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У К Р А ЇН А  - Р Е Л ІГ ІЙ Н О  П Л Ю Р А Л Ь Н А  К Р А Ї Н А

Шановний Читачу!
Історія формувала Україну конфесійно плюральною. Вона ж водночас виховувала в українця 

свідомість релігійної толерантності. Це зумовлено рядом її особливфостей.
Україна - релігійно плюральна країна з часу появи 

її на карті світу. Вже в першому її владному утворенні 
Киє во-руській державі співіснували вірування язичників 
різних племен у своїх богів, спробу поєднати яких в один 
пантеон прагнув здійснити князь Володимир у 982 р.

Наш народ по-своєму сприйняв християнство після 
його охрещення князем Володимиром у 988 р. Він поєднав 
у своїх віруваннях християнство з язичництвом, а відтак 
став двовірним. Та інакше й не могло бути. Язичництво - це 
релігійна картина природи і діяльності людини в ній. Хрис
тиянство - це релігійна картина людини у її відносинах з 
іншими людьми і Богом. Саме тому, прийшовши на наші те
рени, воно не могло замінити, а чи ж витіснити язичництво. 

Воно охристиянізувало його. Тому ми й маємо нині у віруваннях народу практично не чисте христи
янство, а християнізоване язичництво і водночас оязичнене християнство. Цей синкретизм є однією 
з підвалин тієї релігійної плюральності, яка характеризує духовний світ нашого народу.

Україна, як це відомо, є межовою країною. Вона розташована на пограниччі Сходу і Захо
ду, християнства та ісламу, двох основних течій християнства - православ'я і католицизму. Це зу
мовлювало те, що на її теритлрії здавна проживають поруч представники різних релігійних вірувань. 
Таке сусідство, постійне спілкування, навіть співжиття формувало переконання, що релігійність є 
чимось особистнісним, що із-за відмінності у віруваннях не слід допускатися ворожнечі, якихось 
протистоянь, упереджень, що іншу релігійність слід сприймати з певною байдужістю і толе
рантністю.

Щ е одне. Є два психологічні типи народів - екстраверти й інтроверти. Екстраверти, як відо
мо, прагнуть розширити свої впливи і володіння, території проживання. Типовий приклад - росіяни, 
які в своїх територіальних устремліннях прихопили Аляску, приросіянили Прибалтику, Кавказ і 
Причорномор'я. Українці - інтроверти. їм багато, а тим більше чужого, не треба. Вони байдужі і до 
вірувань іншого, не прагнуть його переіначити на лад своєї релігійної духовності. А  відтак - українці 
толерантні до носіїв інших вірувань.

Релігійність українського народу кордоцентрична. Це означає, що в його світогляді основ
ну роль - мотиваційну і рушійну - відіграють не розумово-раціональні сили, а світ емоцій, почуттів. 
Кордоцентрична релігійність є надто простою. Це - релігійність серця. Вона не потребує створення 
якихось затеоретизованих богословських систем, де, власне, частіше всього й виникає міжкон
фесійне протистояння. Притаманне українцям чуттєво-релігійне ставлення до життя не формує 
якусь ворожість до носіїв інших вірувань, бо ж емоційний світ віруючих різних конфесій майже 
співпадає. Відтак в іншому він не бачить якогось ворога. Серед українців часто можна почути, що 
католики, як і православні, "вірять в єдиного Бога і в Ісуса Христа, тільки в них по-іншому править
ся" (тобто по-іншому виконуються обряди). До євреїв українець також ставиться з повагою, бо ж 
вони також "вірять в єдиного Бога" і мають "міцну віру".

Своє ставлення до інших людей українець вимірює не їх конфесійністю, світоглядними 
орієнтаціями, а їх діяльністю. Тому він толерантний навіть до атеїста. Аргумент при цьому звучить 
приблизно такий: "Дарма, що він не молиться, але він заслужив собі місце на тому світі добрими 
ділами своїми. Бог це врахує".

(Продовження на 3-й сторінці обкладинки)
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РЕЛІГІЙНЕ Ж И Т Т Я  УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ 
РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ

6 0 - р і ч ч я  
г о л о д о м о р у  
в ш а н у в а л а  
Україна в л и -  
с  т о  п а д  і 
м іся ц і. Згада
ли про нього 
багато країн 
світу. Лише 
р о с і й с ь к и й  
п р е з и д е н т  

В.Путін сказав про нього як не про 
вартий великої уваги факт. А між 
тим свідомо інспірований з Моск
ви голод забрав в Україні біля 10 
мільйонів життів. Встановлений 
перед Михайлівським монастирем 
пам'ятний знак освятили право
славні, католицькі та іудейські свя
щеннослужителі. Пам’ятний знак 
цей - це козацький хрест, на якому 
розіп’яті мати з ще ненародженим 
дитям.

