження дружніх відносин між 
церквами на місцевому рівні, 
здійснювати співпрацю в справі 
євангелізації та духовного зрос
тання віруючих.

«Щорічник свідків Єгови за
2002 рік» був присвячений не
легкій історії конфесії в Україні. Він 
викликав зворушливі відгуки зі 
всього світу, які протягом року 
надходять до часопису свідків 
«Вартова башта». Із Франції, зок
рема, одержано лист такого 
змісту: «Не могла стримати сліз, 
читаючи про вашу діяльність в Ук
раїні. Хочу запевнити вас у тому, 
що ваш приклад ревності і сильної 
віри справив на мене глибоке вра
ження. Я пишаюся тим, що належу 
до однієї з вами духовної сім’ї». В 
листі з Бразилії сказано: «Мене 
глибоко зворушила розповідь про 
вашу віру, стійкість і непохитну лю
бов до Єгови і його Царства. Іноді 
ми не цінуємо свободу і надмір ду
ховної їжі від Єгови. А ви -  навпа
ки. Ваш приклад віри допомагає 
усвідомити, що, коли ми маємо 
тісні взаємини з нашим Богом, він 
дасть нам сили знести будь-які ви
пробування».
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ХАРИЗМАТИЧНІ 
ЦЕРКВИ УКРАЇНИ

«Фестиваль віри» провели в 
Києві харизматичні Церкви.
Реклами обіцяли кожному охочому 
свідчення чудесного втручання Бо
га Живого в долі людей, виступ 
міжконфесійного хору тощо. При 
цьому ніде конкретно не зазнача
лося, які церкви проводять Фести
валь. В християнських сайтах він 
називався «однією з найваж
ливіших подій в історії України». 
Пропонувався водночас бізнес- 
семінар «Помазані для бізнесу» з 
участю «приїжджої зірки» Еда 
Сільвозо, яка навчить християнсь
ких лідерів тому, «як впливати на 
різноманітні сфери бізнесу». 
Інститут Євангелізації обіцяв на
вчити тому, «як докорінно змінити 
оточуюче суспільство». Відтак у 
місіонерській стратегії харизматів 
України відбулися зміни. Якщо 
раніше вони закликали приходити 
до них з метою поглибленого вив
чення Біблії, то тепер вже період 
«лобового місіонерства» відійшов і 
звучать заклики на фестивалі й 
фільми, лекції або зустрічі з цікави
ми людьми. Саме таким і був «Фе
стиваль віри», який влітку провели 
харизмати столиці.

Л ідер харизматичної Церкви 
Сандей Аделаджа секрет швид
кого зростання її популярності 
вбачає в тому, що «за роки жорсто
кого поводження з українським на
родом люди так зголодніли за Хри
стовою любов’ю, за Євангелією,

що тепер їх не в силі втримати ніякі 
диявольські ланцюги-стереоти- 
пи... Біблія говорить, що правди
вих послідовників Христа супрово
джуватимуть справжні дива і зна
мення. І дива не змусили себе дов
го чекати. Отримавши звільнення 
від хвороб, алкоголізму, наркоза- 
лежності, просто життєвих нега
раздів, люди стали приводити ро
дичів, сусідів». (Веч
червня)

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ
640-річчя заснування єдино

го у Львові вірменського храму 
Успення Пресвятої Богородиці
відзначила 31 серпня вірменська 
громада Львова. З нагоди свята у 
вірменський квартал Львова при
було чимало Вірменіє не лише зі 
Львова, а й Тернополя, Житомира, 
Києва і Харкова. Після завершення 
Святої Літургії, яку відслужив Глава 
Української єпархії Вірменської 
Апостольської Церкви, архиепис
коп Григоріс Буніатян, освятили 
виноград. А потім відбувся матах -  
«обід любові» -  на якому всіх при
сутніх частували м’ясом, рисом і 
лавашем. «У свято Успіння Пресвя
тої Богородиці прийнято освячува
ти виноград. Це щось на зразок 
православного Спаса, лише у 
слов’ян прийнято освячувати яб
лука та груші, бо вони не мають ви
нограду, -  розповів отець Тадеос 
Ґеворґян, настоятель церкви 
Успіння Пресвятої Богородиці 
Вірменської Апостольської Церк
ви. Проведення матаху у Львові 
вже стало традицією. Вірменська
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громада міста вважає це свято 
своєрідним єднанням мешканців 
міста, оскільки вірменський храм у 
цей день запрошує до себе також 
українців, поляків, росіян та 
євреїв. (RISU. org. иа)

Вірменська Церква не проти 
використання її храмів іншими 
конфесіями в тих поселеннях, де 
відсутні нині її громади. Таку думку 
висловив настоятель Вірменського 
кафедрального собору міста Льво
ва о. Теодос. Але, зауважив він, 
«нам би хотілося, щоб, використо
вуючи вірменські храм, представ
ники інших конфесій не замальову
вали давніх вірменських розписів, 
які є зразками неповторної 
вірменської культури». 28 вірних 
Вірмено-Григоріанської Церкви з 
Львівської громади в серпні 
здійснили двохденне паломництво 
по вірменських святинях Галичини. 
Виявилося, що використовується 
вірменський храм, збудований в 
1710 р., у Бережанах і, збудований 
ще в 1717 р., храм у смт Кути. В 
храмі села Язловець на Тернопіллі 
відправляє служби місцева грома
да греко-католиків, а в Івано- 
Франківську -  українські право
славні автокефали. Проте на Івано- 
Франківщині ще є храми вірмен, які 
занедбані і використовуються під 
склади, спортзали та ін.

Релігійна громада керченсь
ких вірмен 13 вересня одержала 
подарунок. їй повернули комплекс 
культових приміщень, які їй нале
жали до 1917 р. Серед приміщень 
-  вірменська церква, побудована в

1856 р. на кошти 520 парафіян. До 
останніх днів тут була філармонія. 
Передача приміщення співпала з 
Днями вірменської культури, які 
проводилися в Криму.

Караїмів у св іті нині не 
більше 1200. З них в Україні жи
вуть десь 740, а в Криму -  560. 
Проблема збереження етносу, йо
го релігії, культурно-історичної 
спадщини була головною на II 
з ’їзді караїмів України, який 
відбувся в кримських містах Євпа
торії та Бахчисараї. Зауважимо, 
що перший з ’їзд відбувся в дале
кому 1917 р. В роботі II з ’їзду взяли 
участь 28 делегатів і понад 120 
гостей. Були представники громад 
не лише з України, а й з Москви, 
Петербургу, інших міст світу. 
Привітання надійшли від караїмів 
Литви, Польщі, Туреччини. Делега
ти побували на місцях історичного 
мешкання караїмів в Криму, 
здійснили молебні в кенасах Євпа
торії та Джуфт-Калі, відвідали ро
дове кладовище Балта-Тиймез то
що. В доповідях на з ’їзді наголо
шувалося на необхідності збере
ження мови караїмів, виконанні 
Указу Президента про передачу 
релігійним громадам караїмів їх 
культових будівель, наданні квот 
для навчання караїмських дітей у 
державних вузах, активізації 
дослідницької роботи з ка
раїмської тематики.

Збручанському ідолу вже 
більше тисячі років. Його дату
ють десь ІХ-Х століттям. Знайшли 
ідола 155 років тому в річці Збруч
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біля села Личківці, що на Тер
нопіллі. Оригінал ідола знаходить
ся в Кракові, а ось копія не лише в 
Тернополі, як про це повідомила 
газета «Сегодня», а й у Києві. Ідол 
стоїть між Софійським і Ми
хайлівським комплексами. Вчені 
прагнуть розгадати загадку його 
зображень. На чотирьох гранях 
знахідки вирізані 12 людських зоб
ражень, що нібито відповідає 12 
святам року, дослідники вважають, 
що зображення ідола поділені на 
три поверхи: верхній -  небесні бо
ги. Середній -  танець земних лю
дей, нижній -  підземний світ. Дех
то вбачає в Збручанському ідолі 
геометричне зображення дерева 
життя (12 сузір’їв, 12 головних свят 
року, 12 місяців тощо).

10-ліття з дня заснування 
першої Київської громади язич- 
ників-рідновірів «Православ’я» 
виповнилося цього року. Нині вже 
створено кілька язичницьких гро
мад в різних містах і селах України, 
що об’єдналися в Релігійний центр 
ОРУ. Голова громади і керівник 
релігійного центру Галина Лозко 
пояснює: «Православ'я» s це гро
мада, з якої починалась уся наша 
язичницька конфесія. Ми об’єдна
ли рідновірів, які прагнули сповіду
вати природну релігію наших Пра
щурів, без ніяких «реформ». Взяв
ши за основу праці Волхва Воло
димира Шаяна, я і мої однодумці 
продовжили Відродження наших 
давніх обрядів і звичаїв. Сьогодні 
ОРУ за всіма ознаками вже є 
етнічною церквою в Україні. Ми 
маємо віровчення, висвячених
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жерців, обряди і богослужби, свій 
духовний навчальний заклад, 
власний конфесійний часопис 
«Сварог». Посвяту в Волхвівський 
стан Рідної Віри вона прийняла во
сени 1994 р. під ім’ям Волхвиня 
Зореслава та отримала благосло
вення від старшого проповідника 
Мирослава Ситника. В 1996 р. при 
Відділенні релігієзнавства Інститу
ту філософії ім. Г. Сковороди НАН 
України Г.Лозко захистила канди
датську дисертацію про українське 
язичництво. До язичників Києва 
звертаються рідновіри-язичники 
сусідніх країн: обмін знаннями та 
досвідом, s ось що притягує сюди і 
поляків, і болгар, і білорусів, і 
росіян. (А.Богород)

З нагоди 95-річниці з дня на
родження Володимира Шаяна
25 серпня відбувся урочистий 
вечір, організований Релігійним 
центром Об’єднання Рідновірів Ук
раїни. Доповідь про життя і по
движницьку релігійну діяльність 
Волхва Рідної Віри, професора Во
лодимира Шаяна виголосила Го
лова ОРУ Волхвиня Зореслава 
(Г.Лозко). Вона привітала всіх при
сутніх з Днем Незалежності Ук
раїни, розповіла про маловідомі 
факти з життя великого подвижни
ка Рідної Віри, показала архівні ма
теріали, які нині є власністю ОРУ. 
Гості свята виявили велику 
цікавість до діяльності ОРУ, істо
ричної постаті Володимира Шая
на, книжок, журналів та інших ви
дань ОРУ - довго не хотіли розхо
дитись, задавали запитання, спіл
кувалися. (А.Богород)
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Родове слов’янське віче 
відбулося 13-15 липня 2003 р. в 
урочищі Дубище на Дніпрі під 
Києвом. Це перша нарада пред
ставників язичницького руху 
слов'янських країн. Основна мета 
зустрічі, на яку зібралися 21 деле
гат із п’яти держав (України, Росії, 
Білорусі, Польщі, Болгарії) -  обмін 
інформацією, досвідом, думками, 
виданнями, які могли б сприяти 
взаєморозумінню і співпраці 
слов’ян, розвитку їхніх зв’язків, 
поліпшенню відносин між нашими 
народами. Присутні обговорили 
насущні проблеми язичницького 
руху і відродження традиційної 
релігії в слов’янських країнах. Се
ред них: розробка методології Ро- 
дознавства, відродження Рідної 
Віри і Традиції; вироблення ключо
вих понять і термінів слов’янського 
язичницького руху; створення ос
нов родової етики; непоширення 
негативної інформації один про 
одного усередині рідновірського 
руху; залучення людей через різні 
форми роботи і організації; прове
дення свят для широкої громадсь
кості; зв’язок зі слов’янськими 
патріотичними, екологічними, пра- 
возахисними та іншими ор
ганізаціями; утвердження здоро
вого способу життя; налагодження 
зв’язків рідновірських організацій 
із політичними партіями з метою 
впливу на світогляд політичної 
еліти. Крім цього, було поставлено 
питання про «відкритість» і «за
критість» рідновірських ор
ганізацій, безпеки язичницьких 
громад, етики особистих, внут
рішньо громадських і міжнаціо

нальних відносин.Учасники висло
вили своє ставлення до зростання, 
дрібнення і внутрішніх протиріч між 
старими і новими рідновірськими 
громадами. Було запропоновано 
звернути особливу увагу на 
дослідження гострих демо
графічних проблем, пошук їх 
рішення. З цією метою слід сприя
ти освіті і вихованню дітей у дусі 
родового мислення і природо
любів, підтримувати перспективну 
молодь. Необхідний пошук шляхів і 
методів роботи в поліетнічному і 
багатоконфесійному середовищі. 
Зокрема запропоновано, через 
правозахисні організації підняти 
юридичне питання щодо непра
вомірності панування семітичної 
релігійної традиції і насильницької 
християнізації населення в дер
жавному масштабі. Учасники по
становили періодично скликати 
діючу Всеслов’янську нараду 
жерців і провідних діячів Рідної 
Віри -  Родове слов’янське віче -  
один раз на рік. У період між скли
каннями Віча координує роботу 
вибраний голова Ради. Місце і час 
чергової зустрічі визначає Віче. 
Координатором Віча до наступно
го скликання, запланованого на 
червень 2004 р., обрана Галина 
Лозко (Зореслава). (А.Богород)

Українська Духовна Академія 
Рідновірів 25 серпня розпочала 
новий навчальний рік. Цього року 
вона працює не в стінах 
напівпідвалу Києво-Печерської 
Лаври, як торік, а в приміщенні Ук
раїнського Центру дуливної куль
тури (Софіївська.Ю). Перше своє
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заняття Академія поєднала з уро
чистістю з нагоди 95-річчя з дня 
народження Володимира Шаяна. 
Заняття в УДАР заочне. Але влітку 
студенти Академії приїздять на 
сесію і навчаються в умовах наме
тового містечка в дубовому гаю на 
березі Дніпра. За весь період ро
боти з 1995 року в УДАР прочитано 
96 лекцій з рідновірськоїтематики. 
Лекції відвідали, окрім студентів, 
ще сотні киян.

Князь-язичник постав у 
граніті в Києві на розі вулиці Фро- 
метівської та Червонозоряного 
проспекту. Постать князя вирізьб
лена із світло-сірого граніту. Він 
стоїть, спираючись на меч, на 
дев’ятиметровому постаменті. 
Спокійна й упевнена в собі люди
на. А це тому, що за ним був вели
кий ланцюг перемог над ворогами 
руської землі. За його правління 
Європа і Схід знали добре, що таке 
Київська Русь. Допомогу скульпто
рам Олесю Сидоруку й Борису 
Крилову у витворі образу князя на
дав словесний портрет його, напи
саний візантійським письменни
ком Левом Дияконом: «Середньо
го зросту, не надто високого і не 
дуже низького, з кудлатими брова
ми і світло-синіми очима, кирпа
тий. Безбородий, з густим задов
гим волоссям над верхньою гу
бою, Голова у нього була повністю 
гола, але з одного її боку звисало 
пасмо волосся -  ознака знатності 
роду. Міцна потилиця, широкі гру
ди. Всі інші частини тіла цілком 
співмірні, та вигляд мав похмурий і 
сердитий». Дивує лише те, що вис

вячував пам’ятник князю-язичнику 
православний священик, а не слу
житель рідновірівського, язич
ницького віровчення, до того ж 
священик Церкви Московського 
Патріархату.

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ
Місяць священного для всіх 

мусульман посту Рамадана в
цьому році настане в ніч на по
неділок 27 жовтня. Так прогнозує 
Арабське астрономічне товариство. 
Точний початок Рамадану визна
чається вченими-богословами по 
стану місяця. Під час Рамадану -  
дев’ятого місяця мусульманського 
місячного календаря, згідно пере
казу, пророку Мухамедду були 
надіслані перші одкровення Аллаха.

Кримські мусульмани вийш
ли зі складу Міжконфесійної Ра
ди автономії і ввійдуть до неї ли
ше за умови входження до неї гла
ви Кримської єпархії УПЦ 
Київського Патріархату єпископа 
Климента, чого не хоче і не допус
кає владика єпархії УПЦ Московсь
кого Патріархату Лазар. «Ми впев
нені, що майбутнє в Україні, в тому 
числі й у Криму -  за єдиним право
слав’ям на основі церкви 
Київського патріархату, - заявив 
муфтій мусульман Криму Еміралі- 
ефенді Аблаєв.- Однак священно
служителі з Московської церкви 
займають неконструктивну по
зицію, не збираються вести пере
говори навіть із нами з кримських 
проблем духовного життя. Це ли
ше ускладнює ситуацію на півос-
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трові, не сприяє досягненню гро
мадянського миру».

Бачення відносин українців із 
мусульманським світом татар 
Криму сформоване у нас історич
ними міфами. Так вважає автор 
статті «Бахчисарай» з газети 
«Дзеркало тижня» Віталій Портни- 
ков (№ 29). В Москві однаково ля
кали дітей як татарами, так і коза
ками. В українському вжитку ще 
збереглося з негативним підтекс
том слово «бусурман», що, зро
зуміло, відбивало ту неприязнь, 
яку мали наші предки до татар-му- 
сульман, які чинили грабіжницькі 
набіги на їх землі, поселення і 
домівки. А між тим не завжди не
приязними були відносини му- 
сульман-татар і православних ук
раїнців. Так, мали місце угоди хана 
Ісляма III і Богдана Хмельницького. 
Мехмед IV допомагав гетьману Ви- 
говському протистояти Москві. 
Хан Давлет II хотів допомогти геть
ману Мазепі, козаки якого знайш
ли притулок у Кримському ханстві. 
То ж Крим для України не чужа зем
ля, а у відносинах наших з ним був 
не тільки невільницький ринок. Він 
був і нашою надією і нашим по
невірянням. Історію його слід вив
чати у всій складності подій і ролі в 
них мусульманської релігії.

Мусульмани стають ук
раїнськими козаками. Відмін
ність конфесійної належності не 
послужила перешкодою для ство
рення в-кримському місті Бахчиса
раї кримськотатарського полку Ук
раїнського козацтва. Очолив його
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член місцевого меджлісу Якуб Ап- 
пазов. За словами гетьмана Ук
раїнського козацтва Івана Біласа, 
символічно, що кримські татари 
долучаються до розвою ук
раїнського козацтва. Вони стають 
в ряди тих, хто із зброєю згодний 
захищати статус Криму як ук
раїнської території.

Жодної мечеті, жодного му
сульманського кладовища,
жодної книги на кримськота
тарській мові, жодної спеціалізо
ваної бібліотеки чи школи не було 
в Криму десь 15-20 років тому. І 
ось нині, в роки входження Криму 
на правах автономії до складу Ук
раїни, ми не маємо тут подібної до 
Чечні ситуації. А вона могла б бу
ти, не будь відомого «подарунка» 
Хрущова Україні. Відкрито вже 116 
мечетей і культових будівель, є 
спеціальні кладовища для кримсь
ких татар. Лише в останнє деся
тиліття в Криму збудовано 46 
культових будівель, будується 16. 
А ось в серпні побачила світ 750- 
сторінкова «Панорама кримсько
татарської поезії за вісімсот 
років».

Троє мусульман з України
служать в складі українських миро
творців в Іраці. Серед них -  прий
омний син голови меджлісу 
кримсько-татарського народу Му- 
стафи Джемільова Ельдар. Коли 
постало питання відрядження його 
в Ірак, лідер кримських татар ска
зав: «Ну, що ж, їдь, адже я у Вер
ховній Раді голосував за відправку 
наших військових».
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Українські вояки виконують 
свої завдання в (раці у шиїтській 
зоні. Тут далеко спокійніше, ніж у 
сунітському трикутнику, де мають 
місце постійні напади на вояків 
США. Місцеві лідери і духовні 
провідники перебувають у 
постійному контакті з командиром 
багатонаціональної дивізії польсь
кого генерала Анджея Тишкевича. 
Українським солдатам доводиться 
постійно зважати на високу 
релігійність місцевого населення. 
Справа в тому, що в цій зоні розта
шовані відомі шиїтські святині. Так, 
в Ан-Наджафі знаходиться мечеть 
імама Алі, зятя пророка Мохамме
да. Це робить місто таким святим 
для шиїтів, як Ватикан з похован
ням апостола Петра для католиків. 
Спокоєм в шиїтських регіонах Іра
ку слід насамперед завдячувати 
головному духовному лідерові 
шиїтів аятолі Алі Сістані, а також 
другій особі найвищої Ради 
шиїтських духівників аятолі Мо
хаммеду Бакір аль-Хакіму. Прагну
чи миру, вони не розглядають іно
земних солдат як ворогів іракців, а 
навпаки -  як захисників від злодіїв 
і мародерів. Солдати наші виявля
ють максимум толерантності до 
мусульманської культури, ні в якій 
формі не доторкуються до місце
вих жінок.