З а к о н о п р о е к т  "Про в н ес ен н я  
зм ін  д о  З е м е л ь н о г о  к о д е к с у  Ук
раїни" (реєстр. № 4023, автор - 
Кабінет Міністрів України), яким 
пропонується відновити права 
релігійних організацій щодо влас
ності на землю та постійного кори
стування земельною ділянкою із 
земель державної та комунальної 
власності прийнято Верховною

Радою 18 листопада 2003 р. у пер
шому читанні. Згідно з цим рішен
ням, парламентському Комітету з 
питань аграрної політики та зе
мельних відносин доручено до
опрацювати зазначений * законо
проект з урахуванням зауважень і 
пропозицій суб'єктів права зако
нодавчої ініціативи та внести його 
на розгляд Верховної Ради України 
у другому читанні. (Risu.org.ua)

2 0  л и с т о п а д а  В е р х о в н а  Р а д а  
У країни п р и й н я л а  р іш ен н я  
в ідхи л и ти  за к о н о п р о ек т и  щ о д о  
с в о б о д и  с о в іс т і. А це - "Про вне
сення змін до Закону України "Про 
свободу совісті та релігійні ор
ганізації" (реєстр. № 1281, автор 
- Кабінет Міністрів України) та 
"Про свободу віросповідання та 
релігійні організації" (реєстр. 
№ 4185, автор - нар.деп. Л.Гри
горович). За урядовий законопро
ект проголосувало 177 народних 
депутатів, аза депутатський -108. 
Голосування ж з приводу того, 
щоб поставити законопроекти на 
повторне голосування чи направ
лення їх на повторне перше читан
ня - не набрали необхідної 
кількості голосів. Депутати з 
різних фракцій, як з парламентсь
кої більшості, так і з опозиції, вва
жають, що ці законопроекти є не 
підготовленими належним чином, 
а тому створюють конфліктну си
туацію у Верховній Раді України та 
певну напругу в суспільстві. Ста
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Релігійне життя України

ном на початок жовтня ц.р. 
Комітет Верховної Ради України з 
питань культури і духовності отри
мав більше 4000 звернень від ре
лігійних організацій та громадян. 
(Risu.org.ua)

В ер хов н а  Р а д а  України н е  б у 
д е  п р о в о д и т и  п а р л а м е н т с ь к і  
сл у х а н н я  з  п и тан ь  сп ів п р а ц і  
Д ер ж а в и  і Ц еркви. Верховна Рада 
України не підтримала проект по
станови про проведення 24 грудня 
2003 року парламентських слухань 
на тему: „Держава та Церква: 
об’єднання зусиль для відроджен
ня духовності нації та подолання 
негативних соціальних явищ 
у суспільстві" (реєстр. № 3506, ав
тор - нар.деп. І.Рішняк). За прове
дення парламентських слухань 
проголосувало 187 народних депу
татів, замість потрібних 226. 
Більшість народних депутатів вва
жають, що зараз не на часі прове
дення парламентських слухань по 
запропонованій тематиці у зв'язку 
з тим, що існує небезпека політи- 
зації цього питання у суспільстві і 
Верховній Раді України. Прибічни
ки ж проведення переконані, що 
проведення парламентських слу
хань дозволило б з’ясувати і узго
дити позиції різних сторін, які про
явилися під час нещодавного роз
гляду законопроектів про внесення 
змін до Закону України „Про свобо
ду совісті та релігійні організації” . 
(Інститут Релігійної Свободи)

В е р х о в н о ю  Р а д о ю  У країни
20 листопада прийнятий Закон 
"Про захист громадської моралі

від продукції, що пропагує порно
графію” . В ньому наголошено, що 
виробництво й поширення в будь- 
якій формі продукції еротичного 
характеру і продукції, що містить 
елементи насилля і жорстокості, 
дозволяються лише за умови до°- 
тримання обмежень, встановле
них законодавством. Закон забо
роняє також поширення про
дукції, яка пропагує релігійну во
рожнечу, неповагу до релігійних 
святинь. В прийнятті цього Закону 
є неабияка заслуга релігійних ор
ганізацій України. Вони давно ви
ступають з вимогою до влади за
боронити відкриту рекламацію 
еротики.

Р е л іг ій н іс т ь  з р о с т а є ,  
а м о р а л ь н іс т ь  п а д а є .  Останнє 
засвідчив Київський м іжнарод
ний інститут соц іол о гії. Як 
в ідзначив його президент 
д.ф ілос.н. В.Хмелько, зростан
ня дем орал ізац ії сусп ільства  
протягом останніх 11 років су 
проводжується, як це не пара
доксально, тим , що люди не 
вважають за правильне о р ієн 
туватися на неморальні кр и 
тер ії повед інки . З ’ясувалося 
зокрема, що за ці роки рівень 
готовності прийти на допомогу 
іншому значно знизився. Якщо 
в 1992 р. про недопом огу їм 
в годину скрути заявляло 5,5% 
опитаних, то в 2003 р. вже 
16,5%. Знизився рівень довіри 
між людьми за цей час з 54% до 
43% .Водночас зросла кількість 
тих, хто відчуває себе щасли
вим - з 20% до 24%.

Релігійна панорама № 11 ’2003 З



Релігійне життя України

Т р а д и ц ію  о т р и м а н н я  у к 
р а їн ськ и м и  ч и новникам и б л а г о 
сл о в ен н я  в П р ед с т о я т ел я  УПЦ 
М о с к о в с ь к о г о  п а т р іа р х а т у  не

порушив і Геннадій Васильєв. На
передодні свого призначення на 
посаду генерального прокурора 
України віце-спікер парламенту 
зустрівся з митрополитом Володи
миром (Сабоданом). У бесіді обго
ворювалися проблеми церковно- 
державних відносин. Митрополит 
Володимир побажав Геннадію 
Андрійовичу допомоги Божої 
у справі служіння народу України. 
Цього ж дня Верховна Рада за
твердила Геннадія Васильєва в по
саді генерального прокурора Ук
раїни. (Прес-служба УПЦ МП)

Україна в ід зн а ч и л а  1 0 0 -р іч я  
в и х о д у  С вятого П исьм а р ід н о ю  
м о в о ю . З нагоди видруку в 1903 р. 
перекладеної П.Кулішем, І.Нечуй- 
Левицьким та І.Пулюєм Біблії 
в київській філармонії відбувся 
урочистий вечір. Знаменно, що пе
ревидання цієї Біблії до ювілею бу
ло здійснене з благословення гла
ви УПЦ КП Філарета, УГКЦ Любо
мира Гузара і американського ми
трополита УАПЦ Константина. Во
ни ж, окрім останнього, вітали

учасників урочистого вечора. По
ява Святого Письма 100 років тому 
засвідчувала високу культурно- 
освітню й наукову велич ук
раїнського народу серед народів 
світу, зіграла значиму роль у фор
муванні української нації. Цей вид- 
рук дав можливість українцям слу
хати вчення Ісуса Христа і молити
ся рідною мовою, читати нею Сло
во Боже.

О стр озь к а  Б іблія , щ о с к л а 
д а є т ь с я  із  7 6  книг, зн о в у  в и х о 
д и т ь  у св іт . Вперше її видав 

у 1581 р. в Ост
розі першодру
кар Іван Федо
ров (Федорович 
- так написано 
на його печатці) 
в перекладі із 
грецької церков
нослов'янською 
мовою. Нині за

вершує її переклад українською 
мовою отець Рафаїл Торкуняк. Пе
реклад йде не з єврейського пер- 
шотексту, а з грецького тексту 
70-х років відомого як Септу- 
агінта, переклад не літературний, 
а дослівний. Переклад ще не 
закінчено, але вже зроблене отець 
Рафаїл почав видруковувати окре
мими томами. Вийшло вже чотири 
томи. Він передбачає ще собі ро
боту на два роки і видрук повний 
в декількох томах до 425-річчя Ос
трозької Біблії, а це - 2006 р. Пара
лельно отець Торкуняк разом з 
біблійним товариством працює 
над новим українським літератур
ним перекладом Біблії, перекла
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дом з грецької, а також латинської. 
(Л.Носарьова)

У країнське п р а в о с л а в н е  б р а 
т ст в о  а п о с т о л а  А ндрія П е р в о 
з в а н н о г о  провело конкурс на 
найвлучніше прізвисько для посла 
Росії Віктора Чорномирдіна. Пере
можця конкурсу Лариса Шаповал, 
яка назвала Посла Вітьком Рокха- 
ло, одержала авторське свідоцтво 
і приз - 5 кілограм сала. Читаєш 
про це і думаєш, а чи серйозні лю
ди очолюють це Братство, спуска
ючись до таких примітивних і плос
ких жартів. Щось не чутно, щоб 
Братство провело якісь там кон
курси на знання особливостей Ук
раїнського Православ'я, його 
історії, не чутно нічого про ор
ганізовану Братством широку 
діяльність місіонерів - послідо
вників УПЦ КП, про організацію 
ним лекційно-просвітницької ро
боти, видрук книжок, листівок то
що. Направивши Послу посвідчен
ня про присвоєння йому прізвись
ка, Братство принизило цим не 
Посла, а самого себе, все Ук
раїнське Православ’я, засвідчило 
свою безкультурність. Не в таких 
примітивних формах треба гово
рити про явно проросійську 
діяльність в Україні Чорномирдіна. 
До того ж, він робить те, що має 
робити Посол в інтересах своєї 
країни. Ось тут лише наші дер
жавні інституції мають вказувати 
йому на вчинки, що йдуть всупереч 
інтересам і долі України, а подеко
ли й обмежувати його діяльність 
рамками дозволеного для Посла, 
а не намірами "старшого брата".

О стрів Т узл а  в ід в ід а в  є п и с 
коп С ім ф ер о п о л ь сь к и й  і К р и м 
ський К л и м ен т. Прикордонникам 
передано бібліотечку духовної 
літератури. Візит владики негатив
но сприйняли в Московській 
Церкві. Там не сподобалося те, що 
єпископ надихав воїнів на вірність 
Вітчизні, сумлінне виконання своїх 
службових обов'язків.

В Києві 21 л и с т о п а д а  п ояви в
ся  М іж н ар одн и й  н а у к о в о -б іб 
лійний ц ентр  "Зн ан н я”. При ньо
му відкрито Інститут "Мудрості". 
На перше його заняття було вине
сено надто інтригуючі питання: За
гадки Єгипту та Атлантиди. Чи 
вірною є наша Біблія? Таємниці 
пророків, допотопний світ. Історія 
людства від Адама до Армагеддону 
і всі таємниці Священного Писання.

П р е з и д е н т  к о м п а н ії Т л о б а л  
Ю крейн" В італій  К орж  вважає, 
що в Україні козацтво і віра - 
невіддільні поняття. Ось тільки йо
го турбує те, "що ті, хто називає 
себе козаками, стоять на чатах 
у Києво-Печерській Лаврі. Від кого 
вони охороняють святиню? Від ук
раїнців. Та ще й чимало роблять 
для того, щоб процвітав Московсь
кий патріархат. Хіба це не ганьба? 
Украй прикра розпорошеність су
часного козацького середовища - 
чітке віддзеркалення розшаруван
ня всього нашого суспільства". 
(Укр. газета. - №42)

Ш ес т и м ет р о в і д у б о в і х р е с т и
встановлено на всіх в'їздах до Тер
нополя. Вони мають подвійну
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місію. Цим відзначено десятиліття 
створення Тернопільської єпархії 
УГКЦ, а також створено захисний 
бар'єр для міста від усілякого зла 
та нечисті. В самому Тернополі, 
згідно рішення виконкому міськра
ди, буде споруджено двадцятиме- 
тровий пам'ятник Ісусу Христу. Він 
стоятиме по сусідству між трьома 
храмами - православним, греко- 
католицьким і римо-католицьким й 
символізуватиме прагнення всіх 
християн України до єднання.