По-своєму зреагував муфтій 
мусульман Криму Емїралі- 
ефенді Аблаєв на повідомлення 
про нагородження УПЦ МП лідера 
Компартії України П.Симоненка 
орденом Рівноапостольного князя 
Володимира. «Як можна пояснити
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цю дивну позицію єдності нашої 
«вітчизняної» Компартії з церквою 
іншої держави? -  зауважує муфтій. 
-  З нашого погляду, їх зближують 
стратегічні цілі. І Церква московсь
кого Патріархату і Компартія Ук
раїни за своєю ідеологією не про
ти повернути минулі імперські ча
си, однак народ добре пам’ятає, 
що комуністи за своєю суттю -  
атеїсти і вороги церков... Тому ли
ше міркування вищого стра
тегічного порядку можуть сьогодні 
зближувати Московський патріар
хат і Компартію». (День.- 12липня)

Турки-месхетинці знайшли 
притулок в українській Вино- 
градівці, що в Баштанському рай
оні Миколаївщини. Попали вони 
сюди випадково. Колись одружив
ся на одній дівчині-українці з Вино- 
градівців турок-месхетингець, 
який служив недалеко тут в армії і 
забрав її з собою до Узбекистану. 
Під час відомих ферганських подій 
жінка сказала йому: «їдемо в Ук
раїну, у нас там є хата». Вони 
приїхали в село, виявили, що тут є 
багато вільного житла, і повідоми
ли про це інших турків-месхе- 
тинців. Так і прибули, рятуючи себе 
і дітей, до виноградівців пере- 
сленці-мусульмани. Обжилися, 
вивчили українську мову і зажили 
дружньою сім’єю з корінними 
мешканцями села. Вчитель праці 
Жанна Іванова, враховуючи ту
рецьку традицію, стала навчати 
дітей в школі мистецтву габеле- 
ноткацтва. Але при цьому важливо 
було врахувати традиційно сфор
мований для месхетинців образ
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гармонії людини і природи. «У нас 
поєдналися своєрідно дві релігії, - 
говорить вона, - християнська і му
сульманська. Мені довелося й Ко
ран прочитати, і з ісламською літе
ратурою ознайомитися, щоб зро
зуміти, чому в рукоділлі мусульман 
немає сюжету й конкретних об
разів, а лише орнаментальний ма
люнок. У цьому поділі стилів є свій 
символ і своя гармонія. Важливо 
розуміти й поважати релігійні по
чуття та національну культуру». 
(Голос України. -№ 165)

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ
Обрано головного хасидсь

кого рабина України. Ним став 
Азріель Хайкін, який до обрання на 
новий пост очолював єврейську 
громаду Брюсселя. Рабина обра
ли на сесії комітету рабинів Ук
раїни -  організації, яка об’єднує 
рабинів 34 міст і областей. А. 
Хайкін належить до юдейської течії 
Хабад Любавич. А.Хайкін розповів, 
що відчуває «великий тягар 
відповідальності, адже мова йде 
про велику країну, про десятки 
єврейських громад». Головний ра- 
бин також повідомив, що Україна 
для нього не є чужою країною, 
оскільки його батько народився 
неподалік Чернігова. Дружина є

родом із Полтави. У роки окупації 
України нацистами сім’я Хайкіних 
вимушена була тікати на Кавказ, 
до Грузії. У період перебудови, ко
ли стало можливим організовува
ти релігійні спільноти, А.Хайкін 
відвідував Одесу, Харків та інші ук
раїнські міста, допомагаючи ор
ганізувати життя єврейських гро
мад в Україні. За словами новооб
раного рабина, головне його за
вдання -  «домогтися того, щоб мо
лоді рабини не зверталися з будь- 
яких причин до закордонних 
релігійних провідників». Тому 
Хайкін планує створити у країні ра- 
бинат -  орган, який вирішуватиме 
спірні питання.

Довідка: Хабад-Любавич є од
ним із відгалужень хасидського ру
ху, яке налічує у світі 2 400 осе
редків, однак має значний вплив 
не лише у релігійній, а й у 
політичній сферах. Організація ви
никла в XVIII ст. у м. Любавич (ко
лишня територія України, а сьо
годні -  Смоленська область Росії). 
У 30-х роках Й.Сталін дав розпоря
дження вигнати Хабад за межі 
СРСР. З 40-х рр. штаб-квартира 
Хабад-Любавич знаходиться у 
Брукліні (Нью-Йорк, США). В 
період перебудови Хабад повер
нувся на територію колишнього 
СРСР. (RiSU.org.ua)

Відкриття синагоги відбуло
ся 14 вересня у Черкасах. Таким 
чином 713-та річниця міста стала 
для іудейської громади міста 
подвійним святом. Остання сина
гога в Черкасах була закрита ще 
1934 р. і з того часу євреї міста
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збиралися в молитовному будин
ку, який у післявоєнні часи теж був 
закритий. Єдина будівля синагоги, 
що збереглася, за радянських 
часів була переобладнана у жилий 
будинок. Щоб не відселяти 16 
сімей, що проживають у будинку, 
міська влада ухвалила надати 
іудейській громаді під синагогу 
приміщення в центрі міста на тери
торії заводу «Фотоприбор» (кіно
театр «Дніпро»).

Головний ашкеназський ра- 
бин Ізраїлю Іона Мецгер під час 
зустрічі з Президентом України 
Я.Кучмою зауважив, що єврейська 
спільнота цінує постійну турботу 
української держави про забезпе
чення гідних умов для її існування, 
підхід до неї як до невід’ємної 
складової народів України. 
Ізраїльського гостя супроводжува
ли головні рабини України і Росії 
Азріель Ліваєв і Берл Лазарь

Перший етап Конгресу євреїв 
України (об’єднавчого) відбувся 
напередодні єврейського Нового 
року в Києві. В роботі цього форуму 
взяли участь представники всіх 
єврейських організації всеук
раїнського рівня, із всіх куточків Ук
раїни. Основна мета зібрання -  об

говорення питань, що будуть вине
сені на Конгрес євреїв України вес
ною майбутнього року. Як зазначив 
Рабин Яків Дов Блайх, Головний ра- 
бин України, -  «Немає нічого кра
щого, готуюччись до святкування 
Нового року, робити кроки до по
дальшого об’єднання євреїв Ук
раїни». На думку рабина, проходи
ло зібрання Праведників, оскільки 
люди зібралися обговорити питан
ня, як разом зробити щось добре 
для суспільства. Значну роль кон
ференції й майбутнього Конгресу в 
об’єднанні єврейської громади Ук
раїни зазначила Надзвичайний та 
Повноважний Посол Держави 
Ізраїль в Україні пані Наомі бен-Амі. 
Голова Єврейської Ради України 
Ілля Левітас підкреслив, що 
«єврейський форум має довести, 
що євреї України єдині». Він роз
повів про розробку програми 
єврейського життя до 2010 р. й оха
рактеризував найважливіші з них. 
Лідери Єврейської громади України 
говорили про важливість більш ак
тивного протистояння проявам ан
тисемітизму та корректного 
вирішення питання про те, хто і 
яким чином обиратиметься 
єврейським духовним лідером Ук
раїни (Головним рабином). Роль ко
ординуючого органу між форумами 
було запропоновано відігравати 
Раді керівників єврейських ор
ганізацій України всеукраїнського 
рівня, яка має стати лобіюючим ор
ганом євреїв України.

Перший кошерний ресторан 
в Києві відкрито на Подолі. В ре
сторані «Хайфа» кожен віруючий
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має чудову можливість покуштува
ти прекрасні страви єврейської та 
європейської кухні у чудовому 
приготуванні поварів ресторану. 
Але цей ресторан є особливо при
вабливим для євреїв. Сьогодні, ко
ли євреї багато подорожують, «ка- 
шрут» став одним з невід’ємних 
атрибутів індустрії туризму. Ко- 
шерні готелі є навіть на островах 
Майорка та Кюрасю, в центрі Ам
стердаму відкрито кошерний рес
торан, а в Крев Кер (Міссурі) -  ко- 
шерна закусочна. До речі, біля си
нагоги Бродського в Києві також 
працює кошерна кав’ярня. Адже 
для кожного єврея, як відомо, ви
конанням заповіді є вживання ко- 
шерної їжі (тобто їжі, дозволеної 
до вживання за єврейськими 
релігійними законами), яка протя
гом єврейської історії одне з 
найбільш почесних місць в житті 
єврейського народу в цілому та 
кожного єврея окремо, які завжди 
ставилися до питань кашруту з 
особливою увагою і
відповідальністю. В ресторані 
«Хайфа» ви зможете насолодитися 
кошерними стравами, що кошер- 
но приготовані та подані у кошер
ному посуді. (В.Матвеев)

Впливові діячі іудейських 
спільнот України разом з право
славними «захисниками» віри і 
суспільства від тоталітарних сект 
провели в кінці серпня прес-конфе
ренцію. Основним об’єктом критики 
на заході послужила «шкідлива про
тестантська секта іудеохристиян». 
«Підступним кримінальним шляхом» 
секти на прес-конференції назива

лося проведення нею в містах Ук
раїни фестивалів єврейського мис
тецтва з метою використання їх для 
залучення глядачів до релігійного 
руху «Слухай Ізраїль!». Рух цей праг
не переконати євреїв визнати Єван
гелія, а відтак Ісуса Христа як Месію, 
про якого йде мова у Старому Завіті. 
Прагнення це не є новим. Історія 
фіксує не один такий рух. І нині є 
декілька форм іудеохристиянства. 
Окрім названого «Слухай Ізраїль!», є 
ще «Євреї за Христа», месіаністи, 
євреї-євангелісти та ін. У виступах 
на прес-конференції звучали доко
ри в адресу держави, яка дозволяє 
діяльність подібних сект. Тут орто
доксальні іудеї уподібнилися Мос
ковському Православ’ю, яке волає 
про якусь «канонічну територію». 
Традиційна єврейська терпимість 
чомусь переросла в шалену нетер
пимість. Тут ортодоксам (і не лише 
іудейським) варто було б усвідоми
ти, що не окриками і заборонами 
можна утримати свою паству, а на
стирливою роботою з нею. До того 
ж, вимога до держави вводити якісь 
релігійні обмеження явно не 
відповідає українському законодав
ству про свободу совісті, підриває її 
престиж у світі. Такі заклики чомусь 
не звучать в цивілізованих країнах, 
де людина визнана сувереном в 
своєму мисленні. У нас же певні 
релігійні організації прагнуть давати 
вказівку державі, яку релігійну 
спільноту визнавати, а яку слід забо
ронити. Кесареве -  кесарю, а Боже 
-  Богу. (День. - № 156)

Відомий борець проти анти
семітизму О.Найман під пиль
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ним оком прокуратури. Він погро
жував, виконуючи звичаї свого на
роду», «відрізати вуха і підсмажити 
їх» Г.Щокіну, М.Сенченку, В. Яре
менку, Г.Мусієнку, Серед об’єктів 
погроз маніяка постав і П.Коно
ненко -  директор Інституту ук
раїнознавства, Е.Ходос - голова 
Харківської іудейської громади 
ліберального напрямку, Б.Вовк -  
редактор газети «За вільну Ук
раїну». Цікава еволюція крикуна: 
свого часу його можна було знайти 
серед антисемітів. Інколи кажуть, 
що прізвище людини є характери
стикою її. Певно що так.

Вияв антисемітизму, розпа
лювання міжнаціональної і 
міжрелігійної ворожнечі мав 
місце в ніч на 26 серпня в Мукаче
вому. Стіни місцевої синагоги були 
обмальовані свастикою, ан- 
тиєврейськими гаслами. Головний 
рабин Закарпаття Хаїм Шломо 
Хоффман, гостро засудивши факт 
антисемітизму, добився від місце
вої влади додаткового міліцейсь
кого патрулювання синагоги.

Хоч відносини між різними 
іудейськими конфесіями у 
Вінницькому регіоні останнім ча
сом стали більш спокійними і 
рівними, проте Прогресивний 
Іудаїзм втрачає тут своїх послідо
вників. Голова Вінницької громади 
ПІ І.Кулявцев пояснює це так: 
«Справа в тому, що в регіоні надто 
активно працює ХАБАД, в той час 
як із всіх громад Прогресивного 
Іудаїзму лише 4-5 одержують 
фінансову допомогу. В Прогресив

ному Іудаїзмі на першому місці 
знаходиться людина, індивід, а не 
віра. «Мені до душі принцип 
постійного розвитку єврейських 
традицій, рівність чоловіка і жінки, 
однакова повага до ближнього: до 
єврея і не єврея. Проте, незважа
ючи на велику привабливість Руху 
Прогресивного Іудаїзму для лю
дей, особливо молодого і серед
нього віку, витримати натиск ХА- 
БАДА, підкріплений хорошим 
фінансуванням заходів, практично 
неможливо. На сьогодні ХАБАД 
прагне перетягнути релігійне 
єврейське життя на себе.

НОВІ
РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ

Растафарі стають все ак
тивнішими в Києві. Досить бага
то побутує значень цього слова. 
Це і месіанська секта, і антира- 
систський рух, і молодіжна мода, і 
музичний стиль. Цей напівре- 
лігійний рух зародився на Ямайці 
наприкінці 30-х років XX ст. із 
суміші афро-християнських, нео- 
африканських культів та елементів 
руху за визволення Месією чорних 
із рабства. Тільки в Африці різно
видів растафарі більше шестисот. 
А між тим це є послідовники 
ефіопського принца Т.Макконена 
(Рас Тафарі), якого проголосили 
імператором Ефіопії на ім’я Хайле 
Селасіє. Растафарі вважають, що 
Біблія була спочатку написана ам
харською ефіопською давньою мо
вою, а вже потім її переклали на 
давньоєврейську. Все краще, що є 
в світі, на їх думку, пішло з Африки.
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Растафарі вважають, що Арісто- 
тель і Платон були неграми, тем
ношкірим був і ісус Христос. 
Давнішім богом растафарі вва
жається Джа (в перекладі з 
англійської ім’я бога Яхве-Jahveh). 
На їх думку перша маріхуана ви
росла на могилі царя Соломона, а 
тому є одним із центральних еле
ментів культу растафарі. Вона 
нібито допомагає пізнати себе і 
бога Джа, очищає від «розумового 
рабства», західного раціоналізму. 
А відтак не треба до чогось особ
ливо прилучатися, захоплюватися 
якоюсь працею. Слід, покурюючи 
маріхуану, осмислювати сенс сво
го буття у світі. Особливістю цього 
руху є також соціально-критична 
музика «реггі». На початку 90-х 
років минулого століття прихиль
ники растафарі з ’явилися і в Ук
раїні -  тут вони отримали назву 
растомани. Цікаво, що українські 
растафарі мало що знають про 
ідеологію руху і навіть назву течії 
пов’язують із «хіп-хоп» напрямом у 
молодіжній субкультурі.

Церква Божої Матері Дер
жавної разом із українським 
комітетом «Гельсінкі-90» провела 
ЗО серпня конференцію «Фунда- 
менталізм, права людини і Все
ленська Церква». У прийнятому 
конференцією Зверненні зазна
чається, що фундаменталізм, а йо
го тут більше всього приписували 
Російській Православній Церкві, є 
причиною падіння духовності, яка 
породжує етнічні, політичні, 
релігійні конфлікти і зрештою мо
же призвести до Третьої світової

війни. Конференція як вихід із си
туації пропонує пошук діалогу, на
самперед серед віруючих різних 
конфесій. При цьому наводяться 
слова глави ЦБМД архиепископа 
Іоана: «Якщо Церкви не знайдуть 
діалогу, то може грянути страшна 
війна: мільйони душ залишаться 
без даху над головою, діти -  без 
батьків. Голод, канібалізм і люди
ноненависництво можуть розпов
сюдитися по Землі й настати 
настільки страшні лихоліття, про 
які Я не можу говорити». Провину 
за всі негаразди учасники конфе
ренції поклали насамперед на хри
стиянські Церкви, які загубили об
раз Бога люблячого, милосердно
го і всепрощаючого, втратили над
бання християнства, викривили 
вселенську перспективу. «Ідея 
релігійної винятковості і фанатизм 
призводять до фундаменталістич- 
ного протистояння та світових 
воєн. Але у війнах немає ні пере
можців, ані переможених. Конфе
ренція висунула положення про 
Храм Миру, який, як духовне 
єднання всіх праведних людей 
Землі, може відвернути фатальні 
світові катастрофи. Звернення 
конференції адресоване різним 
конфесіям, владним структурам, 
правозахисникам і релігієзнавцям.

З нагоди вшанування Дня яв
лення Господа Крішни (ІІІрі 
Крішна Джанмаштамі) 20 серпня в 
індуїстському храмі у Києві відбу
лася святкова служба. Цього дня 
урочистості проходили також у 
храмах ISKCON (Міжнародної гро
мади свідомості Крішни) в усьому

Релігійна панорама Ns 8 -9 ’2003 45



Релігійне життя України

світі. У культурну програму фести
валю у Києві ввійшли стародавні 
індійські церемонії, які супровод
жувалися ведичними мантрами і 
гімнами, а також концертна про
грама, індійські танці, музика, вис
тави. Відбувалась дегустація 
делікатесів індійської веге
таріанської кухні та інше.
(RISU.org.ua)

В приміщенні Церкви ісуса 
Христа Святих останніх днів на 
масиві Виноградар в Києві прово
дяться заняття з шейпінгу. Харак
терним є те, що ці заняття прово
дяться безкоштовно. Чітко тут виз
начено дні і години шейпінгу, а та
кож виокремлено окремо групу 
інтенсиву. То ж ЦІХСОД турбується 
не лише про духовне, а й фізичне 
здоров’я киян. Вже вирішене пи
тання про будівництво в Києві хра
му ЦІХСОД. Близьке до вирішення 
також питання про оголошення ук
раїнського колу Церкви.

Церква Ісуса Христа Святих 
останніх днів в організації бла
годійництва співпрацює з різними 
конфесіями і Церквами. Під час 
однієї із зустрічей в помешканні 
президента Донецької місії 
старійшини Крістенсена обгово
рювалися питання гуманітарної 
допомоги. Місіонер ЦІХСОД 
Гендрік при цьому зауважив, що 
вони приїхали в Україну, щоб « до
помогти тим, хто в нужді». Реальну 
допомогу надали мормони дитя
чим лікарням, дитячим будинкам, 
санаторіям, одиноким і літнім лю
дям. Архієпископ Донецький і

Маріупольський УПЦ КП, який 
брав участь у зустрічі, сказав: 
«Відтепер я маю теплі почуття до 
вашої церкви. Я вважаю, що після 
70 років атеїзму для кожного знай
деться робота. Нам потрібно 
відновити духовний потенціал лю
дей. Якщо ми почнемо разом 
здійснювати соціальні проекти. Це 
буде дуже добре. Це просто 
смішно, якщо певна домінація пре
тендує на духовну монополію. 
Найважливіше те, що ми всі -  хри
стияни».

Реріхівське товариство Ук
раїни активно поширює знання 
про духовну спадщину Реріхів. 
Однією із форм його роботи є ор
ганізація виставок, присвячених 
славній родині. В Маріуполі вис
тавка носила назву «Реріхи, Індія, 
Гімалаї». Ця виставка особливо 
зацікавила маріупольців, бо ж їх 
земляк, відомий художник 
А.І.Куїнджі навчав в академії мис
тецтв Миколу Реріха. Він був для 
нього «вчителем життя». Фотовис
тавка розповідає про перебування 
Реріхів в Індії, їх глибокий духовний 
зв’язок з цією країною. Тут експо
нується панорама гімалайських 
гір, художні полотна давніх храмів, 
священних місць.

Нові релігійні течії не дають 
спокою багатьом церквам в Ук
раїні. їх поява і поширення розгля
дається ними як щось ненормаль
не, хоч вся світова історія 
релігійного життя засвідчує безу
пинну появу все нових і нових 
релігійних течій і рухів. Саме хрис
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тиянство колись було новою 
релігією, що йшла на зміну 
іудаїзму. До того ж, Україна не є 
якимсь винятком у появі і 
функціонуванні НРТ. Це - світовий 
процес, що засвідчує хоч би той 
факт, що майже всі нові релігійні 
рухи, які з ’явилися на українських 
теренах протягом останнього де
сятиліття, не є нашим вітчизняним 
релігієтвором, а імпортовані до нас 
із-за кордону. Так само завезеним 
для нас є і лютеранство. А ось пас
тор Німецької лютеранської грома
ди Петер Захі тепер закликає «бути 
пильними щодо сект, зокрема мор
монів і свідків Єгови». Владика Ав
густин -  архиепископ Львівський 
УПЦ МП закликає державу по- 
іншому ставитися до «новітніх» 
релігій, не так, як до традиційних. 
(Православна Таврія. -  №4)

Центр Священної громади 
воїнів світла ЄІлий Лотос, філіали 
якої розкидані не лише по Україні, а 
й по всьому світу, знаходиться в 
Черкасах. Так вважає її глава Воло
димир Скубаєв. Нині черкаська гро
мада нараховує біля 300 осіб. 
Будівництво її храму Скубаєв почав 
ще в 1987 р., орендуючи легально 
за тих часів один із спортзалів міста 
для школи кунг-фу. Як він нині твер
дить, «йому було сказано побудува
ти храм саме в Черкасах, між двома 
горбами біля річки, де проходить 
розкол землі». До східного єдино
борства Скубаєв прийшов завдяки 
студентам-лаосцям, які вчилися з 
ним в Черкаському педінституті і до
помогли йому попасти в одну із 
буддійських громад в своїй країні,

де він нібито й одержав сан Вчите- 
ля-проповідника. Тут він пройшов 
всі п’ять етапів по Програмі кунг-фу 
-  тигра, леопарда, ягуара, пантери 
й кота. Знання ці нібито привнесені 
на Землю 7 тис. років тому послан
цем Бога, а тому глава черкаської 
буддійської громади вважає, що він 
знаходиться «в лінії учнівської на
ступності» і несе знання про Велику 
Магічну Боротьбу з Сіріуса на рідну 
землю. Скубаєв сам себе нині нази
ває так: «Преподобний Вчитель- 
проповідник Великої школи кунг-фу 
і настоятель буддійського храму 
Священної громади воїнів світла, 
регент короля України-Русі Ніколая 
II до його повноліття, Великий 
князь, рицар-кондотьєр ордену 
Свята Русь-Ерзальцма, рицар ор
дену Святого Станіслава вищого 
рівня, доктор філософії, Генерал-хо- 
рунжий українського козацтва, Ге
нерал-лейтенант білоруського ко
зацтва, Наказний гетьман Черкащи
ни, єпископ Коптської Церкви всієї 
України, уроженець Сіріуса». Ску
баєв - автор книги «Євангеліє від 
Білого Лотоса», де він пише: «Ми 
походимо від богів, ми -  діти богів. 
Ми -  арії». Під час розмов з ним, 
Скубаєв твердив, що Україна ко
лись була центром арійської імперії, 
а духовним її центром були Черка
си. Та й сам Будда нібито родом з 
України. Відтак з давньої землі на
ших предків, зауважує лідер Білого 
Лотоса, по всьому світу поши
рюється божественне світло духов
ності. (Корреспондент. - Ns ЗО)

«Стан Церкви ми вже давно 
переросли, Новій Спільноті Пре-
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ображенного Людства стало тісно 
у вузьких рамках Церкви, Навіть 
поняття «релігія» для Нас втратило 
свій сенс, бо Велике Біле Братство 
сьогодні живе новим світоглядом, 
в якому релігія глибоко наукова і 
те, що сформувала сьогодні Мати 
Світу є КультУра -  Вчення Золото
го Світу, яке включає в себе Філо
софію, Теософію, Духовну Науку, 
Мистецтво, Астрологію, Уклад но
вої Держав і т.д.... В XXI ст. входить 
Нова Спільнота Преображенного 
Людства, Ім’я Якій - Велике Біле 
Братство Юсмалос». Так описала 
природу своєї спільноти Марія 
Деві Христос у своїй відкритій 
Відповіді С. Терещенку -  пред
ставнику Центру апологетичних 
досліджень. У Відповіді наголоше
но, що Ю.Кривоногов ніколи не за
сновував ВББ, бо ж ідея його, яка 
пронизана жіночістю, Божествен
ною духовністю, цілковито нале
жить їй, Матері Світу. «Божествен
на Космічна Програма Юсмалос 
починалася за його участі. Проте 
від нього скоріше виходила шкода, 
ніж користь.»