С ліди  д а в н ь о г о  язи ч н и ц ь к о
го капищ а віднайшли археологи 
на Поліссі в місцевості, яку по 
місцевому називали Громовищем. 
Люди давно помітили, що в нього 
дуже часто влучає блискавка. 
Навіть боялися туди ходити. Там 
не росли ні гриби, хоч навколо їх 
було надто багато, ні рослинність. 
Науковці виявили під землею руїни 
язичницького храму розміром 6x8 
метрів, складеного із монолітних 
кам'яних блоків, бронзову статует
ку ідола, мідні римські монети та 
ін. Все це засвідчує, що до появи 
Київської Русі тут існувала якась 
інша високорозвинута цивілізація.

Д зв ін и ц я  С о ф ій сь к о г о  к о м 
п л е к су  м а є  н езн а ч н и й  прави й  
к р е н . Дехто причину цього 
пов'язує із будівництвом підзем
них гаражів недалеко від неї і 
будівництвом готельного комплек
су на майдані. То ж чи матимемо 
ми свою Пізанську вежу? А чи ж то 
так і треба? А може то ілюзія ба
чення? Софія - це міжнародна 
культурна цінність, то ж може слід

активніше підключити ЮНЕСКО до 
її збереження.

Ц ерковні ім ен а  українці п р о 
дов ж ую ть  ш анувати . Це - Андрій, 
Михайло, Роман, Миколай. А ось 
власне українські імена - Назар, 
Тарас, Христина, Галина, Надія та 
ін. - вибираються батьками рідко. 
Про це повідомила начальник Уп
равління реєстрації актів грома
дянського стану Мінюсту України 
В.Кунда.

М іж к о н ф е с ій н е  сп іл к уван н я  
м о ж л и в е  і в так и х  ф о р м а х .
На стадіоні Академії податкової 
адміністрації України відбувся фут
больний матч між командами 
Київської духовної академії і Вищої 
католицької семінарії. Виграли йо
го майбутні православні священи
ки. Але, як сказав католицький 
ректор єпископ Віталій, "головне 
у зустрічі - не результат, а мож
ливість спілкування майбутніх пас
тирів, яким прийдеться служити 
в одних селах і містах. Хотілося б, 
щоб спогад про спортивні баталії 
допоміг їй в спільних цілях і покли
канні - відроджувати духовність, 
служити людям і країні".

ПРАВОСЛАВ'Я
М о с к о в с ь к а  П р а в о с л а в н а  

Ц ер к в а  2 9 5  р оків  т о м у  п ід д а л а  
з  п о в ел ін н я  П етр а  І анафемі ге
тьмана України Івана МАЗЕПУ. 
Залишається незрозумілим, в чо
му ж так нагрішив перед цією 
Церквою український гетьман? 
До того ж, анафема, яка жила
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століттями, не мала канонічної 
сили, бо ж прийнята була не 
Помісним собором. Але всім 
відомо, як багато зробив для 
Православ'я України Іван Мазепа. 
Лише в Києві є багато збудованих 
і відбудованих ним храмів. Геть
ман робив коштовні дари право
славним церквам і за межами Ук
раїни, зокрема єрусалимському 
Храму Гроба Господнього. То ж 
звинувачення Івана Мазепи в то
му, що він нібито збирався "пере
дати церкви Божі та монастирі 
в унію" безпідставні. Глухівська 
анафема Івану Мазепі, виголоше
на в присутності при цьому царя 
Петра І, не мала і не має сили, 
а тим більше для України, вірним 
Православної Церкви якої зали
шався гетьман. Маємо явну 
політичну помсту (День. - 21 лис
топада).

Х а р к і в с ь к о - П о л т а в с ь к а  
єп а р х ія  робить подальші кроки 
по виходу з УАПЦ. Про це свідчать 
рішення її Єпархіальної Ради 7 ли
стопада. Своїм єдиним Предстоя
телем вона визнає американсько
го митрополита Константина (Ба
тана), відносить себе до послідо
вників Церкви митрополита 
Полікарпа (Сікорського) і Патріар
ха Мстислава (Скрипника). Харак
терним є те, що з переліку владик 
вже чомусь зник Патріарх Ди- 
митрій (Ярема). Єпархіальній кон
систорії доручено захищати інте
реси єпархії у Верховному Суді 
України, зокрема з реєстрації 
єпархії як самостійного церковно
го утворення.