«Це питання треба постійно 
контролювати». Так відповів 4 ве
ресня заступник Генпрокурора 
В.Шокін на розмірковування теле
журналістки про те, що в багатьох 
містах України знову з ’явилися і 
активізували свою діяльність білі 
брати: «Вам не вдалося викорінити 
коріння? Ви тільки верхівку 
зліквідували?». Наведена відповідь 
засвідчує, що заступник ставить за 
мету не добиватися того, щоб ви
конувалися положення Закону про

свободу совісті, зокрема його ус
тановки про свободу релігійної 
діяльності, а контроль за проце
сом викорінення конфесії, яка, як 
це засвідчено в 1998 р. нотою Ук
раїні Управління верховного 
комісаріату ООН з прав людини, 
була засудженою «за сфабрикова
ною справою». У своєму листі до 
РП посвячений ВББЮ В.Чайка за
значає, що штучно створений не
гативний стереотип Великого 
Білого Братства Юсмалос як 
страшної «тоталітарної секти» є 
«справжнім тавром, що фактично 
ставить всю спільноту юсмаліан 
поза законом та перешкоджає 
нормальному існуванню законос
лухняних громадян України, пору
шує їх право вільно сповідувати 
свою релігію, яке гарантоване 
Конституцією України Чи можемо 
ми вважати себе цивілізованим 
демократичним суспільством, ко
ли засоби масової інформації не 
гребують плітками та наклепами 
заради дешевих сенсацій та гро
шей, коли в країні протягом понад 
десяти років відкрито пересліду
ють за релігійні переконання?»

МІСТИКА
«Нечиста сила», за словами 

священика, з ’явилася в селі 
Гніздичне, що на Збаражчині.
Щоночі тут в тих чи інших госпо
дарів якесь «воно», як його нарекли 
сельчани, чистить їхні крільчані 
клітки. «Воно» є надто великим, на 
чотирьох лапах, лохмате. Має дов
гий хвіст, надто великі вуха, а голо
ву якось не видно. Собаки його чо
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мусь не беруть. Як правило, кро
ликів потвора залишає, витягнувши 
з нього кров. Різні версії пояснення 
«воно» існують. Одні кажуть, що то 
нібито собака, інші -  спеціально так 
одягнутий злодій. Фахівці з 
Київського інституту народної і не
традиційної медицини пояснюють 
явище тим, що село знаходиться в 
патологічній зоні. »Істота, яка заве
лася в селі, не що інше, як сутність 
із паралельного світу. Те, як воно 
з ’являється, нібито матеріалізую- 
чись із повітря, засвідчує: «гість» 
пробирається у видимий світ через 
«нори». Перегородка між реальним 
і паралельними світами надто тон
ка, істота знаходить в ній провали й 
полює у нас на кроликів». Біоенер
гетики В.Вітвицький та Л.Плева го
ворять, що подібне було в Бразилії і 
Аргентині. Там також чомусь зника
ли лише кролики. Оскільки ця істота 
не з нашого світу, то її поведінку не 
можна змоделювати. (Факты. 23 
липня)

Українські масони мають 
свій веб-сайт. Якщо не рахувати 
сайт Ордену Святого Станіслава 
який дехто відносить до «вільних 
каменярів», то офіційний сайт 
франкомасонів є першим. В 
«Інтернет-листку» подається Звер
нення Великого Майстра Великої 
Ложі Дистрикта України під юрис
дикцією Великої Національної Ложі 
Франції: «Вітаю братів вільних ка
менярів і тих профанів, які цікав

ляться масонством. Я -  Великий 
Майстер Великої Ложі. Неважли
вим є те, як мене звуть Важливим є 
те, що є така посада. Вона 
засвідчує якісний прорив в станов
ленні українського масонства, у 
визнанні України рівноправним 
членом світового масонського то
вариства. Масонів у світі -  мільйо
ни, проте нас цікавить українська 
специфіка». Сайт має електронні 
адреси Великого Секретаря, 
представників Ложі «Три колони» 
на Сході Києва, Ложі «Каменяр» на 
Сході Львова, Ложі «Фенікс» на 
Сході Харкова і Ложі «Золота 
Акація» на Сході Одеси. Нині 
«вільні каменярі» працюють над за
повненням інформацією розділів 
своєї сторінки. Зауважено, що чле
ном таємної організації можуть бу
ти лише чоловіки, бо ж «при відсут
ності жінок легше думати про ду
ховне». (Сегодня. -  28 серпня)

Відома співачка Софія Рота- 
ру -  містична особа. Вона вірить 
в прикмети, сни, «які в мене часто 
бувають пророчі. Гороскопи ж я чи
таю лише із допитливості. Магічни
ми ритуалами не захоплююся. 
Вважаю, що будь-яка магія супе
речить Божим заповідям і є гріхом. 
Головним радником в прийнятті 
рішень мені слугує совість. Я вчуся 
жити з думкою про те, що мої лю
бимі мама й чоловік десь там, на 
Небесах, і звідти мені допомага
ють». (Факты.-  15 липня)
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Р Е Л ІГ ІЯ  І С В ІТ

Канадський Інститут у к 
раїнських студій працює при Аль- 
бертському університеті в Едмон
тоні. Зокрема Інститут має програ
му досліджень українських церков. 
Вивчається не лише історія, а й су
часний стан українських Церков як 
в Україні, так і в діаспорі. Інститут 
сприяє дослідженням з цих про
блем. Численні унікальні фонди та 
документи про історію Української 
Церкви зберігаються в Бібліотеці 
ім.Богдана Боцюрківа Інституту. 
Програма видає монографії з 
досліджуваних проблем, серію 
«Church Studies Paper», проводить 
наукові конференції.

Кількість безрелігійних лю
дей у світі зростає. Згідно світо
вої статистики у 2000 р. невірую
чих було десь один мільярд 208 
мільйонів. Якщо у США таких було 
9,1%, то в Канаді - 12,55%, Австрії 
-12%, Німеччині - 25%, Велико
британії - 40%. Найбільш сен
саційним підсумком XX століття 
було те, що центром відходу від 
релігії стала не Європа, а Азія. Три 
четвертини населення Китаю, дві 
третини В’єтнаму не відносять се
бе до жодної релігії. «Попри що
денні гнітючі проблеми, - пише га
зета «Асахі Шімбун», - японці, 
здається не збираються звертати
ся до релігії, аби знайти відповіді

на свої запити». На питання «Чи 
вас цікавить релігія і взагалі чи ви 
у щось вірите?» ствердно тут 
відповіло лише 13% чоловіків і 
жінок. Ще 9% чоловіків і 10% жінок 
сказали, що цікавляться релігією 
«лише до деякої міри». «Особли
вою байдужістю до релігії, - зазна
чає газета, - відзначилися жінки 
у віці 21-30 років. Серед них лише 
6% вважають себе релігійними». 
Цьогорічне опитування в Японії ви
явило, що 77% чоловіків і 76% 
жінок у Японії взагалі ні в що не 
вірять, що їх зовсім не хвилює 
релігія. Якщо порівняти цьогорічні 
підрахунки з даними 25-річної дав
ності -  1978 роком, то виявиться, 
що інтерес японців до релігії змен
шився майже наполовину. Релігією 
цікавляться переважно літні люди, 
ті, кому вже за шістдесят. І тут зга
дуються слова відомого філософа 
Л.Фейербаха: «Якби не було
смерті, то й релігії не існувало б».

Більшість чехів (59%) не вва
жають себе віруючими. Ще 10
років тому ця цифра становила 
всього 39%. Чеське статистичне 
бюро (ЧСБ) на даних перепису 
2001 р. констатує також зменшен
ня кількості віруючих до 32% проти 
44% у 1991 р. Біля 9% опитаних 
взагалі відмовилися відповідати на 
питання щодо свого відношення 
до релігії. Понад 89% із 3,3 млн. 
віруючих вважають себе католика
ми. В країні є також 7 тис. буд-
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дистів, 3,7 тис. мусульман. Вірую- 
чих-жінок більше, ніж чоловіків -
I ,  9 млн. проти 1,5 млн. Серед мо
лоді до ЗО років лише 20% визна
чили себе як віруючі. Цікаво, що 
в сусідній Словаччині, яка до 1993 
р. складала із Чехією одну держа
ву, віруючими назвали себе 84% 
словаків, що на 11% більше, аніж 
в 1991 р. Таким чином можна 
прослідкувати чіткий зв’язок між 
рівнем життя і ставленням до 
«вічних проблем буття».

Більшість віруючих Латвії 
вважають себе православними
(25,1%), лютеранами (24,7%) і ка
толиками (21,2%). Про це свідчать 
дані останнього опитування місце
вого Центру вивчення громадської 
думки. Інші релігійні напрями знач
но відстають у популярності: 
2,7% -  старообрядці, 2,1% -  ад
вентисти і 0,1% - іудеї. Ще 9,3% 
вважають себе віруючими без 
«прив’язки» до певної конфесії. 
Кількість невіруючих в країні -
I I ,  9%. Найбільш «православним» 
містом є Рига. До цієї конфесії се
бе відносять 41,2% загальної 
кількості віруючих бтолиці.

Відбулася зміна керівництва 
Всесвітньою Радою Церков. Но
вим Генеральним секретарем її з 
січня 2004 р. стане африканець, 
пастор методистської Церкви Кенії 
Сем Кобія. Пастор народився 
у 1947 р. в Кенії. Обіймав посаду 
генсека Національної ради церков 
Кенії, директора представництва 
ВРЦ в Африці, керував програма
ми ВРЦ з богословських та

соціальних проблем. ВРЦ нині на
раховує 341 церкву різних христи
янських деномінацій, що розкидані 
по всьому світу.

Єрусалим -  священне місто 
трьох релігій -  іудаїзму, христи
янства та ісламу - має стати «сто
лицею світу». Таку ідею висунув ко
лишній міністр закордонних справ 
Ізраїлю Шимон Перес. Саме в та
кий спосіб, на його думку, можна 
вирішити суперечку між ізраїльтя
нами і палестинцями, а зрештою 
між іудеями і мусульманами. Ме
ром Єрусалиму міг би бути Гене
ральний секретар ООН. Таке 
вирішення проблеми співзвучне з 
рішенням ООН 1947 р., згідно яко
го Єрусалим мав отримати статус 
міжнародного міста. Подібна про
позиція вже надходила з Ватикану, 
але її зігнорували як Ізраїль, так і 
Палестина.

Християнські лідери Єруса
лиму виступили з посланням, 
в якому закликали до миру і при
пинення будівництва розділю- 
вальної стіни. «Розділювальна 
стіна навколо Віфлеєма, який є 
для християн місцем народження
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Ісуса Христа -  Царя Миру, нега
тивно вплине на християнську 
громаду, - говориться в доку
менті. - Психологічний тиск на по
всякденне життя також буде знач
ним. Після позбавлення доступу 
до Святих місць та свободи пере
сування громада виявиться ізоль
ованою. Візити прочан також бу
дуть проблематичними».

«Новий Єрусалим» будує 
Президент Казахстану Нурсул
тан Назарбаев» В Палаці націй, 
будівництво якого почнеться 
в 2004 р., будуть невеличкі «і ме
четь, і церква, і синагога, і 
буддійський храм, щоб люди захо
дили туди і кожний молився 
своєму Богу». Президент вважає, 
що «міжрелігійна злагода -  це 
спільна частина нашої ста
більності».

Комісія із застосування за
сад світської держави працює 
при Уряді Франції. Вона утворена з 
ініціативи Президента країни Жака 
Ширака. Секуляризм є однією з 
основ французької держави, 
відзначає він, а також головним за
собом інтеграції релігійних громад 
у суспільство. Робота Комісії буде 
базуватися на 10-й статті Декла
рації прав людини і громадянина 
Франції (1789 р.), в якій говорить
ся , що «жодна людина не може 
піддаватися переслідуванню че
рез свої погляди і релігійні переко
нання у випадку, якщо вона прак
тикує їх, не завдаючи шкоди 
суспільному порядку, встановле
ному законом».

Переважна більшість меш
канців Естонії висловилася проти 
впровадження в навчальні плани 
шкіл Закону Божого. Якщо 71% ес
тонців не заперечують проти вив
чення в школах основ релігії на фа
культативній основі, то 11% нала
штовані взагалі проти цього, бо ж 
пов’язують релігію з неосвіченістю 
і середньовіччям.

В Латвії все більше шлюбів 
реєструється в церквах. Так, 
в 2002 р. таких було понад 2 тисячі. 
Це десь на сотню більше, ніж 
в 2001 р. Право на таку реєстрацію 
в країні мають сім конфесій. В 2002 
р. лютерани зареєстрували понад 
тисячу шлюбів, католики -  біля 
700, православні -  понад 500. 
У баптистів зареєстровано три де
сятки пар, в адвентистів -  12, ме
тодистів -  7, іудеїв -2.

Росія має намір вступити до 
Організації Ісламської Конфе
ренції. Про це заявив Президент 
РФ В. Путін, перебуваючи в Ма
лайзії, яка з жовтня буде головува
ти в ОІК. На перших порах вона мо
же бути в цій організації просто 
споглядачем. Президент свою за
яву мотивував тим, що в його 
країні проживає понад 20 млн. му
сульман. В такий спосіб В.Путін 
шукає нових сил які могли б влити
ся в глобальну антитерористичну 
коаліцію, що склалася після подій 
11 вересня 2001 р. Йдучи в ОІК, 
Росія хоче в такий спосіб сприяти 
кращому розумінню міжнародним 
співтовариством ідентичності тра
гедій «Норд-Осту» і Моздока, з од
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ного боку, й Джакарти та Балі -  з 
іншого. Ініціативи В.Путіна вдово
лено сприйняло Духовне Уп
равління мусульман Росії, яке 
розцінило це як «своєчасну 
відповідь на загрозу тероризму».

Мормони і мусульмани шта
ту Каліфорнія підготували понад 
10000 сімейних наборів особистої 
гігієни для людей в Іраці, які потре
бують такої допомоги. Цей проект 
був частиною великої програми 
забезпечення Іраку засобами 
гігієни першої необхідності, ор
ганізованої Гуманітарною службою 
Церкви Святих останніх днів 
в Штатах. Речі перевозяться ко
раблем до Туреччини, а потім 
різними шляхами переправляють
ся до Іраку.

ФБР Сполучених Штатів зно
ву має намір вивчити діяльність 
американського мусульманського 
імама Анвара аль-Аулакі під час 
подій 11 вересня. Раніше ФБР зро
било висновок, що імам хоч і 
зустрічався з учасниками теракту, 
але зустрічався просто як духов
ний наставник мусульман. Сам же 
він не здатний до пропаганди на
силля. Нині стало відомо, що ніби
то Анвар аль-Аулакі мав якісь «за
криті зустрічі» із двома терориста
ми, хоч сам імам твердить, що цих 
людей особисто не знає. До того 
ж, якщо ФБР і захоче тепер з ним 
поговорити, то прийдеться їхати 
в Йемен, куди імам переїхав, втіка
ючи від «клімату залякування» що
до мусульман, який нині сформо
вано у США.

Бушу в роботі допомагає йо
го віра в Бога. Про це він заявив 
в інтерв’ю журналу «Ladies Home 
Journal». »Коли усвідомиш, що 
існує Всемогутній Господь, на яко
го можна покластися, це дуже 
втішає, - заявив Президент. -  Тому 
я щоранку читаю Святе Письмо і 
повчання проповідника Чарльза 
Стенлі. Для мене особисто це ба
гато важить».

Беззастережна антмісламсь- 
ка позиція уряду Великобри
танії спричинила бажання «Аль- 
Каїди» помститися британцям. З 
цією метою передбачене викра
дення літаків у аеропортах «Хітроу» 
чи «Гетвік». Вибухівку пристосува
лися вмонтовувати в фото- і відео- 
апаратуру. Найбільш ймовірна ціль 
теракту -  відомий Біг-Бен. Попе
редження англійській владі про 
можливі теракти передав Абу Бакр 
аль-Аджі -  один з регіональних 
керівників «Аль-Каїди», який здав
ся правоохоронним органам на
прикінці червня.

Актуальною проблемою, з 
якою зіткнеться Азербайджан
після своїх президентських ви
борів, буде питання відвернення 
проникнення в країну ісламського 
фундаменталізму й екстремізму. 
Азербайджан бажає у вирішенні 
своїх релігійних проблем стати 
прикладом для всього мусуль
манського світу.

Більшість німців не знають, з
якими подіями з історії християн
ства пов’язаний Великдень. Опи
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тування німецького політологічно
го інституту «Форза» засвідчили, 
що лише 54% німців дали вірну 
відповідь на це питання. Характер
но, що вірні відповіді дали 67% ка
толиків і 61% протестантів.

Поліцейські Індіїоволодівають 
йогою. За допомогою медитації 
охоронці порядку усувають стреси, 
до яких призводить їх нелегка пра
ця. В середині робочого дня 
поліцейські, прийнявши позу лото
са, занурюються в нірвану, на годину 
забувають про злочинності.

Виправдати війну, яку всупе
реч нормам міжнародного пра
ва і поза рамками ООН провели 
США та їхні союзники проти Іраку, 
не можна. Так заявив Генеральний 
секретар Всесвітньої Ради Церков 
д-р Конрад Райзер. При цьому він 
зауважив, що переважна більшість 
християнських Церков всіх тра
дицій засудила війну в Іраці і «такий 
пророчий протест -  єдина законна 
відповідь на цю незаконну війну».

175 років від дня народження 
Льва Толстого 9 вересня відзна
чила світова громадськість. Його 
ми знаємо, окрім всього, ще й як 
генія, анафемованого Російською 
Православною Церквою Своє 
ставлення до релігії і Церкви 
Л.Толстой визначив так: «Я почав з 
того, що полюбив свою право
славну віру більше свого спокою; 
потім полюбив християнство 
більше своєї Церкви, тепер же 
люблю істину понад все на світі. S 
істина співпадає для мене з хрис

тиянством, як я його розумію». 
У відповіді на ухвалу Синоду про 
відлучення від православної церк
ви письменник написав: «Те, що я 
зрікся від Церкви, яка називає се
бе Православною, є справедли
вим. Але зрікся не тому, що по
встав проти Бога, а навпаки, лише 
тому, що всіма силами прагнув 
служити Йому. Перш ніж зректися 
від Церкви, я, в дечому за
сумнівавшись в правоті Церкви, 
присвятив декілька років тому, 
щоб дослідити теоретично і прак
тично вчення Церкви; перечитав 
все, що міг, про вчення Церкви, 
вивчив і критично переосмислив 
догматичне богослов’я, практично 
ж строго дотримувався протягом 
року всіх приписів Церкви, дотри
муючись всіх постів і всіх церков
них служб. І я переконався, що 
вчення Церкви є теоретично 
підступна і шкідлива брехня, прак
тично ж -  зібрання грубого забо- 
бонства і чаклунства, що приховує 
весь сенс християнського вчен
ня... Як би хтось не розумів особу 
Христа, але вчення Його безумов
но дає благо людям, лише якщо 
вони не будуть спотворювати йо
го. Нині від цього вчення майже 
нічого не залишилося. Адже суть 
вчення Ісуса Христа полягає в то
му, щоб люди любили один одно
го, не платили злом за зло, не за
суджували, не вбивали один одно
го» (День. -11 вересня).

Скандал із-за скрижалів Мой- 
cess виник у штаті Алабама США. Ви
биті на гранітному монументі 10 за
повідей Мойсея були виставлені го
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ловним суддею Роєм Муром без зго
ди на те інших суддів і влади на тери
торії Верховного суду штату. Проте 
федеральний апеляційний суд ухва
лив зобов’язати алабамський суд 
негайно винести із своєї території 
скрижалі, бо ж це суперечить поло
женню Конституції США про відо
кремлення Церкви від держави. 
За кожний день прострочки з вико
нанням цього вироку штат мав пла
тити 5 тис. доларів штрафу. Рой Мур 
відмовився виконувати рішення фе
дерального суду. За це він був усуне
ний від виконання своїх обов’язків: 
рішення судів повинні виконуватися 
беззастережно. Рой Мур за вірос
повіданням є баптистом.

Адюльтер християнська церк
ва розглядає як богомерзкий вчи
нок, за який слід сурово карати. 
Нещодавно в парламенті Хорватії 
від імені конференції єпископів 
країни Гордан Крпіч вніс пропо
зицію: «Зрада чоловіка чи жінки є 
насиллям над ні чого не знаючою 
людиною, а також зрадою виявле- 

* ного довір’я. За такий вчинок слід 
кримінально карати». Єпископи 
пропонують карати не штрафами, 
а ув’язненням від 2-х місяців. 
За цей час ув’язнений усвідомить 
свою помилку і зрозуміє, що чинив 
негідно. Покищо парламент не 
прийняв пропозицію конференції 
єпископів. Але в набожній Хорватії 
така альтернатива скоріше всього 
одержить схвалення. >

Мерія Москви не підтримала
ідею Московського Патріархату 
про введення в шкільні навчальні

плани «Основ православної куль
тури». «Школа у нас світська, дер
жавна, - зауважує керівник столич
ного департаменту Любов 
Кезіна. -  Школа відокремлена від 
держави. Ми не можемо ввести 
православ’я в школах, розуміючи, 
що в Москві мешкають представ
ники 150 національностей і що є 
в нас люди не тільки православні, 
а й неправославні. Вводити право
слав’я в школах і непокоїти людей, 
які сповідують іншу релігію -  це те, 
чого категорично не можна роби
ти. Коли в нас вийде закон, який 
з ’єднуватиме школу і церкву, тоді 
питання про викладання основ 
православної культури може бути 
розглянутим».

Америка з ентузіазмом 
сприймає медитативну тра
дицію Сходу. Відомо, що оригіна
льна східна медитація немислима 
без глибокого релігійного елемен
ту. Проте все, що залишилося від 
буддизму в американському попу
лярному варіанті -  це віра в те, що 
шляхом мовчазливого сидіння на 
підлозі протягом 10-40 хвилин 
щодня можна повністю зосереди
тися на поточних справах, забло
кувавши свою свідомість від мину
лого і майбутнього. Медитація дає 
розслаблююче, нірваністичне по
чуття спокою, задоволення і щас
тя. Американцям не подобаються 
такі екстремальні форми меди
тації, як восьмигодинні сесії ти
бетських монахів. Американці ме- 
дитують з комфортом, так, щоб не 
затікали ноги. З цією метою виго
товлено навіть спеціальні меблі.
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Балет «Благовіщення» в ре
пертуарі першого фестивалю 
в Москві французького балету 
«Grand Pas» у постановці культово
го хореографа Анжелена Прель- 
жокажа викликав застереження 
Російської Православної Церкви і 
зокрема російського громадсько
го комітету «За моральне відрод
ження Вітчизни» під керівництвом 
протоієрея О.Шаргунова. У звер
ненні їх до мера Москви Ю.Лужко- 
ва говорилося, що дві танцюрист
ки зображають сценку відносин 
архангела Гавриїла і Діви Марії, яка 
має сексуальний підтекст. «Ця 
блюзнірна і розбещена вистава 
викликала протести навіть в США, 
де Католицька ліга засудила балет 
за пропаганду одностатевої лю
бові», - говориться у Зверненні. 
Проте, незважаючи на всі ці нега
тивні оцінки балету, він пройшов 
успішно в Малому театрі Москви.

К А Т О Л И Ц И З М
Ватикан переживає еко

номічні негаразди. В минулому 
році дефіцит його державного бю
джету зріс в порівнянні з попе
реднім роком у 4 рази і становив 
13,5 млн. евро. Головний фінан
сист країни з ’ясовує це падінням 
курсів акцій на світових ринках. 
Лише на фондових біржах Ватикан 
в минулому році втратив понад 
16 млн. євро. Поруч з цим відбуло
ся зростання обігу від торгівлі не
рухомістю, як і розмір пожертву
вань віруючих, що перевищує 
85 млн. євро. Але дірка в дер
жавній скарбниці не надто турбує

ватиканську адміністрацію, бо ж 
загалом статок держави-міста 
становить понад 700 млн. євро.

Іван Павло I1102 свою поїздку 
за кордон здійснив до Словакії.
Під час цієї поїздки він виглядав, як 
ніколи, стомленим і хворобливим. 
Голос його був слабким, мова -  не
виразною Першу свою промову 
в аеропорту Понтифік вперше не 
зміг прочитати повністю. За нього 
це зробив словацький священик. 
Таким Іван Павло II був і під час на
ступних виступів. В країні Понтифік 
перебував чотири дні. Оскільки сло
вацькі спецслужби були повідо
млені про можливий замах на главу 
РКЦ, то в Словакії були забезпечені 
високі заходи безпеки. Вартість ор
ганізації візиту Понтифікат в країну 
становила 2,2 млн. доларів США. 
Не всі словаки раділи з приводу 
візиту до їхньої країни Папи Івана 
Павла II. Лунали пропозиції, що 
вартість перебування Понтифіка 
в країні повинні покривати не всі 
платники, а лише католики, які ста
новлять 69% населення. Дехто про
понував використати ці кошти на 
підвищення зарплати працівників 
бюджетної сфери. Про це з певним 
обуренням заявив кардинал Сло
ваки Ян Хризостом Корець. «Приїзд 
понтифіка (а це до Словакії третій за 
останні 10 років -  РП) має головним 
чином духовний, а не матеріальний 
характер», - відзначив владика.

Ватикан виступає за прий
няття Молдови і України до 
Євросоюзу. Керівник зовнішньо
політичного відомства Ватикану
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архієпископ Жан-Луї Торан вва
жає, що хоча Європа і вітає розши
рення своєї географії, але до 
ЄС приймати насамперед слід 
європейські і християнські країни. 
Відтак замість того, щоб вести про 
це мову з власне азіатською Туреч
чиною, слід розглянути кандидату
ри України і Молдови.

Папа Римський знову нагадав
24 серпня під час служби в костелі 
Гандольфо про забуття лідерами 
споконвіку християнської Європи 
при прийнятті її Конституції христи
янських ідеалів та цінностей. «Като
лицька Церква переконана, - заува
жив Понтифік, - що Євангеліє, яке 
крізь віки було об’єднуючим чинни
ком народів Європи, залишається 
невичерпним джерелом духовного 
життя братерства». Це вже всьоме 
глава Ватикану нагадує лідерам 
Європи про необхідність фіксуван
ня християнських цінностей в Кон
ституції, проте голова Конвенту 
вважає, що згадка про християнст
во може спричинити спротив та не
прийняття її деякими державами, 
хоч до «європейської 25» поки що 
жодна нехристиянська держава не 
входить.

Грошова криза в католиків 
Берліну спричинила те, що буде 
скорочено 400 робочих місць свя
щеників та вікаріїв. Кардинал Георг 
Стежинські не виключає можли
вості продажу чи знесення кос
телів, бо ж їх ремонт вимагає вели
ких коштів. При цьому прагнути
муть продати будівлю якомусь 
іншому християнському визнанню,

потім -  науковій установі. 
Світському клієнту продавати
меться храм лише за умови, що він 
не буде використовуватися якимсь 
«негідним чином». Якщо в цьому 
році дефіцит єпархіального бюд
жету становить 13 млн. євро, 
то борги його вже переросли 
150 млн. Ієрархи католицької 
єпархії сподівалися, що після 
об’єднання Німеччини зростатиме 
зацікавленість релігією і церква 
матиме належний прибуток, атому 
розбудували церковну інфраст
руктуру. Але не тут було! Молодь 
країни релігією не цікавиться. 
Церква переживає кризу. Якщо 
в 1990 р. в усій Німеччині костьоли 
відвідувало постійно 6,6 млн. като
ликів, то в 2001 р. -  лише 4 мільйо
ни. Загалом кількість вірних като
лицької Церкви Німеччини за цей 
період зменшилася з 29,1 млн. до 
27,5 млн. В Берліні мешкають пе
реважно протестанти, а тому цер
ковні податки йдуть переважно їм, 
бо ж врівноваження віри і грошей 
бути не може. (Україна молода.- З 
вересня)

Ватикан ще 40 років тому
віддав розпорядження католиць
ким єпископам всього світу прихо
вувати можливі сексуальні дома
гання священиків Церкви, розгля
дати такі справи з максимальною 
секретністю, відлучати від Церкви 
тих, хто цю секретність порушить. 
Документ 1962 року має 69 
сторінок. Наявність його Ватикан 
не заперечує, проте не погод
жується з тим, що цим він виявив 
свою організовану політику з ме
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тою приховати сексуальні збочен
ня своїх священиків. Ватиканський 
документ, засвідчений печаткою 
Івана XXIII, виявився під час суду 
у США над священиками-сексу- 
альними домагальниками.

Католицизм утверджується 
в буддистській Монголії. Спе
ціальний посланець Папи карди
нал Крещенціо Сепе 31 серпня ос
вятив тут Петропавловську кафед
ру. Він також висвятив першого 
єпископа в історії Монголії. Ним 
став 54-річний філіппінець о Вен- 
цеслао Паділла. 200 католиків 
країни (а їх тут нині стільки і є) 
одержали спеціальне послання від 
Івана Павла II, який із-за ор
ганізаційних причин не зміг особи
сто прибути к Монголію.

Сторожа християнської мо
ральності надійно оберігає вати
канський Собор св.Петра від ту
ристів в шортах або коротких 
спідницях. При цьому вона узгод
жено співпрацює із спритними 
торгівцями, які тут же вам запро
понують паперові спідниці і штани 
вартістю один евро. Все це пере
творило майдан перед Собором 
у перевбиральню. Правда, дехто 
не погоджується із соборною сто
рожею, вступає з нею у перепалку, 
яка завжди завершується нічим.

По-своєму приживається ка
толицизм серед аборигенів Па
пуа. Так, з нагоди відкриття храму 
до містечка Хебабе прибуло бага
то одягнутих в національні костю
ми аборигенів. Але після відкриття

Божого храму вони все ж влашту
вали ритуальні стрільби з луків по 
спеціально прив’язаних з такої на
годи свинях. Після цих стрільб 
відбулася традиційна ритуальна 
вечеря.

ПРОТЕСТАНТИЗМ
Ієрархи Єпископальної (Англі

канської1) Церкви США таки за
твердили єпископом штату Нью- 
Гемпшир 56-річного Джона 
Робінсона (про це вже писала 
«РП»). Парадоксом є те, що влади
ка дотримується гомосексуальної 
орієнтації, а тому його обрання 
призвело до розколу Церкви на 
два табори. Консерватори заяви
ли, що в разі затвердження 
наслідків виборів архієпископом 
Кентеберійсьі$им вони змушені бу
дуть вийти з англіканської Церкви. 
Відтак рішення священиків Нью- 
Гемпшира відокремило Єписко
пальну Церкву від прихильників 
англіканства у всьому світі.

Англіканська Церква Велико
британії має намір вкласти 6 млн. 
фунті в-стерлінгів у розширення 
мережі церковних шкіл з метою 
відродження християнської віри 
серед підлітків. Англіканська Церк
ва ще в 1950 р. припинила 
будівництво храмів. З того часу її 
присутність в суспільному житті 
значно зменшилася.

Євангельські церкви і хариз- 
мати мають в Туреччині всього 
біля 200 своїх вірних. Якщо враху
вати, що населення цієї мусуль-
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манської країни становить 66 
мільйонів, то протестанти тут ста
новлять десь 0,0003% її населен
ня. Але саме Туреччину протес
тантські Церкви розглядають як 
ключ до євангелізації всього Се
реднього Сходу, хоч проповідь 
Євангелія тут суворо заборонено. 
Під час останньої хвилі дис
кримінаційних заходів проти про
тестантських конфесій 15 Церквам 
було заборонено в служінні, закри
то християнську школу в Анкарі. 
Проте це не зменшило в цій країні 
навернення в християнство. 
Кількість євангелістських Церков 
в Туреччині зростає.

Фабіанське товариство Англії
вважає, що потребує перегляду 

положення про 
автоматичне на
буття монархом 
С п ів д р у ж н о с т і  
звання глави 
А н г л і к а н с ь к о ї  
Церкви у кон
тексті поширення 
б а г а т о к о н -  
фесійності в Бри
танії. Фабіанське 

товариство є політичною соціал- 
реформістською організацією 
англійської інтелігенції, що була 
заснована ще в 1884 р.

Стійкість у вірі несе хвалу.
Хронологія переслідувань громади 
свідків Єгови міста Тирасполя 
надійшла до редакції РП з 
Придністров’я. Громада пройшла 
потрійну реєстрацію -  в 1991,1994 
і 1997 роках. Але, починаючи з

1997 р., в т.зв. Придністровській 
державі почалося гоніння на 
свідків Єгови цієї невизнаної рес
публіки. Її уповноважений у спра
вах релігій Заложков оприлюднив 
лист про анулювання документу 
реєстрації і офіційну заборону на 
діяльність релігійної організації. 
Громада одержує відмову у доз
волі на будівництво будинку по
клоніння. Різні судові інстанції 
Придністров’я почали декілько- 
хрічну тяганину з приводу визнан
ня за тираспольською громадою 
права юридичної особи. Питання 
розглядається явно упереджено. 
При цьому ігноруються міжнародні 
правові документи про свободу 
релігійної діяльності. Свідки Єгови 
стали заложниками Заложкова, 
якому всіляко потурають судові 
органи і прокуратура. А поруч з 
цим мають місце арешти свідків 
Єгови, зволікання із розглядом їх 
позовів до суду тощо.

Протестанти Колумбії все 
частіше стають жертвами хвилі 
насильства і несправедливості. 
Так, як це повідомляє член Єван
гелічної ради колумбійських цер
ков меноніт Рікардо Есківія, лише 
протягом першого півріччя цього 
року в Колумбії було вбито , як 
мінімум, 38 пасторів, парафіяль
них лідерів і простих віруючих-про- 
тестантів. Жертвами політичної 
війни, в якій задіяні й урядові 
війська, гинуть вже протягом 40 
років лідери і парафіяни єван
гелічних або п’ятидесятницьких 
громад. Більшість убитих має вік 
до 40 років.
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Євангельські християни мо
жуть вільно молитися, але вони 
насправді не мають забезпеченої 
свободи на це. «Якщо ви практи
куєте свою віру в своїй кімнаті, 
у своєму будинку, то ви вільні ро
бити це, - зауважує пастор Джін 
Трачсел з Швейцарії. -  Якщо ж ви 
проповідуєте на вулиці, говорячи, 
що повсюдне поширення гомосек
суалізму і те, що відбувається в на
шому суспільстві -  це неправиль
но, у такому разі ви невільні». Во
рожість із-за цього до євангельсь
ких церков в Європі зростає. В ряді 
країн -  Франція, Німеччина, Нідер
ланди, Румунія, Португалія, 
Іспанія -  прийняті «антикультові» 
закони, які мають спробу віднести 
євангельські церкви до культів і 
сект. Як це засвідчує той же П’єр 
Трачсел, « я відчуваю, що надхо
дить той час, коли в Європі, цілком 
ймовірно, істинним християнам 
прийдеться піти в підпілля».

ПРАВОСЛАВ'Я
Вселенський патріарх Варфо

ломій звернувся до уряду Туреч
чини з проханням відмінити прави
ло, згідно якого Предстоятелем 
Константинопольського патріарха
ту може стати лише громадянин цієї 
країни. На думку патріарха, будь- 
який клірик може бути обраний на 
цю посаду, і вже після обрання от
римати громадянство. Останнім 
Константинопольським патріар
хом -  іноземцем в історії Церкви був 
громадянин США Атенагор, обра
ний у 1948 р. Проте Атенагор наро
дився на території Туреччини, що і

було враховано при обранні як гро
мадянство за народженням. Про
блема, піднята Варфоломеем, над
звичайно актуальна для патріарха
ту. Православних в Туреччині дуже 
мало. Навіть у Стамбулі їх кількість 
не перевищує 3 тис. осіб, і це при 
тому, що на початку XX ст. у столиці 
православних нараховувалося по
над 125 тис. осіб.

Російська Православна 
Церква готується до свого черго
вого, 2204 року Архиєрейського 
собору. Попередній відбувся 
в серпні 2000 року. Проте його ух
вали так і не вдалося повністю ви
конати. Так, ще не вироблене По
ложення про церковний суд, 
про монастирі, про церковне май
но тощо. Важливо також підготува
ти Канонічний кодекс Російської 
Православної Церкви, вирішити 
питання організації митрополичих 
округів, зокрема в Казахстані і 
Західній Європі.

В Російському Православ’ї  
з ’явилася гостра необхідність
проведення реформ, які б 
відповідали помислам сучасної 
людини. Якщо віруючим в Росії 
вважає себе кожний другий,
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то православним -  третій. 
При цьому статистика опитування 
показує, що лише десь 2% грома
дян РФ регулярно відвідують хра
ми і беруть участь в таїнствах. Все 
це засвідчує, що Церква відстає 
від сьогоднішнього дня. Вживання 
в богослужінні церковносло
в’янської мови спричиняє те, що 
дуже мало хто розуміє його 
сутність, глибину. Із-за цього знач
на кількість віруючих просто при
сутні на богослужінні, але духовно 
не беруть в ньому участі. То ж 
Церкві потрібне не обновленство, 
а оновлення. (ИГ Религии.- №14)

Православну каплицю будує 
поруч зі своїм стадіоном бол
гарський футбольний клуб 
«Левські». Сподіваються, що капли
ця допоможе болільникам позбути
ся негативних емоцій як до, так і 
після матчу. Будівля буде відкрита 
для будь-якого болільника.

Храм-пам’ятиик, храм-пока- 
яння, храм-на-крові освячений 
в липні ц.р. на місці розстрілу 
царської сім’ї. Учасники освяти 
одержали першосвятительське 
привітання від Патріарха РПЦ 
Олексія. Під час урочистостей гро
мадянка Канади О.Куликовська-Ро- 
манова передала в храм ікону Пре
святої Богородиці «Троєручиця».

Громадська організація Росії
«За моральне відродження Бать
ківщини» подала до суду позов на 
відомого тележурналіста В.Позне
ра, який в тижневику «Калужский 
перекресток» оприлюднив думку,

що Росія найбільше потерпає 
у своїх негараздах від двох не
сприятливих, історично сформо
ваних факторів: «Це не російські 
дурні чи традиційно погані 
російські шляхи, але значно більш 
серйозні речі. По-перше, йдеться 
про те, що російський народ про
тягом тривалого часу був позбав
лений свободи та можливості ро
бити вільний вибір. Другим же 
фактором є роль Руської Право
славної Церкви в історії Росії. Пра
вослав’я було гальмом розвитку 
країни. Тільки порівняйте 
процвітання та розвиток демо
кратії у православних Росії, Греції 
та Болгарії із протестантськими 
країнами Скандинавії, Великою 
Британією або Німеччиною і навіть 
католицькими Францією або 
Італією. Це сумно констатувати, 
але Росія відстає від неправослав- 
них країн Європи».

В Єкатеринбурзі освячено 
Храм-пам’ятник на Крові в ім’я 
Всіх Святих, побудовану на місці 
страти імператора Російського 
Миколи II і його сім’ї. Більше тисячі 
вірних РПЦ взяли участь в урочис
тостях. Учасники церемонії 
здійснили хресний хід довжиною 
до 20 км від місця розстрілу царсь
кої сім’ї до місця поховання стра
чених. Відбулося це 16 липня 1918 
р. Патріарх Олексій II на освячення 
не приїхав, посилаючись на стан 
свого здоров’я. Проте в пресі по
явилася думка, що він не поїхав із- 
за того, що ще не поставлена 
крапка в дискусіях з приводу знай
дених там залишків. Церква вис-

Релігійна панорама № 8 -9 ’2003 61



Релігія в сучасному світі

ловила свої застереження і щодо 
самого храмового комплексу, 
відходу від православних канонів 
при його будівництві. Так, вва
жається неприпустимим те, що 
бронзовий пам’ятник імператору 
повернутий спиною до храму, 
а натільні хрести на августійших 
особах розміщені поверх одягу.

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

Іслам може скоро «наздогна
ти» християнство. Експерт у 

справах ісламу 
Карл Елліс б’є 
на сполох. Якщо 
нинішні темпи 
зростання ісла
му будуть про
д овж уватися ,  
то в 2020 р. 
в кожному місті 

США буде більше мусульман, ніж 
християн. Іслам нині має в світі 
1,2 млрд. своїх послідовників і що
року зростає на 2,75%. До 2020 р. 
мусульмани наблизяться до 
кількості християн у світі. В США, 
де нині мешкає 7 млн. послідо
вників ісламу, кількість їх щороку 
збільшується на 6%. Християнами 
себе донедавна вважали 80-85% 
всіх нинішніх мусульман США.

В окупованому християнсько
му військами Багдаді тепер мож
на те, що не дозволялося при му
сульманському правлінні Саддама 
Хусейна. Демократія прийшла до 
Іраку насамперед у вигляді порно
графії. На всіх кінотеатрах відтепер

плакати фільмів, на яких жінки вис
тавляють свої принади. їх перепов
нює молодь так, що не знайти жод
ного вільного місця. Чоловіки (а ли
ше вони тут) переглядають фільм з 
ще не баченими у їхньому житті 
сценами мовчки. Незважаючи на 
суворі норми мусульманської мо
ралі, попит на порнографію в країні 
значно зріс. «Такого в часи Садда
ма і уявити було неможливо,- за
уважує касир центрального кіноте
атру Багдаду «Атлас».- За перегляд 
таких фільмів можна було потрапи
ти до в’язниці». Порно з христи
янських країн шокує іракських 
релігійних лідерів. Вже з ’явилися 
молодіжні групи з шиїтів, які врива
ються в кінотеатри й попереджу
ють, що якщо не припиниться де
монстрація порнографії, то будин
ки кінотеатрів разом з глядачами 
згорять в одну мить. Обурення 
в іракців викликають також зобра
ження на розвішуваних плакатах 
їхнього колишнього Президента з 
хрестиком на шиї. Це розгля
дається як образа мусульман.

Перший мусульманський лі
цей відкрито у Франції 2 верес
ня. Це є свідченням подальшої 
ісламізації країни. Директор ліцею 
підкреслила, що мусульманський 
навчальний заклад потрібний 
у Франції для того, щоб «молоді му
сульмани могли краще пізнавати 
один одного», «успішніше інтегру
ватися у французьке суспільство».

Мусульманська організація 
«Аль-Каїда» взяла на себе 
відповідальність за відключення
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світла в США і Канаді. Згідно 
арабського каналу «Аль-Арабійя», 
лідер талібів мулла Омар і глава 
«Аль-Каїди» Усама бен Ладен здо
рові. Саме з їх доручення й були 
атаковані ті два великі об’єкти, які 
відповідають за постачання елект
роенергії на західному узбережжі 
Північної Америки. Збитки від цьо
го теракту оцінюються в 10 млрд. 
доларів. В заяві Бригади Абу-Хаф- 
са говориться: «Нехай злочинець 
Буш і його банда знають, що пока
рання -  наслідок їхніх дій. Воїни 
Аллаха відключили електрику, і янкі 
ніколи не забудуть цей день теро
ру і страху хаосу й сум’яття, коли 
грабежі і мародерство охопили їхні 
міста, як і столицю халіфату Баг
дад, як Афганістан та Палестину. 
Нехай американці ковтнуть з нами 
із однієї чаші».