"М ожна з  в п ев н ен іст ю  с к а з а 
т и , щ о  УПЦ КП в ід б у л а с я  як 
П ом існ а  Ц ерк ва, - заявив в одно
му інтерв'ю Патріарх Філарет. - 
Сьогодні наша Церква настільки 
зміцніла, що питання "бути чи не 
бути" виключене". Церква нині має 
33 єпархії, 4 з яких за кордоном, 37 
архієреїв, понад 3600 громад. 
За останні вісім років побудовано 
декілька сот нових храмів. Працює 
дві духовні академії і шість 
семінарій, Богословський інститут 
в Івано-Франківську і богословсь
кий факультет при Чернівецькому 
університеті. Церква має понад ЗО 
монастирів, десь 2800 священиків, 
80% з яких мають духовну освіту, 
решта - навчається заочно. Церква 
видала всі богослужбові книги, 
а це - біля 20, українською мовою.

П атріарх УПЦ КП Ф іл ар ет  н е  
бачить з а р а з  в ел и к о ї користі в ід  
о б 'єд н а н н я  к е р о в а н о ї ним Ц ерк
ви з  УАПЦ. "Адже в останній йдуть 
процеси внутрішнього розділення, 
протистоянь, ворожнечі. І я боюся, 
- зауважує Патріарх, - що все це бу
де продовжуватися, але в більших 
масштабах, і після об'єднання з КП. 
Не хочу також, щоб об’єднання з 
УАПЦ було короткотривалим. Це - 
несерйозно. Нашим досягненням є 
єдність Київського Патріархату. 
До 1995 р. тут були різні течії, 
внутрішня боротьба. Зараз цього 
немає". (Голос Православ'я. - №22)

П а т р іа р х  УПЦ КП Ф іл а р е т  
п о ст ій н о  з у с т р іч а є т ь с я  із  с т у 
д е н т а м и  у к р а їн с ь к и х  в у з ів .
У своїй резиденції він прийняв
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10 листопада студентів гумані
тарного факультету київської мо- 
гилянки, які спеціалізуються на 
вивченні релігієзнавства. А в Чер
касах Святійший у співслужінні 
духовенства єпархії взяв участь 
в освяченні при Черкаському пе- 
дуніверситеті храму Кирила і Ме- 
фодія.

Свято-Михайлівська церква 
УПЦ Київського патріархату бу
де збудована в селі Червоному 
недалеко від Сум на місці зруйно
ваного тут храму в радянські ча
си. У встановленні хреста на місці 
будови і в закладенні символічно
го каменю у фундамент взяв 
участь прибулий сюди Віктор 
Ющенко. Новий храм має 
повністю відтворити свого попе
редника.

На Михайла відбулося освя
чення нових храмів Церкви 
Київського Патріархату. В селі 
Мечиславці на Кіровоградщині, 
споруджену за допомогою зем
ляка -"співаючого ректора" М.По- 
плавського. Церкву освятив 
Патріарх Філарет. По дорозі він 
завітав і в козацьке село Грушки, 
де при сприянні народного депу
тата В.Червонія (а це його мала 
прабатьківщина) розпочинається 
будівництво нового храму. 
На місці майбутнього храму було 
освячено хрест. А ось в селі Пли
ски на Чернігівщині на новозбу- 
дованому храмі було встановлено 
хрест. Народний депутат Іван 
Плющ подарував землякам ікону 
"Успіння Божої Матері".

Закон Божий має ввійти 
в кожну родину, в кожну школу.

Таку мету переслідує Церква 
Київського Патріархату, видавши 
його українською мовою 150-ти- 
сячним накладом. Це дещо удос
коналений і доповнений переклад 
цієї книги авторства протоієрея 
Серафима Слобідського. Загальну 
редакції видання здійснив 
Патріарх Київський і всієї Руси-Ук- 
раїни Філарет. Закон Божий поши
рюється безкоштовно.

Тіла діючого (Михайло Ми- 
хайлюк - 42 роки) і колишнього, 
виключеного з Церкви за п’янство 
(Зіновій Дубів - 36 років), свяще
ників УПЦ Київського Патріархату 
оперативники виявили в одній із 
квартир в Києві. Скоєне не є 
наслідком міжцерковних проти
стоянь, а виявом побутового непо
розуміння. Проте, як висловився 
прес-секретар Церкви ігумен 
Євстратій, слідів самогубства на 
жодному із вбитих не виявлено. 
До того ж, "навряд чи священик 
його буде чинити, бо за право
славним вченням це - один із най
страшніших гріхів". То ж певно 
в помешканні був хтось третій.
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Всеукраїнське Братство апо
стола Андрія Первозванного
провело прощу до Зарваниці. Очо
лив прощу архиепископ Хар
ківський і Полтавський УАПЦ Ігор. 
Зі всіх кінців України прочани 
зібралися 26 жовтня в па
рафіяльній церкві села, де знахо
диться чудотворна ікона Богоро
диці. Гаслом прощі стали слова з 
Акафісту до Пресвятої Богородиці: 
"Стовпе вогняний, що сущим у те
мряві дорогу показує".

На адресу парафій УАПЦ 
надходять різного роду ма
теріали за підписом "митропо
лит УАПЦ (С) Мойсей (Кулик)".
В цих матеріалах УПЦ КП та УАПЦ 
подаються як деструктивні еле
менти в Україні. Особливо зневаж
ливий тон в них звучить щодо ар
хиепископа Харківського Ігоря, 
Вселенського Патріарха. Своїми 
посланнями їх автор вносить 
сум'яття в церковні спільноти Ук
раїни (Успенська вежа. - №11).