Духовний лідер Ірану аятол
ла Алі Хаменеї відкнув домагання 
США змусити його країну відмови
тися від ядерних технологій. «Іран, 
виходячи із фундаментальних 
релігійних та юридичних переко
нань,- зауважив аятолла,- ніколи 
не стане на шлях використання 
зброї масового знищення, а свої 
ядерні технології використовува
тиме лише в мирних цілях. Він та
кож ніколи не виявить свою 
слабкість перед загрозами з боку 
світового імперіалізму.»

Аятола Алі Хаменеї спросту
вав чутки, що 20% прибутків від 
кожного проданого в країні авто
мобіля йде йому як релігійний по
даток «хомс». Така версія вийшла

від Міністерства промисловості 
Ірану, яке з часом саме її спросту
вало. В офісі аятоли вважають, що 
чутки такого змісту поширюються 
з метою дискредитації духовного 
керівництва країни. Дано вказівку 
знайти призвідників і притягнути їх 
до відповідальності за дезінфор
мацію.

Осама бен-Ладен зали
шається на свободі і перехо
вується десь в горах Афганістну. 
Різними шляхами він передає свої 
листи. В одному з них він, зокрема, 
пише: «Маю досить багатств, аби 
тішитися життям. Але я боротиму
ся з невірними, що хочуть відріза
ти нас від ісламського коріння». 
Місцеве населення симпатизує 
йому, а тому тримає в таємниці 
місце проживання бен-Ладена. 
В проведеній ним у вересні нараді 
тут брали участь три високопос
тавлених талібів, кілька важливих 
функціонери «Аль-Каїди», лідери 
ісламістських сил з Чечні та Узбе
кистану.

Всеіракського джихаду не бу
де. Муххамед Хаккані, один із 
лідерів іракських шиїтів, назвав за
клик до цього Президента Іраку Хе- 
сейна, що перебуває в глибокому 
підпіллі, безпідставнім, бо ж на його 
совісті багато гріхів проти шиїтів. 
За 35 років правління БААС десятки 
тисяч шиїтів було знищено. Серед 
них -  відомі богослови. Режим Сад
дама не дозволяв відправляти 
релігійні обряди у святих для шиїтів 
містах Неджефі та Кербелі, де поко
яться мученики Хуссейн та Алі.
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В святому для іракців місті
Наджаф біля одного із найс- 
вятіших для шиїтів храмів -  біля 
мавзолею імаму Алі 24 серпня під 
час п'ятничної молитви пролунав 
вибух. Загинуло 17 осіб. Серед них 
аятола Мохаммед Саїд аль-Хакім -  
провідний священнослужитель- 
шиїт. Внаслідок замаху на аятолу 
загинуло ще троє людей. Іракці 
відповідальними за беззаконня 
в країні вважають американців.

Ірак на грані релігійної війни.
За смерть аятоли Мохаммеда Бак- 
ра аль-Хакім, який загинув із-за 
теракту 29 серпня (від шиїтського 
духовного лідера залишилася ру
ка, годинник і авторучка), шиїти 
погрожують сунітам та американ
цям джихадом. США, щоб зняти з 
себе вину, вбивство приписують 
бойовикам «Аль-Каїди». Арешто
вано 19 осіб, які підозрюються 
в скоєні злочину біля мечеті імама 
Алі і є ваххабітами. В Іраці мешкає 
15 млн шиїтів. Вони вже настільки 
загострили ситуацію в місті терак
ту Ен-Наджафі, що з ’являтися тут 
іноземцям взагалі недоречно. 
В 180-кілометровій траурній про
цесії від Багдада до Ен-Наджафа, 
де відбулися похорони аятоли, 
взяли участь понад 300 тис. шиїтів.

Мусульмани у США -  країні,
яка хизується своєю демократією 
у сфері релігійного житгя, підда
ються все більше і більше 
релігійній дискримінації. Так, якщо 
в 2001 р. таких випадків було десь 
понад 500, то в 2002 р. -  вже 602. 
Тут і напади на мусульман, і за

подіяння шкоди їх власності, і 
відмова у прийомі на роботу, і усні 
образи, і дискримінація з боку 
державних службовців, і додатко
вий контроль в аеропортах, і не
обгрунтовані арешти, і утримання 
під вартою. У звіті Ісламської адво
катської організації країни сказа
но, що це сильно заважає мусуль
манам США в їхньому повсякден
ному житті. Повідомлення про зне
важання мусульман з боку держав
них службовців у 2003 р. продов
жують надходити в зростаючій 
кількості.

В боротьбі проти мусуль
манського екстремізму Індонезія 
йде в руслі інтересів Вашингтона, 
Лондона і Канберри. Про це 
засвідчив суд над релігійним ліде
ром Абу Бакаром Баширом, який 
вів «мирну кампанію» з проповіді 
норм шаріату. Хоч суд не зміг дове
сти його належність до підпільної 
організації «Джамаа Ісламійя» 
(мулла взагалі заперечував її існу
вання в Індонезії), але в спробах 
якось зреагувати на теракт на Балі, 
суд ув’язнив 65-річного Абу Баши
ра на 4 роки. Гадають, що, заспо
коївши міжнародну антитерорис- 
тичну коаліцію, Індонезія ще 
більше загострила в країні 
міжрелігійне протистояння.

Офіси і лідери ісламських 
організацій Англії піддаються 
обшуку. Насамперед обшуку була 
піддана штаб-квартира лондонсь
кої ісламської організації «Аль-Му- 
хаджирун», яка останнім часом 
проводить в країні широку ісла-
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містську пропаганду, виступає за 
створення всесвітньої ісламської 
держави, навіть повалення 
нинішнього британського уряду, 
який брав участь в організації 
військової акції проти законного 
керівництва Іраку. Вважають, що 
«Аль-Мухаджирун» має тісні зв’яз
ки з «Аль-Каїдою», іншими мусуль
манськими екстремістськими 
об’єднаннями. їй приписують ор
ганізацію терактів в Ізраїлі. 
До об’єктів обшуку поліції попали 
також помешкання глави ор
ганізації Омара Бекрі Мохаммеда, 
його помічника Анжема Хударі.

Ісламська громада Кенії вис
тупила проти проведення в країні 
конкурсів краси, бо ж вони супере
чать релігійній моралі і принципам 
мусульманського виховання. Це 
знайшло підтримку з боку міністра 
країни з питань статі, спорту, куль
турного і суспільного розвитку 
Наджіб Балали. Міністр вважає, що 
королев краси слід обирати не за 
їх фізичними якостями, а за розу
мовими здібностями.

«Озброєний авангард другої 
армії Мохаммеда» взяв на себе 
відповідальність за теракт у пред
ставництв ООН в Іраці 19 серпня. 
В своїй заяві Авангард пригрозив 
війною всім іноземцям, які допо
магають американцям, навіть як
що це араби чи мусульмани. Ці по
грози, зрозуміло, стосуються і ук
раїнських вояків-миротворців.

Релігійний суд Чечні, ще коли 
він був під керівництвом Басаева,

і

виніс смертельний вирок міністру 
з інформації і зовнішніх зв'язків 
Дагестану М.Басаеву за те, що йо
му в 1999 р. вдалося нейтралізува
ти пропаганду ідей ваххабізму на 
Півночі Кавказу. Проте перший за
мах на нього в 2001 р. виявився 
невдалим. І ось у вересні все ж 
вдалося вирок виконати -  було 
підірвано «Волгу», в якій їхав 
міністр. То ж ваххабісти нічого ніко
му не вибачають.

БУДДИЗМ
Буддійський Тибет провів 

у вересні фестиваль йогурту.
Хоч все населення краю святкує 
його з особливим задоволенням, 
але відповісти на питання, чому 
цей фестиваль так називається, 
ніхто не може. Подією цьогорічно
го фестивалю став показ виткано
го на полотні зображення Будди 
розміром 45 на 37 метрів.

Далай-лама XIV взяв участь 
в науковому симпозіумі у Массачу- 
сетському технологічному інстиуті 
(Бостон, США). Тут вже більше де
сяти років вчені вивчають вплив 
буддистського мислення не лише 
на психічне, а й на фізичне здо
ров’я послідовників цієї конфесії. З
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цією метою вчені виїздили в Гіма
лаї, в буддистські храми. Все це 
дало підставу науковцям довести 
зв’язок між трьома системами -  
нервовою, іммуною та ендокрин
ною. Виступаючий на симпозіумі, 
Річард Девідсон із Університету 
штату Вісконсін заявив, що будди
сти більш щасливі, ніж інші 
смертні, саме завляки позитивно
му впливові медитації на мозок. 
«Медитація, - говорив Девідсон, - 
зменшує хвилювання, гнів, страх, 
депресію».

ІУДАЇЗМ
Єврейська громада Ізраїлю 

стає найбільшою в світі. Якщо 
при утворенні держави Ізраїль їх 
тут було всього 700 тисяч, то нині 
вже десь 5,2 мільйони. Кількість 
євреїв в США постійно в силу дії 
різних причин зменшується з 1937 
р., коли вони становили 3,7% на
селення країни. Нині в США євреї 
становлять лише 1,8% їх населен
ня, а це приблизно 5,1 млн. осіб. 
Проте за даними опитування лише 
21% американських євреїв вважа
ють себе іудеями-ортодоками. 
39% їх відносять себе до ре
формістської течії, а 33% - до кон
сервативної, що займає якусь по
середню позицію. Водночас спос
терігається зменшення євреїв і 
у світі. Якщо в 1980 р. їх було у світі 
десь 13,5 млн., то нині -  12,9.

Хвиля антисемітизму в світі 
наростає. Зображення фашистсь
кої свастики і погрози на адресу 
євреїв з ’явилися на стінах ме

Релігія в сучасному світі

моріалу «Яма» в Мінську, спорудже
ному для згадки тих тисяч єврейсь
ких громадян, які були знищені 
в роки війни у мінському гетто. 
На Музеї Холокосту у Вірджінії були 
розклеєні листівки, в яких говори
лося, що євреї експлуатують 
пам’ять про Холокост заради своїх 
комерційних інтересів. В Берліні 7 
липня пошкоджено «єврейський 
пам’ятник». В Марокко пройшла 
ціла серія терактів проти єврейсь
ких громад. І це ще не весь перелік. 
Якщо в французькому місті Марселі 
невідомі здійснили напад на сина
гогу, то в Тулузі пляшки із «сумішшю 
Молотова» знайшли в єврейському 
спортклубі. В Парижі майже щодня 
є якийсь антиєврейський теракт. 
«Нині всі євреї Франції поставлені 
під удар, - говорить господар одно
го паризького кафе Хаїм Берг. «Як 
могло трапитися, що країна -  
батьківщина Декларації прав люди
ни -  сьогодні стала ледь не столи
цею європейського ангтисемітиз- 
му?» -  запитує працівник Музею 
іудаїзму Жозеф Ліберман. (Еврей
ский обозреватель,- №12\55)

В Мінську у вересні мала місце 
п’ята спроба спалити синагогу.
Але вчасно прибули на місце пожежі 
пожежники, будівлю вдалося вряту
вати, хоч збитків пожежа принесла 
надто багато. Підпалили синагогу 
група підлітків, спіймати яких знову 
«не вдалося». Значних збитків за
знав фасад будівлі.

Ізраїльська газета назвала 
фальшивим гвалтом негативну 
оцінку Російською Держдумою,
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головним рабином Росії Берлом 
Лазарем і головою Всеук
раїнського єврейського конгресу 
Вадимом Рабиновичем ре
абілітацію Івано-Франківською 
міськрадою вояків дивізії «Галичи
на». «Признаємося собі, - відзна
чає газета «Весті», - дуже часто 
наш погляд на воєнну драму в Га
личині -  це промосковська точка 
зору, яка взагалі не допускає дум
ки про те, що українці мали і ма
ють право боротися за незалежну 
державу. Мільйони західних ук
раїнців могли щиро не бажати по
вернення радянської окупації з 
підвалами НКВС, депортаціями та 
колгоспами, пригніченням ук
раїнської культури та релігійних 
звичаїв». І як підсумок: «Істрія 
дивізії «Галичина» -  це частина 
трагедії України, затиснутої між 
двома тоталітарними гігантами, 
що билися між собою. Гігантами, 
що приносили біди народам!».

Єврейський Центр Симона 
Візенталя (Єрусалим) зініціював 
акцію «Останній шанс». Мета її -  
виявлення і передача суду ко
лишніх нацистських злочинців, які 
ще поживають в деяких країнах 
Європи. При цьому чешуть під 
один гребінець. Атому в ранг «зло
чинців» попали в Англії і тогочасні 
борці за незалежність України -  
вояки УПА, священнослужителі і 
функціонери Українських автоке
фальної православної і греко-ка- 
толицької Церков. Відтак Єврейсь
кий Центр прагне знищити тих, хто 
підніс українську ідею, зберіг 
національний дух українства.

Немало здобутків має рух 
Прогресивного іудаїзму в світі.
Його громади є в 40 країнах. 
«Північна Америка, - як це сказав 
заст. Виконавчого директора 
Всесвітнього Союзу ПІ рабин 
Дж.Осерана, є не лише 
найбільшим, а й найбільш впливо
вим регіоном, де поширений наш 
Рух. Саме із громад США ми одер
жуємо значну матеріальну допо
могу... Зацікавленість Прогресив
ним Іудаїзмом зростає повсюди. 
Збільшується кількість людей, які 
втягнуті до нашого Руху. Разом з 
тим матеріальні ресурси ВСПІ не 
безмежні. І це одна з основних йо
го проблем. Одним із важливих на
прямків нашої діяльності є інвесту
вання в розвиток Руху ПІ в Ізраїлі».

Центр культурного іудаїзму 
відкривається в Нью-Йорці. Він
буде працювати з єврейською мо
лоддю, яка не належить до жодної 
з єврейських релігійних течій. Нині 
у США проживає 1 мільйон 700 ти
сяч світських євреїв. Центр ство
рила Міжнародна федерація 
світських євреїв.

В Мельбурнській синагозі
в серпні відбулася відкрита дис
кусія професора іудаїзму рабина 
Льюіса Веллера з главою Вати- 
канської комісії з міжрелігійних 
відносин кардиналом Каспером. 
Кардинал мав в Австралії зустрічі і 
з іншими іудейськими лідерами. 
Метою зустрічей був пошук поро
зуміння між християнами і єврея
ми. Зокрема Каспера на розмову 
запросив рабин Джон Леві -  за
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сновник австралійської христия- 
но-еврейської ради.

ІНДІЙСЬКА 
РЕЛІГІЙНА ТРАДИЦІЯ

Індійська релігійна традиція 
має багато дозволів і заборон.
Так, індійська школа астрологів на 
основі даних про нинішнє 
розміщення планет на небі реко
мендує до квітня наступного року 
утриматися від шлюбу. Індійське 
весілля -  яскрава церемонія. Вона 
здійснюється протягом декількох 
днів, постає як своєрідна вистава з 
танцями і піснями. То ж на півроку 
Індія за рекомендаціями астро
логів позбавлена таких яскравих 
дійств.

Націоналістично налашто
вані індуїстські організації праг
нуть до всілякого обмеження 
діяльності в країні. Обмежують 
релігійну свободу прийняті під їх 
тиском закони в штатах Тамілнаду 
та Гуджарат. Негативну реакцію з їх 
боку викликала стурбованість Па
пи Римського обмеженням в дея
ких штатах свободи віросповідань. 
Така діяльність індуїстів викликала 
невдоволення різних християнсь
ких організацій Індії, які провели 
акцію протесту по країні. До них 
приєдналися також буддисти і му
сульмани.

Світова індуська рада вима
гає від уряду Індії повної заборони 
всіх ісламських шкіл, налаштована 
на організацію численних демон
страцій протесту. Вона засвідчує,

що теракт в Бомбеї 25 серпня, ко
ли загинуло 52 особи і десь 170 бу
ло поранено, має релігійний слід. 
Жодна з організацій не взяла на 
себе вину за скоєне. Під підозрою 
знаходиться Студентський му
сульманський рух Індії і розміщене 
в Пакистані угрупування каш
мірських бойовиків «Джамаат-уль- 
Дава («Армія правовірних»). Проте 
дехто вважає, що покладання вини 
на мусульманських терористів 
безпідставне, бо ж при цьому за
гинули й мусульмани. Є версія, що 
атаки могли бути відповіддю на оп
рилюднену доповідь індійських ар
хеологів, які засвідчили наявність 
в минулому у місті Айодхья (штат 
Уттар-прадеш) індуїстського хра
му, на руїнах якого мусульмани 
збудували мечеть. В 1992 році ця 
мечеть була підірвана. Під її зава
лами загинуло десь 2 тисячі му
сульман. Згодом тут побудували 
індуїстський храм, який «Лашкар-і 
їаїба» неодноразово погрожувала 
зрівняти з землею. Протягом 
декількох останніх місяців у Бомбеї 
скоєно шість терактів, які можна 
розцінювати як помсту за підірва
ну мечеть. Під час слідства за ос
таннім терактом біля монументу 
«Ворота в Індію» було виявлено 9 
детонаторів в залізничному тунелі. 
Допускають, що терористи мали 
намір зірвати потяг, який направ
лявся з паломниками на релігійний 
фестиваль в м. Нашик.

індуїсти Індії певно що 
підтримають на парламентсь
ких виборах у 2004 р. партію 
нинішнього прем’єр-міністра кра
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їни Ваджпаї. Сприяє формуванню 
такої позиції можливе прийняття 
восени ц.р. парламентом закону, 
який забороняє по всій країні 
вбивство корів. Нині в семи шта
тах, де мешкають здебільшого му
сульмани і християни, дозво
ляється використовувати м’ясо 
священної тварини в їжу. Новий за
кон вбивцю корови карає п’ятьма 
роками ув’язнення або штрафом 
в 200 доларів. Відтепер корови 
зможуть вільно гуляти по вулицях, 
парках, магістралях індійських 
міст, «здійснювати променад», де 
їм забагнеться.

В Індії гинуть не лише від 
взаємних терактів індуїстів і му
сульман. Масові релігійні цере
монії індуїстів збирають тут тисячі 
вірних. Навести при цьому якийсь 
порядок і дисципліну практично 
неможливо. То ж гинуть щорічно 
люди і під час масових релігійних 
дійств. Так, 27 серпня під час 
індуїстського свята Кумб Мела 
в місті Нашик (штат Махараштра) 
загинуло більше 40 осіб, далеко 
більше 150 одержали різні пора
нення. Інцидент стався, коли на
товп віруючих здійснював обряд 
обмивання у водах священної ріки 
Годаварі. Частину полеглих розча
вила юрба ще на підході до ріки, 
багато потонуло. Загинули пере
важно жінки. Всі вони вірили, що, 
викупавшись у середу 27 серпня 
у водах Годаварі, можна змити всі 
гріхи. В цьому святі, яке продов
жується з кінця липня і до кінця ве
ресня, передбачена участь біля 60 
мільйонів паломників. Свято про-

■V

водиться почергово в одному із 
чотирьох священних міст 
індуїзму -  Нашик, Удджайн, Хард- 
вар, Аллахабад. Існує повір’я, що 
під час боротьби з демонами боги 
упустили чотири краплі нектару 
безсмертя в названих чотирьох 
містах Індії.

10-денний фестиваль з вша
нування божества Ганеша почав
ся 31 серпня в Бомбеї. Згідно 
оповіді, Ганешу колись не пощасти
ло. Його батько -  бог Шива -  за
став свою дружину з коханцем. За
сумнівавшись у своєму батьківстві, 
він відірвав сину голову. Потім, пе
реконавшись, що то все ж його ди
тина, Шива зумів повернути йому 
лише голову слона. Під час фести
валю у воду спускалася фігура бога 
Ганеша -  символу мудрості та 
вдачі. Під час цього ритуалу тисячі 
віруючих прагнула дотягтися до 
стоп його ніг. За порядком, а також 
із застороги можливих терактів з 
боку ісламістів, в місті спостерігало 
понад 40 тисяч поліцейських.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ
Церква Ісуса Христа Святих 

останніх днів проводить Дні 
служіння. Так, з нагоди сотої 
річниці освячення землі Росії для 
проповідування Євангелія ЦІХСОД 
провела в Москві День служіння, 
під час якого 120 мормонів взяли 
участь в прибиранні й оздобленні 
парку «Ізмайлівський»..

Радіостанції громад бахаїв, 
які є в ряді країн світу, покликані не
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лише допомагати духовному і кад
ровому розвитку цієї конфесії, а й 
ставлять за мету сприяти соціаль
но-економічному розвитку цих 
держав. Нову свою радіостанцію 
бахаї відкрили на Філіппінах. Гене
ральний менеджер радіостанції 
Вахід Моккон висловив надію, що 
радіостанція допоможе суспіль
ству організувати проекти розвит
ку духовних і моральних якостей 
у дітей і молоді, надасть ферме
рам інформацію про наукові мето
ди ведення сільського господарст
ва, а також надасть жінкам не
обхідні знання, переважно в сфері 
охорони здоров’я і освіти.

Аум Сінрікьо нараховує 
в Роси більше вірних, ніж 
в Японії. Принаймні так заявив

митрополит Смоленський і Коло- 
менський Кирило (Гундяєв) на 
зустрічі із настоятелями шести 
найкрупніших православних 
храмів Японії.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ
Вірменська апостольська 

Церква добилася від Уряду 
країни того, що тепер нумерува
тися будуть не громадяни Вірменії, 
а їх індивідуальні соціальні картки.

При цьому картки під № 666 
у Вірменії не буде. Це питання роз
глядала спеціальна комісія, 
до складу якої входили всі ієрархи 
ВАЦ. До прийняття рішення Уряду 
прилучився не лише патріарх-ка- 
толикос Гарегін II, а й Президент 
Вірменії.

МІСТИКА
Тисячі чаклунів зі всього 

світу з’їхалися до Гааги. Тут про
ходив їхній чемпіонат, до фіналу 
якого було допущено лише 150 
чарівників. Відьмаки брали участь 
в семінарах, слухали лекції. Сто
ронніх на чемпіонат не допускали.