Митрополит УПЦ МП Агафан- 
гел з Одеси закликав православ
них не вклонятися "лжекопії Ту
ринської плащаниці". "Розколь
ницькими угрупуваннями уніатів та 
філаретівців, за допомогою римо- 
католиків, привезено сьому копію 
Туринської плащаниці, яка не має 
нічого спільного з оригіналом,- на
голошує у своєму зверненні мит
рополит. - Вона не є святинею для 
православних віруючих і виставле
на у католицькому костелі з метою 
залучення нетвердих у вірі право
славних християн у псевдо-

релігійні утворення греко-като
ликів та філаретівців з так званого 
Київського Патріархату. Це чисто 
рекламна акція нечисленних у на
шому православному регіоні 
націоналістичних псевдо-христи- 
янських угрупувань". Владика за
кликав "недопустити поширення 
в Одесі "латинської єресі” . А між 
тим в хресному ході від вокзалу до 
собору Успіння Пресвятої Богоро
диці (Римо-Католицька Церква), 
де виставлено плащаницю, взяли 
участь тисячі вірних греко-като- 
лицької і римо-католицької Цер
ков, Православної Церкви 
Київського Патріархату. Екзарх 
Одеський і Кримський УГКЦ єпис
коп Василій на урочистості сказав: 
"Сьогодні одесит можуть вдивля
тися в обличчя Ісуса на Туринській 
плащаниці, щоб знайти мир 
у своєму серці, пізнати Царство 
Боже, зрозуміти волю Господню та 
вийти з темряви, яка часом огор
тає душу людини". Чи не свідчить 
послання митрополита Агафанге- 
ла про наявність цієї темряви? (Па
рафіяльна газета. - №42)

Навіть православні храми 
нищила орда з 20 полків мос
ковських військ, захоплюючи 295 
років тому козацьку столицю Бату
рин. В рукописному збірнику XVII 
ст. говориться: "Люди в нем быв
шие вырублены, церкви разоре
ны, дома разграблены и сожже
ны". В іншому: "Город Батурин 
войска государевы, доставши, 
спалили и людей всех вырубали... 
Перебили и старых и малых, не
смотря на пол и возраст. Часть
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женщин забрали... Сожгли город... 
Все подвергли грабежу". То ж чи 
християнами були ті, хто так на
хабно нищив українську святиню? 
А в Росії, до речі, нині звучать голо
си навіть за канонізацію Петра І!

Митрополія УПІД Московсь
кого Патріархату нехтує миря
нами, які прямо причетні до 

б уд ів н и ц тв а  
храму. Цей 
факт ще раз 
засвідчує те, 
що не Церква, 
як того дома
гається М ос
ковська Церк
ва, а громада 
має бути юри
дичною осо

бою. З ініціативи старости храму 
Феодосія Чернігівського Сергія 
Красильникова, який був в пеклі 
чорнобильського лиха і став тоді 
інвалідом І групи, було вирішене 
питання про зведення святині 
в комплексі пам'яті жертв Чорно
биля. За його клопотанням міська 
рада Києва виділила землю під за
будову. Сергій Петрович через 
Спілку інвалідів Чорнобиля відна
ходив кошти для будівництва хра
му, архітектурний проект якого він 
позичив безкоштовно в Моршині. 
Але коли з призначення УПЦ МП 
настоятелем храму став отець 
Олександр, то староста парафії 
помітив, що десь почали "зникати" 
одержані з різних джерел кошти, 
будівництво такого ж храму, яка 
в Моршині, збудованого за 20 
днів, в Києві розтягувалося на

місяці. Проведена перевірка вит
рат засвідчила, що сума витраче
них грошей перевищувала весь 
кошторис. Після цього настоятель 
став всіляко відсувати Сергія Пет
ровича від справ будівництва, 
членів парафіяльної ради просто 
виганяти з храму, а саме 
будівництво - всіляко гальмувати. 
То ж через гроші батюшка*Церкви 
Московського Патріархату забув 
про заповіді Бога, втратив совість, 
образив тих, завдяки кому ми жи
вемо. Керівництво УПЦ МП ігно
рує волю чорнобильців разом зі 
своїм отцем, але цим воно 
засвідчує, що не є власне Ук
раїнською Церквою, бо ж харак
терною рисою останньої є собор- 
ноправність. (Вечірній Київ. - 14 
листопада)

Кількість монастирів в УПЦ 
Московського Патріархату зро
стає. На засідання Синоду цієї 
Церкви в жовтні одержали благо- 
словіння на відкриття ще три мо
настирі (в м.Кремінному, смт 
Стеблеві, с.Дмитрівці на Кремен- 
чукщині) і два скити (від Горо- 
докського і Старо-Корецького мо
настирів).

Священий Синод УПЦ Мос
ковського Патріархату затвер
див Місіонерську концепцію Церк
ви. Концепція визначає насампе
ред передумови і перспективи по
вернення до Христа людей, які ще 
далеко стоять від Церкви, і тих, хто 
шукає Бога. Закладені передумо
ви роботи з молоддю та дітьми. 
Концепція також закладає принци-
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пи взаємовідносин УПЦ МП з інши
ми конфесіями, які нині існують 
в Україні.

Бюст російського царя Олек
сандра III з благословення глави 
Православної Церкви України 
Московського Патріархату Воло
димира встановлено на території

Свято-Ільїнського храму в Києві. 
Його знайшли під час реставрації 
храму. Водночас владика освятив 
хрести церкви після проведеної їх 
реставрації. Храму були повернуті 
п'ять ікон, відібраних у мародерів. 
Віруючі Чорнобиля відтепер мають 
можливість вільного забезпечення 
своїх духовних потреб.