Чарівниця стала об’єктом 
суперечок в уряді Гренландії.
Партія урядової коаліції «Інуіт 
Атакагіїт» невдоволена тими ме
тодами, до яких вдається партія 
прем’єр-міністра «Сіумут» з ме
тою вигнати злих духів з 
приміщення уряду. Тут на посаду 
радника було прийнято відому 
ескімоську шаманку, яка мала 
очистити урядові кабінети сто
лиці країни м. Нуук від нечистої 
сили та духів, що псують відно
сини з Данією, колонією якої з 
1953 р. є Гренландія. Оскільки 
глава уряду відмовився задо
вольнити вимогу «Інуіт Атакагіїт» 
про звільнення владного 
приміщення від чарівниці, то ця 
партія вийшла з коаліції і пору
шила питання про незалежність 
острова від Данії.
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В державних школах України з нового навчального року будуть 

вивчати курс «Етики» Це сказав міністр освіти В.Кремень на гарячій 
лінії Кабміну. Курс узагальнить світовий досвід формування моральних 
засад суспільства. Але при цьому жодна з релігій не буде вип’ячуватися. 
Таке рішення міністерства є своєрідною відповіддю на прагнення деяких 
конфесій (і насамперед греко-католиків), нехтуючи українське законо
давство про свободу віровизнань й ігноруючи факт поліконфесійності і 
плюралізм світоглядів України, впровадити в навчальний процес шкіл 
західного регіону курс «Християнської етики». Викликає хіба що якесь 
застереження те, що цей курс вводиться для п’ятикласників. Міністерст
во мотивує це тим, що саме в цьому віці діти готові переварити навчаль
ний матеріал курсу і надто налаштовані на позитивне сприйняття «їжі ду
ховної». Що ж стосується конфесійних етик, які прагне то одна, то інша 
Церква якось пропхнути в навчальні плани державних шкіл, то їх вивчен
ня можна організувати в недільних школах при парафіях і не за рахунок 
держави, а за рахунок Церков.

* * * * *

Липневе засідання Організації з безпеки і співробітництва 
в Європі (ОБОЄ) було спеціально присвячене проблемам 
релігійної толерантності, зокрема з огляду на те, що після того, як 
Залізна Стіна перестала розділяти Схід і Захід, в країнах «молодої демо
кратії» релігійна ситуація не завжди і всюди відповідає західним стан
дартам релігійної свободи. ОБСЄ ухвалило три рекомендації, з якими 
мають рахуватися законодавчі і виконавчі структури європейських країн. 
Перша: не слід створювати спеціальні законодавства з метою обмежен
ня свободи совісті в країні, мотивуючи це необхідністю національної без
пеки чи метою обмеження міжрелігійної ворожнечі або расистської про
паганди. Мотивується це тим, що в кожній країні є всі необхідні обме
ження прав і свобод громадян, передбачені в загальних національних 
законодавствах, зокрема в Кримінальних чи інших відповідних кодексах. 
Запровадження якихось спеціальних релігійних обмежень є порушен
ням прав людини. Друге: в законотворчій роботі не слід зловживати по
няттям «національна безпрка» або якимись іншими ідеологічними моти
вами заради обмеження діяльності тих чи інших релігійних спільнот, бо ж 
згідно з міжнародними правовими актами ідеологічні аргументи не мо
жуть вважатися підставою для обмеження релігійних свобод. Третє: 
не слід ні під якими приводами впроваджувати правову ієрархію церков
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в країні, тобто надавати законодавчо різний правовий статус різним 
релігійним течіям (конфесіям). Тут не мають спрацьовувати поняття 
«історична», «традиційна», «національна» і т.п. Липневий документ ОБОЄ 
рекомендує державам скасувати подібні законодавчо оформлені 
ієрархічні поділі, якщо вони в них є прийнятими. Тут малося на оці зокре
ма законодавство Російської Федерації.

* * * * *

Рада Церков та релігійних організацій Донецької області -  не
формальна організація, створена наприкінці травня ц.р. за ініціативою 
Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних відносин 
Донецького Державного Інституту штучного інтелекту (керівник -  Коз- 
ловський І.А.) та єпископа Донецького та Маріупольського УПЦ КП Юрія 
(Юрчика). В роботі Ради беруть участь представники УПЦ КП, УГКЦ, 
ЄХБ, ХВЄ, Церкви Божої, Церкви Божої в пророцтвах, Церкви Христової, 
Української християнської євангельської Церкви, Спільноти Христової, 
Церкви Ісуса Христа святих останніх днів, Союзу вільних Церков ХЄВ, 
АСД, Церкви Повного Євангелія тощо. Свою діяльність Рада зосередила 
на таких питаннях: правозахисні, тобто брати активну участь у захисті 
релігійних свобод; проблеми міжхристиянського та міжконфесійного 
діалогу; церковно-державний діалог; співпраця із ЗМІ; здійснення 
спільних ініціатив та заходів. Головним координатором Ради обрано Коз- 
ловського І.А. У червні-серпні відбулося кілька засідань Ради, на яких, 
до речі, були присутні представники деяких релігійних центрів та уп
равлінь Луганської області. *****

* * * * *

Зустріч представників семи християнських конфесій України
відбулася 9 вересня у резиденції патріарха Київського і всієї Руси-Ук- 
раїни Філарета. Її учасники обговорили позицію Церков з приводу вне
сення змін до законодавства України про свободу совісті. Представники 
Церков України дійшли згоди в тому, що запропонований проект змін до 
чинного Закону про свободу совісті та релігійні організації їх не задо
вольняє. Актуальним було визнано розроблення проекту концепції дер
жавно-церковних відносин, а також її широке обговорення з метою ство
рення такого законодавчого документу, який би повною мірою 
відповідав реаліям релігійного життя України та потребам суспільства. 
Глави і представники Церков також обмінялися думками щодо широкого 
кола питань, зокрема проблем викладання в школах християнської ети
ки, боротьби із засиллям аморальності в засобах масової інформації, 
місця християнства в процесі побудови об’єднаної Європи та інших. 
Релігійні провідники висловили сподівання на те, що такі зустрічі стануть
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регулярними. Цього ж дня у Верховній Раді України учасники зібрання 
зустрілися з Головою ВРУ Володимиром Литвином та керівником Дер
жавного комітету України у справах релігій Віктором Бондаренком, під 
час якої йшлося про внесення змін до релігійного Закону. У зустрічі взя
ли участь: Патріарх Філарет, Секретар Синоду єпископів УГКЦ екзарх 
Києво-Вишгородський єпископ Василь (Медвіт), єпископ-помічник 
Київський і Житомирський РКЦ Віталій Скомаровський, Голова Всеук
раїнського союзу Церков християн віри євангельської-п’ятидесятників 
єпископ Михайло Паночко, Президент Української Уніонної конференції 
адвентистів сьомого дня Володимир Крупський, Голова Ради єпископів 
Української Християнської Євангельської Церкви Леонід Падун, Голова 
Братства незалежних церков і місій євангельських християн-баптистів 
України Олексій Мельничук, референт бюро УГКЦ для зв’язків з органа
ми державної влади прот. Олекса Петрів, прот. Олег Маланяк (УПЦ КП) та 
директор Інституту релігійної свободи Олександр Заєць. (RISU.org.ua)

* * * * *

В Росії Міністерство освіти видало наказ «Про надання держав
ними і муніципальними освітніми установами релігійним ор
ганізаціям можливості навчати дітей релігії поза рамками освітніх 
програм». Наказ викликав різні коментарі. Дехто боїться того, що через 
нього Православна Церква зреалізує своє прагнення стати державною 
релігією. Відтак цей наказ є порушенням принципу свободи совісті. Пра
вославних цей наказ не влаштовує, бо ж вони хотіли включення 
релігійних предметів в перелік навчальних дисциплін, які всім слід вивча
ти обов’язково. Згідно роз’яснень Міністерства освіти, навчання релігії 
можливе лише при наявності згоди дітей і письмового прохання батьків.

•J
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Енциклопедія «Современная религиозная жизнь России. Опыт 
систематического описания». -  Т.2. -  М., 2003. Це семитомне 
довідкове видання написане на базі досліджень, проведених-російськи- 
ми і англійськими (Кестонський інститут) вченими у 1997-2002 роках. 
Особлива увага у дослідженні звернута на статистичні характеристики, 
характеристику віровчення, головні підходи до вирішення соціальних 
проблем сучасного лютеранства, баптизму, п’тидесятництва, Свідків 
Єгови, Церкви Христа (Бостонський рух), Етики поведінки та ін. найак
тивніших на російських просторах Церквах. Керівник проекту -  Сергій 
Філатов. В І-Ill томах (І і III томи з ’являться у наступному році) дається 
опис тих конфесій, які мають загальноросійське значення чи домінуюче 
становище у багатьох регіонах країни. У IV-VII томах міститиметься де
тальний опис релігійного життя російських регіонів.

Церковний каленар -  2003. Ця праця належить православній Пе- 
ремисько-Новосанчівській єпархії Польщі. Перемиська єпархія була за
снована ще в IX ст. учнями Кирила і Мефодія, входила до складу 
Київської Русі, опісля -  Галицько-Волинського князівства. Після завою
вання його Казимиром Великим у 1349 році доля єпархії змінилася, 
особливо після створення у 1375 році в Перемишлі латинського єпис
копства. Навіть після Берестейської унії 1596 року єпархія ще до 1692 
року залишалася православною. Після цього на території краю були 
постійні спроби відновити парафії і єпархію. Римо-католики часто відби
рали навіть відремонтовані православними церкви. Відновлення єпархії, 
але під назвою Перемисько-Новосанчівської, відбулося лише у 1983 
році. Очолив її єпископ Адам. Про все це є у названому Календарі. Ви
дання вміщує інформацію про діяльність Православної Церкви загалом і 
Перемисько-Новосанчівської єпархії зокрема. Подає інтерв’ю з ар
хиепископом Адамом, цікавий матеріал про ікони краю, історичні події, 
хроніко-оглядовий огляд подій єпархії за останні 20 років.

О.Духнович. Вибрані твори.- Ужгород: Закарпаття, 2003; 
О.Духнович. З наукової спадщини будителя. -Ужгород, 2003; 
М.Ведень. Александер Духнович. -Ужгород: Мистецька лінія, 
2003; Духнович Александер. Автобіографія. -  Ужгород, 2003 та ін.
В Пряшеві завершується видання чотиритомника мислителя. Ці книги
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вийшли до 200-ліття народження найвідомішого закарпатського 
просвітителя, філософа і священика, про якого мало знає Україна. Олек
сандр Васильович був організатором низки легальних і таємних това
риств, арештовувався і переживав кілька замахів на своє життя. Духно- 
вич вважав, що на цьому світі ми нічого не маємо власного, окрім честі: 
одна половина життя нашого належить рідному краєві, інша -  всьому 
людству.

Паньков А., Берладяну-Бирладник В. Релігія: боги Давньої Русі- 
України.- Одеса, 2003. В книзі цій можна відчути палку жагу до 
національної автентичності, неприховану зневагу до модернованого 
(особливо християнського) світу, біль від втрачених можливостей нашо
го духовного розвитку не за “візантійським сценарієм” . Концепція ав
торів книги зводиться до твердження, що давньоукраїнська релігія, так 
зване Ведичне Православ’я, на противагу іудейському багатобожжю бу
ла монотеїстичною, а космологія давніх русинів-українців мала більш 
об’єктивний, більш науковий характер, ніж космологія християнства. 
(Nova Книга.-2003, № 5-6).

В духе и правде. К проблеме межрелигиозного и межконфес
сионального диалога.- Одеса, 2003. Книга є збірником статей 39 ав
торів. Зазначається, що кращою формою вирішення питань міжкон
фесійного протистояння є діалог. Особливо це стосується різних хрис
тиянських традицій, які шукають сьогодні шлях до взаємопорозуміння і 
єдності.
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Міжнародна конференція «Баптисти в служінні» відбулася 28-
SI серпня в Києві. її організували Всесвітній Союз баптистів (ВСБ), 
Європейська баптистська федерація (ЄБФ) спільно із Всеукраїнським 
Союзом Об’єднань євангельських християн-баптистів (ВСОЄХБ). 
В роботі конференції взяли участь Генеральний секретар Дентон 
Лотц, Генеральний секретар ЄБФ Теодор Ангелов, Президент євро
пейського баптистського жіночого союзу Єва Гутковська, заступник 
Голови ВСОЄХБ Віктор Кульбич, інші керівники та працівники бап
тистських союзів Росії, Білорусі, Молдови, Естонії, Вірменії, Грузії, 
Польщі, Румунії, Болгарії, Ізраїлю та США. Конференція була присвя
чена питанням суті, форм і цілей християнського поклоніння. Відбула
ся жвава дискусія-обговорення рефератів С.Саннікова (Україна) та 
О.Козинко (Росія). Присутнім були продемонстровані різні форми ор
ганізації богослужінь. Крім пленарних засідань учасники прийняли 
участь у роботі наступних семінарів: «Поклоніння і євангелізм», «По
клоніння і проповідь», «Присутність Духа Святого в баптистському 
служінні», «Молитва в церкві», «Підготовка до богослужіння», «Сучас
не баптистське служіння», «Роль молоді в служінні», «Проповідь для 
невіруючих». Заключною частиною конференції стала Вечеря Господ
ня. (Ю.Решетніков. Прес-служба ВСОЄХБ)

* * * * *

«Соціальне служіння релігійних організацій в пенітенціарній 
системі Росії: проблеми і перспективи розвитку» -  під такою на
звою пройшла в Російській Академії державної служби при Прези
денті РФ наукова конференція. Нині в Росії у місцях ув’язнення діють 
343 храми чи молитовні заклади. З них 324 належать Російській пра
вославній Церкві, 10 -  мусульманам. Є один костел, три баптистських 
молитовних будинків і п’ять буддистських храмів. Будується ще понад 
800 культових споруд різних конфесій. Хоч Головне Управління вико
нання покарань віддає перевагу співпраці із Православною Церкою, 
але воно не нав’язує православну релігійність всім ув’язненням. «Ми 
не беремося визначати, яка релігія є вірною, а яка хибною, - сказав 
заст. начальника Управління С.Логінов, -  але ми судимо за їхніми 
справами».
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* * * * *

IV Міжнародна конференція «Культура і право: релігія та релігійна сво
бода в державах Центральної та Східної Європи в перспективі євро
пейської інтеграції» відбулася 1-2 вересня на базі факультету права 
Люблінського католицького університету. Від України участь у роботі конфе
ренції взяли єпископ Софрон Мудрий, єпарх Івано-Франківський, та о.Роман 
Небожук, референт бюро УГКЦ для зв’язків із державними органами влади 
в м.Києві. Доповідачами на конференції були католицькі богослови, правники, 
спеціалісти-практики в галузі церковно-державних відносин. Досліджуючи 
дійсний стан релігійної свободи в державах Східної та Центральної Європи, до
повідачі конференції відзначили, що причиною кардинальних суспільних змін 
в Європі було передусім прагнення людини до свободи, гідних умов життя. На
томість, акцентували промовці, побудова сучасних демократичних інституцій 
в країнах Європи без врахування морального фактору може призвести до но
вого витка нівелювання гідності особи (проблема абортів, генна інженерія). 
У своїй доповіді владика Софрон Мудрий наголосив, що Україна стала неза
лежною і УГКЦ своє служіння українському народові скеровує на пропагування 
в суспільстві християнських вартостей, відстоювання права батьків на 
релігійне виховання дітей у загальноосвітніх школах, оздоровлення родинного 
життя. Міжнародна конференція «Культура і право...» мала важливе значення 
для процесу об’єднання зусиль християн Європи в напрямку усвідомлення 
європейською спільнотою свого християнського коріння та відповідальності за 
пошанування гідності людини. (RISU.org.ua)

* * * * *

«Спадщина караїмів у сучасній Європі» -  так називалася науково- 
практична конференція, що відбулася 19-21 вересня у Варшаві. Ор
ганізаторами заходу виступили Союз польських караїмів та Караїмський 
Союз релігійний в Республіці Польща. У конференції взяли участь понад 
300 дослідників, діячів мистецтв із 11 країн. Головними темами до
повідей була проблема правового статусу та ідентифікації караїмів. Зо
крема активно обговорювалися дві версії їх походження -  іудейська й 
тюркська. Більшість учасників обґрунтовували саме останню версію. Ба
гато виступів було присвячено і особливостям життя і культурного роз
витку тих караїмських сімей, які в силу тих чи інших обставин вимушені 
були емігрувати в Росію та Литву. Саме там нині проживають найбільші 
діаспорні громади народу. Слід відзначити високий рівень організації 
конференції. У Польщі конференція викликала значне зацікавлення -  її 
відкривали і брали участь у проведенні міністр внутрішніх справ країни 
п.Генрік Янік, співробітники відділу національностей міністерства культу
ри, науковці із Кракова, Познані, Вроцлава та ін. міст країни.
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ХРИСТИЯНСЬКИЙ РУХ «СІМ'Я» (FAMILY)”

«Сім’я» -  це міжнародне християнське товариство, яке присвячує 
свою діяльність поширенню Божого Слова. Ми в «Сім’ї» насамперед 
прагнемо розрадити, допомогти та служити тим, хто знаходиться 
в нужді, намагаючись при цьому наслідувати Ісуса, який сказав, що 
прийшов, «щоб Добру Новину звіщати вбогим..., проповідувати поло- 
ненним визволення, а незрячим -  прозріння, відпустити на волю пому
чених, щоб проповідувати рік Господнього змилування» (Лк4:18-19).

«Сім’я» зараз нараховує у світі близько 6 000 дорослих-волонтерів, 
які весь свій час присвячують роботі в понад 1400 громадах або «До
мах», що знаходяться в більше ста країнах земної кулі. Члени нашого то
вариства живуть, а якщо це можливо, то й працюють разом зі своїми 
дітьми. Ми належимо до різних національностей (за останніми підрахун
ками -  понад 90).

«Сім’я» випустила багато натхненних публікацій, аудіо та відеокасет, 
мільйони яких розповсюджуються нею щорічно. Такі матеріали є ваго
мою допомогою в досягненні наших різноманітних цілей. Так само, як 
особисті консультації, музика є важливою частиною нашого служіння. 
Тому наші члени регулярно проводять благодійні музичні програми.

Члени «Сім’ї» серйозно ставляться до свого обов’язку бути живим 
прикладом християнської любові, яку вони проповідують. Наслідуючи 
приклад ранніх християн, ми дотримуємося общинного способу життя, 
ділячись своєю матеріальною власністю, ресурсами та відповідальністю 
один з одним. Цей економічний та общинний спосіб життя допомагає 
нам примножити наші зусилля та відграє важливу роль у проведенні на
шої роботи.

Наша Місія. Мета нашої місіонерської роботи -  допомогти іншим 
познайомитсь з Ісусом як з їхнім особистим Спасителем, відчути 
радість, мир та задоволення від присутності Господа та Його Слова 
в їхньому повсякденному житті. Хоч ми дуже раді прийняти до своїх рядів 
нових членів, які працюватимуть повний час або лише частково допома
гатимуть нам, все ж наша основна мета -  поширювати Євангелію, а не 
прозелітизм.

Громади «Сім’ї» організовують уроки та семінари з вивчення Біблії,

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії.
** Матеріал надано Робертом Стівенсом.
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а також діляться біблійними знаннями на індивідуальному рівні. Одна з 
наших цілей -  готувати інших християнських лідерів, щоб вони також 
могли розповсюджувати Євангелію.

Мета «Сім’ї» -  служити Богові, пропонуючи водночас люблячу допо
могу й нашим ближнім. Ми робимо це не лише надаючи їм духовну допо
могу, але й матеріальну. Біблія повчає нас: «Коли ж брат чи сестра будуть 
нагі і позбавлені денного покорму, а хто-небудь із вас до них скаже: 
«Ідіть з миром, грійтесь та їжте», та не дасть їм потрібного тілу, - що ж то 
поможе? Так само й віра, коли діл не має, - мертва в собі!»(Як. 2: 15-17).

Серед наших гуманітарних проектів -  допомога потерпілим від 
стихійних лих, безпритульним, біженцям, відвідування та допомога хво
рим, людям похилого віку та інвалідам, програми у в’язницях та виправ
них закладах, спеціальні програми для дітей та медичні проекти. Багато 
окремих людей та організацій висловлювали нам свою подяку за прове
дену роботу.

Чого «Сім’я» досягла ? Лише протягом 33 років члени «Сім’ї» побу
вали в 170 з десь 200 країн світу, особисто поговоривши про Євангелію 
з понад 245 мільйонами людей або приблизно з 20 тис. особами щоден
но. Понад 24,5 мільйонів осіб з тих, з ким нам вдалось поговорити, по
молилися і прийняли Боже спасіння через Ісуса. Ми також випустили та 
розповсюдили 866 мільйонів примірників християнської літератури, 110 
мільйонів натхненників-плакатів, 8 мільйонів касет та компакт-дисків з 
християнською музикою та натхненними промовами та драмами, 1,4 
мільйона відеокасет з телепрограмами, які допомагають дітям у станов
ленні їхнього характеру, способу життя, моральних орієнтаціях.

Основи вірування. «Сім’я» визнає Біблію як натхненне Боже Слово. 
Ми віруємо в Бога, який проявляється в Трійці як Бог-Отець, Син та Свя
тий Дух; ми віруємо, що Ісус Христос -  це єдинороджений Божий Син, на
роджений Дівою Марією, а також в те, що через Христову смерть на 
хресті та наступне,-,Його воскресіння, людству було дароване викуплення.

«Сім’я» переконана Писанням, що ми живемо серед покоління, яке 
стане свідком Христового повернення на Землю, що напередодні Його 
повернення повстане могутній Новий Світовий Уряд (Новий Світовий 
Порядок), який буде очолений диктатором з манією величності, відомий 
як Антихрист, який жорстоко переслідуватиме віруючих усіх вірос
повідань, і що під час Свого Другого Пришестя Ісус Христос переможе 
Антихриста та встановить Своє тисячолітнє царство на Землі.

Доктор Дж.Гордон Мелтон з Інституту релігієзнавства в Америці, ав
тор «Енциклопедії Американських Релігій», відзначає, що «Сім’я» -  це 
представник американського протестантського євангелізму і 
в більшості своїх вірувань та дій не відрізняється від буквально тисяч не
залежних євангельських деномінацій та організацій».

Щоб ознайомитись з більш повним викладенням суті вірувань «Сім’ї»,
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будь ласка, зверніться до документу «Декларації нашої віри: фундамен
тальні вірування та основні доктрини товариства Незалежних 
Місіонерських Громад загально відомих як »Сім’я», який ви можете отри
мати, звернувшись за поданою нижче нашою адресою.

Як «Сім’я» організована? Документ, який містить в собі основні 
принципи, цілі, вірування «Сім’ї», називається Хартією Любові. В ній ви
кладені права, обов’язки та вимоги до членів спільноти, основні прави
ла, статути та структура руху, методи його функціонування. Хартія Лю
бові почала діяти з 1 квітня 1995 року. В наступні роки вийшло кілька до
повнень до неї. Кожний аспект Хартії базується на Біблійних принципах, 
а також на писаннях нашого засновника Девіда Брандта Берга. Основ
ною метою Хартії Любові є виконання ролі чітко означеної керівної струк
тури. Керівні настанови Хартії надають членам «Сім’ї» широкі можливості 
слідувати тому, що, як вони вірять, є Божою волею для них особисто, і 
вільно оперувати за їхньою власною ініціативою.

Всі члени «Сім’ї» прийняли ісуса як свого особистого Спасителя та 
хрестилися Святим Духом. Кожний член «Сім’ї», який працює в ній по
вний час, вірить, що Бог покликав його тим чи іншим чином служити Йо
му в нашому русі. Члени «Сім’ї» діляться на три основні групи:

1/Члени Хартії (Charter Members, далі - CM) -  це такі члени «Сім’ї», які 
живуть в сімейному Домі (громаді), регулярно проповідують Євангелію 
Ісуса Христа, віддають 10% свого доходу як десятину, дотримуються 
принципів Хартії Любові та Фундаментальних Правил «Сім’ї» й викону
ють обов’язки індивідуальних членів, як це зазначено в Хартії.

2/ Члени-побратими (Fellow Members, далі - FM) -  це є ті члени, які 
бажають слідувати за Господом та дотримуватися вчень «Сім’ї» за 
своїми можливостями й не хочуть брати на себе зобов’язання жити за 
всіма принципами Хартії та Фундаментальними Правилами «Сім’ї».

З/ Активні Члени (Active Members, далі - AM). Ними є ті, хто у той чи 
інший спосіб спілкуються з «Сім’єю» або, регулярно отримуючи нашу 
літературу, допомагає нам у проведенні місіонерських чи соціально 
спрямованих проектів.

Членство в «Сім’ї» не залежить від раси, кольору шкіри, статі чи 
національності. Наші члени повинні щиро вірити, що вони покликані Гос
подом служити в нашому русі, отримати згоду від їхньої місцевої грома
ди «Сім’і» та бути готовими жити за керівними принципами, які відповіда
ють їхньому рівню членства. Членство в «Сім’ї» -  добровільне. Ті, хто вия
вить бажання залишити «Сім’ю», може зробити це в будь-який час.

Діти в «Сім’ї». Визнаючи важливість турботи про дітей членів нашо
го товариства, значна частина нашої керівної Хартії присвячена визна
ченню прав дітей та батьків, а також подає обов’язки батьків та громад 
«Сім’ї», у яких живуть діти. Вони мають забезпечити любляче, безпечне 
та адекватне для дітей середовище.
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Діти в наших громадах плекаються як безцінні дари від Бога. Вони 
дані батькам, щоб вони їх любили, піклувалися за них та виховували за 
Божими принципами. Основну відповідальність за добробут дітей не
суть батьки. Проте завдяки нашій вірі та спільнотному способу життя 
піклування про дітей членів «Сім’ї» є також справою всієї громади. Бать
ки при цьому поділяють свої обов’язки по вихованню дітей з іншими чле
нами Дому.

Більшість батьків у «Сім’ї» надають перевагу навчанню своїх дітей 
в домашніх умовах. Навчаючись дома, діти отримують люблячу турботу, 
зацікавлене навчання та нагляд, який відповідає нашим християнським 
цінностям. Натомість батьки можуть вирішити та віддати своїх дітей до 
приватних або державних шкіл. Кожна дитина має право на адекватну 
освіту. Обов’язком батьків та Дому є забезпечити її отримання чи то че
рез домашнє навчання, позадомашні уроки або у державній загально
освітній школі. Діти одержують всебічну освіту та добру практичну підго
товку в необхідних академічних навичках. Через природу місіонерської 
роботи діти в «Сім’ї» мають можливість познайомитися з різноманітними 
культурами, мовами та традиціями, в результаті чого високо розвива
ються їхні соціальні навички та розширюється світогляд в цілому.

Фізичне здоров’я та потреби наших дітей -  надзвичайно важливі. До
бре здоров’я та правильна, збалансована дієта є дуже важливим факто
ром у розвитку дитини та її освіті. Нашим дітям ми прививаемо добрі 
звички щодо здоров’я та особистої гігієни ще з раннього дитинства. 
Батьки слідкують за тим, щоб їхні діти мали достатній відпочинок, що
денні енергійні фізичні вправи та добре збалансовану дієту з певними 
обмеженнями у солодощах та малокорисній їжі. Обов’язком батьків є 
прийняття медичних рішень щодо своїх дітей. Хартія «Сім і» взагалі ви
магає, щоб медична допомога була доступною всім, хто її потребує.

Ми вживаємо всі обов’язкові заходи, щоб забезпечити дітям у наших 
громадах захист від будь-яких зловживань -- фізичних, статевих, 
емоційних, психологічних і таке інше. Ми переконані, що встановлені 
в наших громадах перестороги щодо цього забезпечують нашим дітям 
високу міру захисту та безпечне оточення.

Ми дуже любимо своїх дітей та молимося, щоб вони також відчули за
клик Господа служити Йому, як це робимо ми, старші. Поки діти ще ма
ленькі, ми надаємо їм найкраще піклування, моральне виховання та осо
бистий приклад, який тільки є можливим з нашого боку. Втім лише від 
них залежить, який шлях вони оберуть, коли стануть старшими -  захо
чуть вони служити Господу в «Сім’ї», а чи ж віддадуть перевагу світській 
кар’єрі. Загалом більшість молоді, яка покинула «Сім’ю», не мала майже 
ніяких проблем щодо влиття в формальний процес освіти. Більшість з 
них добре справлялась з навчальними завданнями. Якщо хтось 
вирішить покинути «Сім’ю», батьки все одно мають у всьому допомагати
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своїм дітям як тільки можуть. Ми віримо, що, як батьки, ми повинні зро
бити все можливе, щоб перехід дітей від одного стилю життя до іншого 
був якнайспокійнішим, гарантуючи їм нашу безумовну любов та 
підтримку.

Як діє кожна громада «Сім’ї»? Кожна громад »Сім’ї» працює неза
лежно та визначає голосуванням своє керівництво, природу, цілі та ме
тоди роботи. Кожна громада фінансово автономна. Її члени зобов’язані 
самі знаходити засоби свого існування та іншу фінансову допомогу, не
обхідну для конкретної кампанії чи соціального заходу. Наші проекти ча
сто мають спонсорську підтримку місцевих бізнесменів чи окремих гро
мадян. Іноді кошти надходять від продажу книжок та відео продукції. Де
які (CM) члени «Сім’ї» влаштовуються на світську роботу. Проте 
більшість їх все ж присвячують свій час та зусилля своїй місії.

Світові Служби, адміністративна та публікаційна структура «Сім’ї» 
збирає та розпоряджається десятинами, одержаними від громад 
«Сім’ї». Ці десятини використовуються на створення та друк міжнарод
них публікацій та допоміжних засобів по роботі з громадськістю. Десяти
ни також використовуються як допоміжні засоби для громад «Сім’ї» 
в бідних країнах, які розвиваються, на спонсорування проектів «Сім’ї», 
а також щоб допомогти громадам «Сім’ї» у їхньому суспільному та до
машньому житті та турботі про дітей.

Діяльність «Сім’ї» документується у щомісячних інформаційних бю- 
летнях Family Activity Report (Звіт про діяльність «Сім’ї»), а також на 
міжнародному веб-сайті «Сім’ї» (www.thefamily.org/thefamily). На цьому 
веб-сайті також знаходиться інформація про наші публікації.

Коли почалася «Сім’я»? В 1968 р. Девід Брандт Берг, колишній па
стор Християнського та Місіонерського союзу, почав християнське 
служіння для молоді альтернативної культури в Хантінгтон Біч 
(Каліфорнія, США). Наприкінці 1969 р. група молоді, яка послідувала за 
ним, збільшилася приблизно до 100 осіб. Вона почала одержувати гро
мадську увагу у США. Спочатку газетні репортери називали їх «Дітьми 
Бога». На початку 1972 р. у кількох країнах на різних континентах вже 
існувало понад 130 спільнот «Дітей Бога».

Навесні 1978 р. Берг формально розпустив організацію «Дітей Бога» 
із-за зловживань іі адміністративних працівників та численні порушення 
деякими регіональними лідерами фундаментальних принципів. Сфор
мувалася нова спільнота під назвою «Сім’я Любові». Приблизно дві тре
тини колишніх членів «Дітей Бога» залишилися членами «Сім’ї Любові». 
На початку 1980-х років назва групи скоротилась до одного слова 
«Сім’я». Приблизно 25% теперішніх членів «Сім’ї» були членами «Дітей 
Бога».

Девід Брандт Берг помер у кінці 1994 р. Його дружина Марія, яка про-
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жила з ним протягом 25 років, зараз є керівником «Сім’ї», помічниками - 
її другий чоловік Пітер та інші співробітники.

«Сім’я» в Україні. Свою роботу в Україні «Сім’я» розпочала 
у 1991 р. Протягом перших років наші робітники розповсюдили мільйо
ни примірників християнської літератури, Біблій, Нових Завітів та інших 
християнських книг та освітніх матеріалів. Часто така робота проводи
лась у співробітництві з іншими українськими церквами різних де- 
номінацій. Багато тих церков зараз користуються нашою аудіо та відео 
продукцією у своєму служінні. Члени нашої групи організували та прове
ли сотні Біблійних семінарів, знову ж таки часто співпрацюючи з іншими 
українськими деномінаціями.

Усвідомлюючи великі потреби, які виникають у різноманітних сферах 
українського суспільства, значну частину нашої роботи в цій країні скла
дала матеріальна допомога різним закладам (лікарні, клініки, в’язниці, 
школи, дитячі будинки, санаторії і т.ін.), а також цільова допомога мало
забезпеченим родинам та окремим людям. Багато дитячих будинків 
у Київській, Одеській, Львівській, Харківській, Дніпропетровські облас
тях, на Донбасі та в Криму з вдячністю отримали від нас гуманітарну до
помогу, розповсюдження якої ми часто супроводжували проведенням 
музикальних програм. У Донецькій області «Сім’я» також відкрила при
юти для безпритульних дітей.

Беручи участь у реабілітаційній програмі, яка проводилась Уп
равлінням виконання покарань Міністерства Внутрішніх Справ, протя
гом 1996 та 1998 років «Сім’я» відвідала 43 в’язниці, розташовані на те
риторії всієї України, проводячи концерти та консультації для ув’язне
них, пропонуючи програму Біблійної освіти для тих, хто цим цікавиться. 
Адміністративні працівники в’язниць залишилися задоволені проведе
ною роботою.

Наприкінці 2001 р. та протягом перших місяців 2002 «Сім’я» також 
брала участь у подібних програмах у співробітництві з Київськими обла
сними соціальними службами для молоді. Ми також привезли пе
рев’язочні матеріали та медичне обладнання у більш як 10 лікарень та 
медичних установ Київської, Львівської областей, Донбасу та Криму. 
Бідні родини та малозабезпечені люди багатьох областей України отри
мали від нас понад 100 тонн одягу та продуктів харчування. Протягом 
двох років ми імпортували та безкоштовно передали інвалідам Київської 
області понад 50 інвалідних візків.

Протягом минулих 11 років кількість працівників та центрів «Сім’ї » 
в Україні змінювалась. Вона залежала від особливостей проектів, 
над якими ми працювали чи які нас запросили провести різні урядові ус
танови та організації або інші недержавні структури. В роки присутності 
«Сім’ї» в Україні кількість її постійних членів (CM) тут змінювалась від 20 
до 150 залежно від потреб, волонтерів та наявних ресурсів. »Сім’я» не
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займається прозелітизмом. У багатьох областях країни вона має сотні 
прихильників та асоційованих членів. Проте на сьогоднішній день лише 
близько ЗО українців вирішили віддати весь свій час роботі в «Сім’ї» і ста
ти CM членами.

Організації, з якими ми співпрацювали або мали спільні проекти: 
ЮНЕСКО, програма «ООН- Чорнобиль», Червоний Хрест, Кабінет 
Міністрів, Міністерство Освіти, Київські обласні соціальні служби для мо
лоді, Міністерство Внутрішніх Справ, УНКМО, численні обласні 
адміністрації, Київська Міська Адміністрація, а також численні українські 
недержавні структури. У 1999 р. члени «Сім’ї» відкрили офіційно за
реєстровану благодійну організацію «Молодь -  Україні», яка діє на тери
торії Київської області. З 1999 року «Сім’я» розпочала нову програму, на
звану «Час дії» («Activated!»). Вагому частину цієї програми складає ви
давництво щомісячного журналу, який виходить як українською, так і 
російською мовами.

Ставлення «Сім’ї» до традиційного християнства. Більша частина
фундаментальних вірувань «Сім’ї» не відрізняється від вірувань 
мільйонів християн всього світу. Ми поважаємо інші деномінації як різні 
частини Тіла Христового, у кожного з яких є власний акцент, доктрина та 
сфера впливу. «Сім’я» також бере участь у міжконфесійних заходах та 
конференціях, роблячи в такий спосіб свій внесок у розвиток релігійної 
свободи та толерантності в країні.

Зрозуміло, що кожен християнський рух має такі риси, які відрізняють 
його від інших. Хоча в більшості своїх вірувань «Сім’я» не відрізняється 
від багатьох християнських деномінацій, подамо нижче короткі описан
ня доктрин, які відрізняють «Сім’ю» від традиційних християнських де
номінацій.

Дар пророцтва. Коли Господь говорить та передає послання через 
одного із Своїх людей, безпосередньо або через одного зі Своїх агентів 
(таких як ангели чи померлі святі), ми називаємо такі натхненні вислови 
пророцтвами. Як свідчить Біблія, таким способом Господь говорив зі 
Своїми людьми, надихаючи Своїх пророків передавати Його слова та по
слання тим, кому вони призначалися. Правда, не всі пророцтва стосу
ються майбутнього. Одне зі словникових визначень слова «пророцтво» -  
це натхненний Богом вираз. Іншими словами -  це отримання послання 
від Господа стосовно чи то минулого, чи теперішнього часу, а чи ж май
бутнього.

Біблія наголошує, що пророцтво -  це один з дарів Святого Духу. «Сім’я» 
вірить в це та використовує дар пророцтва. Ми не користуємося цим да
ром лише за якихось особливих обставин, а натомість намагаємося вико
ристовувати його у нашому повсякденному житті, шукаючи Ісусових наста
нов та керівництва в різних життєвих обставинах, з якими ми зіткаємось. 
Багато, якщо не більшість членів «Сім’ї», мають цей дар, так само як і вели
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ка кількість інших християн. Ми віримо, що на цьому наголошує Господь у ці 
Останні Дні напередодні Другого Пришестя Христа (Див. Дії 2:17-18).

Ми також віримо, що Бог іноді використовує духи померлих святих 
(добрі духи благочестивих померлих людей), щоб допомагати та пере
давати послання Його людям. Приклади цього можна знайти в Біблії. 
«Слава Богу, Він не безсловесний Бог, який замовк, коли Біблія була до
писана близько 2 000 років тому! -  відзначає Д.Берг, -Він живий Бог, Бог 
який говорить, і Він все ще розмовляє і ніколи не переставав говорити -  
говорить зі Своїми людьми, Своїми пророками та Своїми дітьми протя
гом століть, з тих самих днів, коли Ісус та Його Апостоли та християни 
Ранньої Церкви ходили по цій землі».

Пророки Часу Кінця. Члени «Сім’ї» вірять, що наш засновник, Девід 
Брандт Берг (1914-1994), був пророком, посланим від Бога. Та це не оз
начає, що він ніколи не помилявся, чи що він казав, що є безгрішним, чи 
що всі його слова є богонатхненні. Проте ми віримо, що він був посланий 
Богом, щоб розпочати та очолювати наш рух, вчити та пояснювати різні 
аспекти нашої доктрини з Біблії.

Батьки Девіда були активними християнськими пасторами та єван
гелістами. Протягом ранніх років свого життя він подорожував з ним 
у їхніх євангелістських справах. У 1941 р., незабаром після призову до 
армії США, він ледве не помер від запалення легенів. Після того як 
Д.Берг вирішив присвятити своє життя християнському служінню, він 
пережив чудесне зцілення.

Більшу частину наступних 27 років свого життя Берг працював пасто
ром і проводив різноманітну євангелістську роботу. В 1967 р. він одер
жав заклик від Бога нести Євангелію хіппі у південній частині Каліфорнії. 
Саме тут він разом зі своїми дітьми-піддітками розпочав молодіжне 
служіння, яке росло і згодом стало відоме як «Сім’я». Девід рано 
відійшов від свого публічного служіння та адміністративного керівництва 
«Сім’єю», віддаючи перевагу усамітненому життю, присвячуючи більшу 
частину свого часу молитві та писанню. Його спілкування з «Сім’єю» за
галом велось переважно у формі листів (записані проповіді чи лекції). 
Після смерті Берга у 1994 р. його дружина, яку він готував як свою на
ступницю, посіла місце лідера руху. Ми віримо, що Господь помазав 
Марію та її нового чоловіка Пітера як пророків та лідерів нашого руху.

Закон Любові. Цим терміном ми називаємо божественний принцип, 
яким керуються всі аспекти нашого християнського життя. В Біблії Закон 
Любові часто називається «Законом Віри» чи «Законом Духу Життя», 
«Христовим Законом», «Досконалим Законом свободи» і т.ін. Закон цей 
базується на вченні Ісуса про те, що найвищий прояв та суть Мойсеево
го декалогу, а також сутність Послань пророків полягає у простій наста
нові, яка складається з двох частин -  любити Бога та свого ближнього. 
Ми віримо, що за цим правилом повинні вимірюватися всі наші думки,
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спонукання та справи. Духовна основа цієї доктрини походить від слів 
Ісуса та апостола Павла: «Він же промовив йому: «Люби Господа Бога 
свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це 
найбільша й найперша заповідь А друга однакова з нею: Люби свого 
ближнього, як самого себе. На двох ось цих заповідях увесь Закон і Про
роки стоять» (Мт 22:35-40).

Ми віримо, що Своєю жертвою на хресті Ісус звільнив нас від Мой
сеевих Законів Старого Завіту. Втім ми також віримо, що за Ісусовим За
коном Любові спасенний грішник пов’язаний ще суворішим моральним 
кодексом, ніж той, який був нав’язаний міріадами правил в Законі Мой- 
сея. Нинішній віруючий повинен у всіх своїх справах керуватися любов’ю 
навіть до тих, хто йому, можливо, й не подобається.

Якщо в Законі Мойсея йдеться про те, що ми повинні чините те, що 
справедливо, то за Ісусовим Законом Любові від нас вимагається діяти 
більш, ніж справедливо. Ми повинні любити, мати милосердя та проща
ти. У Мойсеевому Законі практично не було прощення. Там було: «око за 
око, зуб за зуб» (Вих. 21:24; Лев. 24:20). Та Ісус сказав: »То ж усе, чого 
тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Бо в цьому 
Закон і Пророки» (Мт 12:7). Це відоме «Золоте правило» дає нам ключ до 
встановлення гармонійних відносин з іншими. Ми не повинні ставитися 
до інших так, як вони ставляться до нас, а так, як ми хотіли б, щоб вони 
ставилися до нас.

Як спасенні віруючі, ми звільнені від Законів Мойсея, як про це йдеть
ся в Писанні: «Ви вмерли для Закону через тіло Христове» і «Закон бо че
рез Мойсея був даний, а благодать та правда з ’явилися через Ісуса Хри
ста» (Рим. 7:4; Ів. 1:17). Та ця свобода не є себелюбна, безтурботна во
ля, за якою ми можемо ставитися до наших ближніх нелюбляче чи 
егоїстично. Чи називається воно «Золоте правило», чи Закон Любові, чи 
якось ще, загальне використання Закону Любові -  це основне загальне 
вірування, якого додержуються християни всього світу. Протягом близь
ко 2 000 років це положення було основним стовпом християнської віри.

Від усіх інших християн нас відрізняє те, що ми віримо, що Закон Лю
бові у деяких випадках може бути застосованим до статевих стосунків 
між дорослими за умови, що вони відповідають наведеним вище писан
ням (Мт 22:37-40, Мт 7:12). Ключовим віршем для застосування Закону 
Любові до статевих стосунків є вірш: «Любов не чинить ближньому зла» 
(Рим. 13:10). Таким чином, умовою будь-яких статевих стосунків поза 
шлюбом (дошлюбних чи позашлюбних) за Законом Любові є те, що наші 
стосунки повинні керуватися безкорисливою, самопожертовною Божою 
любов’ю, яка не чинить нікому зла, і які відбуваються за повної згоди всіх 
безпосередньо причетних до цього людей. Ми віримо, що при дотри
манні всіх цих умов люблячі гетеросексуальні стосунки між дорослими, 
які повністю на це згодні, не є, на думку Бога, гріхом.
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Водночас ми усвідомлюємо, що статеві стосунки повинні мати певні4 
встановлені обмеження, які б запобігали шкоді та зловживанням. Наші 
громади прийняли звід правил та обмежень щодо статевих контактів, які 
записані в нашому керівному документі «Хартії», а також в інших 
публікаціях «Сім’ї». Ці вказівки служать засторогами, які допомагають 
впевнитися в тому, що всі діють у відповідності до Закону Любові, уника
ючи в такий спосіб зловживання цими свободами та гарантуючи, що ніхто 
не постраждає та не зазнає шкоди, особливо наші діти та молодь. Прави
ла «Сім’ї» недвозначно забороняють будь-які статеві контакти між дорос
лими та неповнолітніми. Вони також недвозначно забороняють будь-які 
статеві контакти між членами «Сім’ї» (CM) і тими, хто не є такими.