УПЦ Московського Патріар
хату опікується засудженими 
в Луцьку. Для них відкрито кап
личку великомучениці Анастасії. 
Богослужіння в ній проводять свя
щеники православних храмів 
міста. Освятив капличку митропо
лит Луцький Ніфонт.

Рівненське єпархіальне уп
равління УПЦ МИ провело атес
тацію всіх священнослужителів і 
псаломщиків єпархії. Протягом

п'яти днів атестаційна комісія про
водила опитування священнослу
жителів по Священному Письму 
Старого і Нового Завітів, догма
тичному богослов’ю, літургіці й 
історії Церкви. За висновками ате- 
стаційної комісії переважна 
більшість духовенства єпархії доб
ре підготувалась до атестації й 
успішно склала іспити. Одночасно 
комісія зауважила, що духовенст
во єпархії повинне більше уваги 
приділяти самоосвіті. Псаломщики 
єпархії, окрім богословських пред
метів, проходили опитування з му
зичної спеціалізації. Єпархіальне 
управління вирішило проводити 
подібні атестації щороку. (Прес- 
служба УПЦ МП)

СВІТ РИМ О-КАТОЛИЦИЗМ У  
І ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМ У

XXI сесія Митрополичого Си
ноду УГКЦ відбулася 13-14 листо
пада у митрополичих палатах Свя- 
тоюрської гори у Львові під голову
ванням Патріарха Любомира (Гу- 
зара). У роботі сесії взяли участь 
одинадцять владик усіх регіонів 
України і митрополит Іван (Марти- 
няк) з Польщі. Більшу частину 
сесійного часу єпископи присвя
тили вирішенню душпастирських 
питань: обговорено і прийнято 
відповідні постанови щодо бла
годійницького і катехитичного 
служіння Церкви; обговорено і за
тверджено програму душпас- 
тирської опіки родин на наступні 
три роки; затверджено "Положен
ня про Митрополичу комісію 
у справах мирян" і "Типове поло
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ження про греко-католицьку за
гальноосвітню школу на території 
Києво-Галицької Митрополії 
УГКЦ". Обговорювалося також пи
тання соціального захисту і 
пенсійного забезпечення духовен
ства. Економічному відділу Києво- 
Галицької Митрополії доручено 
здійснити в стислий термін не
обхідні заходи для створення цер
ковного недержавного пенсійного 
фонду. Синод одностайно висло
вив своє занепокоєння з приводу 
того, що останнім часом у сус
пільних засобах комунікації по
частішали необґрунтовані напади 
на Главу і весь духовний провід 
УГКЦ, пов’язані з позицією Церкви 
щодо деяких духовних практик. 
У зв'язку з цим, Синод прийняв 
відповідне звернення, текст якого 
буде оприлюднений найближчим 
часом. Синод здійснив необхідні 
заходи щодо початку беа- 
тифікаційного процесу Патріарха 
Йосифа (Сліпого). XXII сесію Мит
рополичого Синоду заплановано 
провести у Львові 25-26 лютого 
2004 р. (Risu.org.ua)

Установче зібрання гро
мадського об’єднання - "Собор
не Патріарше товариство святого 
Рівноапостольного Великого 
київського князя Володимира" 
відбулося ЗО жовтня у Києві, 
за участю Глави УГКЦ Любомира 
(Гузара). Товариство діятиме як 
продовжувач Патріархального ру
ху в УГКЦ під девізом - "За єдність 
Церкви й народу" і є складовою ча
стиною Соборної громади 
Патріаршого Собору Воскресіння

Христового в Києві під духовним 
проводом Патріарха Української 
Греко-Католицької Церкви. Як 
повідомив протоієрей Олекса 
Петрів, керівник бюро УГКЦ для 
зв'язків з державними органами 
влади в Києві, метою діяльності 
Товариства визначено сприяння 
консолідації і злагоді в українсько
му суспільстві, духовному відрод
женню та утвердженню тра
диційних християнських духовних 
цінностей Київського благочестя, 
відновленню церковної єдності 
часів Київської Русі між ук
раїнськими християнськими церк
вами - спадкоємицями Володими- 
рового хрещення. Товариство ста
вить перед собою такі завдання: 
сприяти консолідації українського 
суспільства; сприяти поширенню 
серед громадськості правдивої 
інформації про Київську церкву; 
сприяти відновленню традицій 
Київського благочестя, а особливо 
- утвердженню в сімейному, ро
динному житті християнської мо
ралі та авторитету християнської 
сім ’ї й родини в українському 
суспільстві; сприяти формуванню 
державницької свідомості грома
дян України, відродженню історич
ної правди, традицій, самобутності 
українського народу; сприяти ста
новленню громадянського
суспільства та активному викорис
танню громадянами своїх вибор
чих прав, їхній якнайактивнішій 
участі у формуванні демократич
них органів державної влади та ор
ганів місцевого самоврядування, 
захищати виборчі права своїх 
членів; сприяти становленню еко
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номічно і фінансово заможної ук
раїнської громади; сприяти захис
ту і всебічному розвиткові ук
раїнської мови і української само
бутньої духовності. На зібранні за
тверджено Статут Товариства, 
план діяльності та обрано 
Правління і Ревізійну комісію. Го
ловою Товариства обрано Світла
ну Тернопільську, активного члена 
мирянського руху УГКЦ в Києві. 
(Risu.org.ua)