Хоча сексуальне застосування Закону Любові завдяки своїй контро- 
версійній природі привертає багато уваги, воно ні в якому разі не є цен
тральною точкою нашого життя! Повнота Закону Любові означає жити 
в любові та гармонії з іншими, не чинити ближньому зла та любити своїх 
ближніх як самих себе. Його суть -  самопожертовне життя, розділення 
себе з іншими та допомога тим, хто в нужді. Це і є провідними принципа
ми нашого життя та спонуками у нашій місіонерській роботі.

«Кокетливе рибальство». Як пояснювалось вище, ми віримо в те, що 
статеві стосунки між згодними дорослими не є, на думку Бога, гріхом, 
якщо вони мотивовані самопожертовною любов’ю і ніяким чином нікому 
не шкодять. Розвиваючи далі цю доктрину, Девід Берг вірив та вчив, спи
раючись на Писання, що якщо один з членів «Сім’ї» добровільно захоче 
мати статеві гетеросексуальні стосунки з тими, хто не є членами «Сім’ї», 
щиро прагнучи показати їм Божу любов та турботу, маючи на меті зреш
тою привести їх до прийняття Ісуса як їхнього Спасителя, то це не є, 
на погляд Бога, гріхом. Це стало відомим як «fiirty fishing» («кокетливе 
рибальство»), термін, який походить від Христового запрошення риба
лок з Галілеї: «Ідіть за Мною і Я зроблю вас ловцями людей» (Мт 4:19).

Таке експериментальне служіння розпочалося в кінці 70-х років м. ст. 
і було офіційно припинене у 1987 році, оскільки Господь показав Девіду 
більш плідні методи роботи з людьми. Заборона ця постала і як за
побіжний захід проти нової епідемії СНІДу. Наші громади прийняли Звід 
правил та пересторог щодо статевих контактів. Ці правила записані 
в нашій керівній »Хартії» та інших публікаціях «Сім’ї’». Вони чітко заборо
няють будь-які статеві контакти між CM членами «Сім’ї» та тими, хто не є 
такими.

Чи були у «Сім’ї» коли-небудь правові проблеми? Діючи 
у відповідності зі злісними скаргами та підбурені сенсаційно спраглими 
засобами масової інформації, у період з 1989 по 1993 роки проти наших 
громад в Іспанії, Австралії, Франції та Аргентині були вжиті масивні нічні 
рейди поліції.

І хоча конкретні подробиці цих рейдів й відрізняються, та загальна
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схема їх проведення була дуже подібною. У кожній з громад кілька де
сятків полісменів вривалися в дім (часто силою виламуючи двері) у су
проводі представників агенцій із захисту прав дитини та засобів масової 
інформації. Шокованим та спантеличеним батькам наказували не втру
чатись, поки представники влади байдуже будили та збирали вкупу сотні 
наших дітей, в деяких випадках під загрозою зброї, вихоплюючи їх з 
ліжок та з материнських рук, транспортували до невідомого місця. 
У кількох таких випадках дорослих також ув’язнювали, навіть не повідо
мивши, за якими звинуваченнями, й не даючи можливості поговорити зі 
своім адвокатом навіть після декількох днів ув’язнення. Дітям, які зазна
ли великої моральної травми та яких спеціальні агенції агресивно пере
правили до інтернатів, не дозволяли спілкуватись з батьками, а їм в цей 
же час казали, що батьки самі не мають бажання спілкуватись з ними.

У кожному з цих випадків засоби масової інформації були заздалегідь 
попереджені про рейди. Відеокамери знімали всі події щойно вони роз
почалися, в такий спосіб гарантуючи максимальне висвітлення цього ви
довища, що супроводжувалося численними інтерв’ю з представниками 
антикультових організацій, які звинувачували членів наших громад 
у жахливих злочинах.

Після цього тривала довга боротьба, під час якої організації із захисту 
прав дитини намагались якнайдовше отримати опікунство над дітьми, 
проводячи за цей час численні обстеження, допитування та огляди «вря
тованих» дітей, несамовито намагаючись найтись «докази» якихось мис
лимих форм зловживань. У будь-якому випадку вони залишались ні з чим.

Понад 500 дітей членів «Сім’ї» були в такий спосіб піддані урядово 
санкціонованому ув’язненню та наступним обстеженням з боку 
фахівців-медиків, психологів, вчителів та юристів, яких призначали суди 
в різних частинах світу. Кожного разу суд приходив до висновку, що жод
на дитина не мала будь-яких слідів якоїсь форми насилля та зловживань, 
як сексуального, так і будь-якого іншого характеру.

У кожному з цих сенсаційних рейдів, яким піддалася «Сім’я», суди 
повністю виправдали її у всіх звинуваченнях і навіть відкрито засудили жах
ливе поводження з її членами та порушення їхніх прав. Дехто з суддів, як це 
свідчать їхні постанови, були глибоко схвильовані тим, що проти «Сім’ї» бу
ли вжиті такі воєнізовані заходи, не маючи на те жодних підстав, які б 
підтверджували заяви про правопорушення. Судді, освітяни та психологи 
не раз публічно заявляли, що діти з «Сім’ї» за рівнем свого розвитку випе
реджають середній інтелектуальний, поведінковий та соціологічний рівень 
у порівнянні з їхніми однолітками у суспільстві загалом.

Шкода, що факти, які свідчать про нашу невинність, не набули такого 
ж широкого висвітлення в пресі, як початкові публічні хибні звинувачен
ня. Саме тому багато хто навіть не знає, що ми були виправдані у всіх тих 
звинуваченнях, за якими нас було притягнуто до суду! Діяльність «Сім’ї»
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не була офіційно заборонена у жодній країні, де релігійні права людини 
конституційно гарантовані. Судові процеси, які слідували за лихозвісни- 
ми «рейдами» на початку 90-х років в Іспанії, Франції, Аргентині та Авст
ралії, одностайно прийшли до висновків на користь «Сім’ї», виправдову
ючи наших членів у всіх звинуваченнях. У всіх цих чотирьох країнах, де 
мали місце рейди і наступні судові процеси, «Сім’я» й досі має своїх ак
тивних представників.

Об’єктивну інормація про «Сім’ю»можна одержати:
INFORM (Information Network on Religious Movements, based at the 

London School of Economics)
E-Mail: lnform@lse.ac.uk
London School of Economics (LSE), Houghton Street, London WE2A 2AE, 

England
Telephone: +44 0207 955 7654. Fax: +44 0207 955 7679

CESNUR (Centre for the Study of New Religions, based in Turin, Italy) 
E-mail: cesnur@tin.it Web site: http://www.cesnur.org 
Link to information on The Family:

http://www.cesnur.org/testi/TheFamily/se_thefamily.htm

HRWF (Human Rights without Frontiers, based in Brussels, Belgium) 
E-mail: info@hrwf.net Web site: http://www.hrwf.net 
Link to information on The Family: http://www.hrwf.net/English/the_fami- 

Iy99.html

Де знайти про «Сім’ю» в Інтернеті?
www.thefamily.org — Міжнародна веб-сторінка «Сім’ї» 

www.thefamilyeurope.org -  Європейська веб-сторінка «Сім’ї» 
www.countdown.org — Новини та думки про Час Кінця

Як можна зв’язатися з «Сім’єю»?
The Family
Maxet House Liverpool Road 
Luton LU11RS 
ENGLAND

info@thefamilyeurope.org
«Час дії» -  новий щомісячний журнал, з якого ви дізнаєтеся про те, як 

підключитись до Божої сили за допомогою молитви, вивчення Його Сло
ва та використання принципів Його любові в повсякденному житті. Якщо 
ви хочете передплатити цей журнал напишіть за адресою:

«Сім’я» , а/с 128, Київ 01025 activate@ukr.net
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ЦІКАВО ЗНАТИ
Фіміам (ладан) шкідливий для здоров’я. Речовини, які осідають 

в легенях при спалюванні ладану, можуть викликати ракові захворюван
ня. Особливу загрозу кадила становлять для хлопчиків і дівчаток, які сто
ять під час служби біля вівтаря. Таке застереження зробило Міністерст
во охорони здоров’я Ірландії на основі ретельного вивчення явища. З 1 
січня 2004 р. тут буде заборонене куріння фіміамом в храмах. Міністр 
Ірландії доктор Джім Макдейд, який займається медичною практикою, 
говорить: «Всі ми знаємо, що вуглець -  канцероген і присутній скрізь, де 
є дим. А якщо ви вдихаєте молекули вуглецю, то завжди існує ризик, що 
ви можете завдати шкоди своєму здоров’ю».

День гріха вирішила регулярно проводити влада Сантяго. В цей
день всі борделі міста, піп-шоу, стриптиз клуби, кінотеатри, в яких де
монструються порнофільми, будуть обслуговувати клієнтів із 50-відсот- 
ковою знижкою. До цих днів будуть приурочені різні еротичні вистави, 
садомазо-шоу і прем’єри нових еротичних стрічок. Організовується під 
час Дня також групова свінгегерівська вечеринка.

Муміфікований труп русалки витягнули з води в місті Портленд 
(штат Орегон). Тіло розміром до півметра мало не лише лускатий хвіст, 
а й жіночу голову із волоссям до пояса. Дивна напівжінка -  напівриба по
мерла десь два роки тому. Скоріше всього морське творіння хвилями бу
ло викинуто на берег, де під впливом сонця й вітру перетворилося 
у мумію.

В таїландській столиці Бангкоці в буддійських храмах розвелося 
стільки котів, що це стало заважати в проведенні служить, створює не
зручності не лише для молільників, а й для туристів. Будучи затурбова
ною цим, влада Бангкоку вже встановила на території Храму Смарагдо
вого Будди для відлову хвостатих бомжів спеціальні пристрої. Відвіду
вачів застерігають від підгодівлі тварин.

Для стихій природи святих будівель не існує. Від них навіть Бог не 
рятує свої оселі. В Форресті (штат Огайо, США) блискавка влучила 
в храм саме тоді, коли пастор виголошував проповідь і попросив Бога 
дати свій знак звисока. Богослужіння було перерване. Пожежу довго не 
вдавалося приборкати. Постраждав навіть священик, бо ж блискавка че
рез мікрофон дістала і його.
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Виявлено найстарішу планету Всесвіту. Вона знаходиться на 
відстані 5,6 світових років від Землі у сузір’ї Скорпіона. Планета у два ра
зи більша за Юпітер. Складається вона із газу і обертається навколо 
зірки типу «білий карлик», яка аналогічна нашому Сонцю. Як повідомив 
відкривач планети Стейн Сігурдсон, космічна знахідка належить до пер
шого покоління планет, які утворилися у Всесвіті, коли наша Галактика 
знаходилася ще в стадії формування. Нововідкритій планеті 12,7 млрд. 
років. Порівнюючи її, відзначимо, що нашій Соняній системі десь 5 млрд. 
років. Земля належить лише до третього покоління. Допомогли обсерва
торії Пенсильванського університету виявити «бабцю» у Всесвіті знімки 
космічного телескопу «Хобл», що працює на навколоземній орбіті. 
Для богословів постала проблема: як узгодити з новим відкриттям 
біблійні оповіді про творіння світу, якщо небесні тіла у Всесвіті виникали 
з такими великими часовими проміжками?

Собака на ім ’я Прета з Португалії вже більше трьох років щонеділі 
відвідує католицький храм, який розміщений за тридцять кілометрів 
в іншому місті. Характерно, що після того, як Прета виявила таку свою 
християнську вірність, недільні служби в храмі стали надто популярни
ми. Сюди почали приходити люди просто із допитливості, з бажанням 
побачити благочестивого пса. То ж як з ’ясувати цей факт набожності 
тварини? Чи не притаманна віра у вищі сили й собакам?

Код шимпанзе співпадає із кодом людини на 99,4%. Шимпанзе 
бононго є найближчим родичем людини. Згідно досліджень амери
канського професора Моріса Гудмена, сім мільйонів років тому люди і 
шимпанзе мали спільного предка, а через декілька мільйонів років їх 
шляхи-дороги розійшлися. Головний висновок американського вченого: 
наука має віднести людину і шимпанзе до одного роду.

Теологи Австралії відхилили оприлюднені у серпні висновки док
торської дисертації дослідника людської сексуальності Роллана 
Макклірі. Тут він на основі вивчення Святого Письма й астрологічних карт 
доводив, що Ісус Христос і троє його учнів були геями.

Найдавнішу ікону із зображенням божества виявили археологи 
в Перу. Ікона ця відрізняється від сучасних тим, що нанесена на чашу, 
яка використовувалася для здійснення обрядів у храмі. Датують знахідку 
другим тисячоліттям до нашої ери. Чаша належала цивілізації, яка існу
вала ще до знаменитих інків. Верховне божество має характерні клики і 
вивернуті назовні ступні із гострими нігтями. Шапка божества оздобле
на зміями. В одній із рук божество тримає жезл, який символізує вищу
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владу в пантеоні богів давніх культур Центральних Анд. Знахідка є най
давнішою іконою, яку можна чітко ідентифікувати.

Катастрофа світового масштабу відбудеться 21 березня 
2014 р., коли наша Земля зіткнеться з астероїдом понад кілометрово
го діаметру, який зі швидкістю 40 км. за секунду наближається до неї. 
Вчені вважають, що саме із-за такого зіткнення десь 65 млн. років тому 
на Землі вимерли динозаври. Можливі наслідки від падіння на Землю 
цього астероїда американські дослідники прирівнюють до результату 
вибуху силою в 20 млн. атомних бомб, скинутих на Хіросіму.

Унікальна культова печера існує в 100 кілометрах від Сіднею,
але місце її знаходження австралійські аборигени тримають у великій 
таємниці. Побачити понад 200 зразків настінного розпису печери IV тис. 
до н.е. -  XVIII ст. н.е. зміг в цьому році лише провідний антрополог Авст
ралійського музею Пол Тейкон. Малюнки зроблені вугіллям, глиною або 
охрою. Вони зображають тварин, які відіграють важливу роль в житті 
аборигенів. Малюнки збереглися досить добре, бо в печеру не потрап
ляє яскраве сонячне світло.

Непізнані літаючі об’єкти існують і мають інопланетне поход
ження. До такого висновку прийшли слухачі Інституту вищих досліджень 
національної оборони, об’єднані в асоціацію «Комета» під керівництвом 
генерала ВПС Франції Деніса Летті. На думку «Комети», інопланетяни не 
досліджують землян, а просто хочуть привчити їх до думки, що вони існу
ють. Якась ворожість щодо землян ними не виявляється.

Чоловіки як бюлопчёний вид зникнуть через 125 тис. років.
Про це свідчить У-хромосома -  код сучасного чоловіка, який швидко 
руйнується. Певно що тому середній вік життя чоловіка помітно менший 
від жіночого, жінки більш несприйнятливі для багатьох хвороб. Такий 
сенсаційний висновок зробив професор Оксфордського університету 
Брайан Сайкіс. Y-хромосома відсутня в жіночому організмі. Вона не 
здатна самостійно усувати ті пошкодження, які зазнає від довкілля, 
а відтак з часом не зможе виконувати свою функцію і визначати чоловічу 
стать в ембріона. Відтак через 125 тис. років на Землі залишаться лише 
жінки. Проте людство із-за цього не зникне. Генетична інженерія теоре
тично має можливості створювати ембріон лише з жіночої клітини, в яку 
імплантується ядро іншої жінки-донора. Тоді на Землі будуть народжува
тися лише дівчатка. Подумаємо тепер над глибинним змістом біблійної 
концепції про творення Адама і Єви.

3AT “ВІПОЛ” ДК №15. Зам. № 3-2447
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СТОРІНКА К О Н Ф ЕС ІЇ В «РЕЛІГІЙН ІЙ  ПАНОРАМ І»

1. А д в е н т и с т и  с ь о м о г о  д н я 2 0 0 0 №  1-2

2 . П р а в о с л а в н і.  К и їв с ь к и й  П а т р іа р х а т 2 0 0 0 № 3

3.
Ц е р к в а  Іс у с а  Х р и с т а  С в я т и х  о с т а н н іх  д н ів

2 0 0 0

2 0 0 3

№ 4

№ 1

4 . Т о в а р и с т в о  С в ід о м о с т і К р іш н и 2 0 0 1 № 1

5. Є в а н г е л ь с ь к і х р и с т и я н и - б а п т и с т и 2 0 0 1 № 2

6. Д у х о в н е  У п р а в л ін н я  м у с у л ь м а н  У к р а їн и 20 0 1 № 3

7. С в ід к и  Є г о в и 20 0 1 № 4

К В а т и к а н 2 0 0 1 № 5

9. Б а га ї 20 0 1 № 6

10. Х р и с т и я н и  в ір и  є в а н г е л ь с ь к о ї - п ’ я т и д е с я т н и к и 20 0 1 № 7

11. Р ід н о в ір и 20 0 1 № 8 - 9

12. У к р а їн с ь к а  Г р е к о - К а т о л и ц ь к а  Ц е р к в а 20 0 1 № 1 0

13. К а р а їм и 2 0 0 1 № 1 1

14. П р о г р е с и в н и й  Іу д а їз м 2 0 0 1 № 1 2

15. С т а р о о б р я д н и ц т в о 2 0 0 2 № 1

16. В ір м е н с ь к а  А п о с т о л ь с ь к а  Ц е р к в а 2 0 0 2 № 2

17. Х а р и з м а т и з м .  Ц е р к в а  П е р е м о г и . 2 0 0 2 № 3

18. С о б о р  Р ід н о ї  У к р а їн с ь к о ї  В ір и 2 0 0 2 № 4

19. А н г л ік а н с т в о 2 0 0 2 № 5

2 0 . Р е ф о р м о в а н е  П р а в о с л а в ’ я 2 0 0 2 № 5

2 1 . А р м ія  с п а с ін н я 2 0 0 2 № 5

2 2 . С а є н т о л о г ія 2 0 0 2 № 6

2 3 . П о с о л ь с т в о  Б о ж е 2 0 0 2 № 7
2 4 . К р и м ч а н и 2 0 0 2 № 8 - 9

2 5 . Ц е р к в а  Є д н а н н я 2 0 0 2 № 1 0

2 6 . Б о г о р о д и ч н а  Ц е р к в а 2 0 0 2 № 1 1

2 7 . Т о в а р и с т в о  Г р а л я 2 0 0 2 №  12

2 8 . У к р а їн с ь к а  Л ю т е р а н с ь к а  Ц е р к в а 2 0 0 3 № 2

2 9 . Ц е р к в а  А С Д  Р е ф о р м а ц ій н о го  р у х у 2 0 0 3 № 3

ЗО. Ц е р к в а  О с т а н н ь о г о  З а п о в іт у 2 0 0 3 № 4

3 1 . О б ’ є д н а н н я  Є в а н г е л ь с ь к и х  Ц е р к о в  У к р а їн и  -  Ц е р к в а  С в іт о в и х  Ж н и в 2 0 0 3 № 5

3 2 В с е л е н с ь к а  Ч и с т а  Р е л іг ія  С а х а д ж а  Й о г а 2 0 0 3 № 6

33 О б ’ є д н а н н я  н е з а л е ж н и х  Х а р и з м а т и ч н и х  Ц е р к о в  У к р а ї н и 2 0 0 3 № 7
3 4 Х р и с т и я н с ь к и й  р у х  “ С ім ’ я ” 2 0 0 3 № 8 - 9



в с е с в і т н і й  д е н ь  р е л іг ій

В 2004 РОЦІ ВІДЗНАЧАТИМЕТЬСЯ 18 СІЧНЯ
Цей День Організація Об'єднаних Націй встановила ще 

в 1950 р. Щ ороку він припадає на третю неділю січня. Минулого року 
його в тих чи інших формах відзначали 17 січня майже в 80 країнах світу. 
В 2002 р. Всесвітній День релігій вперше відзначила й Україна. Захі 
був зініційований Центром релігійної інформації І свободи Української 
Асоціації релігієзнавців і Національними Духовними Зборами багаїв 
України і підтримане Держкомом релігій України та Відділенням 
релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди Н А Н  України. 
День релігій проводився у формі прес-конференції в Укрінформі пре 
ставників влади і науки, відомих діячів ряду конфесій. Учасники заходу 
вирішили тоді, що відзначення Всесвітнього Дня релігій в Україні має 
стати традиційним, а форми його відзначення — більш різноманітними. 
Прийнято було рішення про Звернення до Президента України Леоніда 
Кучми з проханням включити цей День в офіційний перелік знаменних 

дат, які вшановуються країною. Постійно діючий оргкомітет Дня релігій 
інформує всі конфесії і Церкви, що в наступному році дата цього урочи
стого заходу припадає на 18 січня. Варто заздалегідь продумати те, як і 
в яких формах вони будуть його відзначати. Міжконфесійний захід Орг
комітет Дня планує провести 16 січня в приміщенні Актового залу 

Інституту філософії Н А Н  України ( вул. Трьохсвятительська, 4а, 
K.410). Мета заходу — формування толерантних міжконфесійних і 
міжцерковних відносин в умовах свободи віросповідань. Окрім коротких 
виступів офіційних представників конфесій і Церков з повідомленням 

про себе, програмою форуму релігій передбачені також їх духовні ху
дожні номери, участь у виставці релігійних видань тощо. Оргкомітет 

просить конфесії і Церкви заздалегідь надсилати заявки на свою участь 
у Всесвітньому Дні релігій на адресу: Київ, вул. Січневого повстан

ня, 31, к.1 Центр релігійної інформації і свободи УАР або ж  факсом 
(0 4 4 ) 229-48-12 573-92-92 чи електропоштою cerif @  alfacom. net З а 

явку можна також занести у Відділення релігієзнавства Інституту філо
софії Н А Н  України (вул. Трьохсвятительська, 4, кімнати 301 або 323). 

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У В РЕЛІГІЙ!