В архикафедральному со
борі Святого Юра 15 листопада 
відбулися урочисті з нагоди 
відзначення 100-ліття з дня народ
ження блаженного Василя (Велич- 
ковського). Священики собору та 
хор разом з присутніми мирянами 
відслужили молебень до блажен
ного Василя. Ці слова молитви- 
молебню до новомученика бла
женного Василія прозвучали впер
ше в Україні. Текст молебню уло
жив о.Іван Сіянчук, протоігумен 
ЧНІ з Канади, де в церкві Святого 
Йосифа лежать нетлінні останки 
блаженного Василя. Літературно- 
музичну композицію про життя 
блаженного Василя виконали хор 
„Стрітення", студенти та викладачі 
Українського католицького універ
ситету. В мистецький спосіб були 
відтворені деякі моменти з життя 
блаженного. (І.Коломиєць)

Площу перед церквою Різ
два Пресвятої Богородиці на 
Сихові, де Папа Римський зу
стрічався з молоддю, міська 
комісія Львова з перейменувань 
запропонувала назвати ім'ям Папи

Івана Павла II. Ближчим часом 
у Львові можуть з'явитися також 
вулиці короля Юрія, архиепископа 
Стернюка та композитора 
І.Білозіра. Які саме вулиці змінять 
назви, в міському управлінні куль
тури не повідомляють. За словами 
керівника управління Віри Поко- 
тицької, перейменування торк
неться всіх районів міста. Остаточ
но затверджуватиме нові назви 
для вулиць і площ Львова міськра
да не раніше, аніж у травні наступ
ного року. (Risu.org.ua)

Апостольським екзархом 
для греко-католиків Сербії та 
Чорногорії став Юрій Джуджар, 
який донедавна був помічником 
єпископом Мукачівської греко-ка- 
толицької єпархії. Закарпатцям він 
запам’ятався своєю високою 
освіченістю, інтелігентністю та ви
шуканою українською мовою. Ро
дом єпископ з сербського села 
Джурджево. В 14 років він став 
учнем Української малої семінарії 
в Римі. Потім - богословські студії з 
церковного права, робота протя
гом 16 років в Конгрегації Східних 
церков. В 2001 р. - приїзд до За
карпаття на роль помічника єпис
копа Мукачівської єпархії. І ось но
ве призначення. Як сказав влади
ка, "греко-католицька церква 
в Югославії дуже багато важила 
для нашого народу. Якби не було 
церкви, то сьогодні в Югославії не 
було б не тільки греко-католиків, 
а й українців. Саме на вірі трима
лася наша національна іден
тичність. Власне, через свяще
ників на початку минулого століття
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почався наш культурний розвиток, 
наукове та літературне життя. Ад
же школи були церковними, і єпис
коп задавав у них загальний тон” . 
Крижівська єпархія має нині десь 
60 парафій, 70 священиків, 50 ти
сяч вірних. Осідок єпископа - в За
гребі. Тепер з неї виокремлюється 
екзархат Сербо-Чорногорський, 
до якого відійде більше парафій. 
Саме його й очолить єпископ Юрій 
Джурджар. (Україна молода. - 
11 листопада)

Міжнародний благодійний 
фонд Карітас України провів кон
ференцію, на якій розглянуто пи
тання благодійності та Церкви, 
ролі та місії Карітасу в суспільстві, 
партнерства Карітасу України з ор
ганізаціями аналогічного спряму
вання Європи та світу. Учасники 
конференції також обговорили 
особливості співпраці з органами 
влади та неурядовими ор
ганізаціями, перспективи струк
турного розвитку та розширення 
проектної роботи. Конференція 
відбулася у Трускавці, у при
міщенні Єпархіального управління 
Самбірсько-Дрогобицької Єпархії 
УГКЦ. На конференції відбулися 
також щорічні збори директорів 
єпархіальних організацій Карітас. 
(О. Я цен ко)

"Парафіяльна газета" від
значила своє десятиріччя. Пер
ший номер газети вийшов 1 листо
пада 1993 р. Тоді це була газета 
київської парафії св.Олександра 
Римо-Католицької Церкви, якою 
тоді опікувалися отці-домініканці.

Сьогодні - це загальноукраїнський 
тижневик, який виходить у до
мініканському видавництві "Кай- 
рос" накладом майже 9 тисяч 
примірників. Як зазначає редактор 
газети Надія Попач, головною ме
тою цього видання є проголошен
ня істин віри та інформування чи
тачів про життя Церкви в Україні та 
в світі. „Парафіяльна газета" подає 
також інформацію про життя Ук
раїнської Греко-Католицької та 
Православної Церков і цим заохо
чує католиків до діадогу з усіма 
віруючими в Христа. З нагоди 
ювілею Апостольський Нунцій в Ук
раїні архиепископ Микола Етеро- 
вич у своєму вітальному посланні 
зазначив: „Зрозуміло, що като
лицький тижневик повинен не 
тільки інформувати читачів, але й 
виховувати сумління християн і 
людей доброї волі". Він побажав, 
щоб на сторінках "Парафіяльної 
газети" і далі з'являлися ма
теріали, які, розкриваючи багату 
спадщину віри, допомагають су
часній людині зрозуміти важ
ливість і необхідність впроваджен
ня її в особисте, родинне та 
суспільне життя. (Risu.org.ua)

Диплом Українського като
лицького університету при
рівняно до державних дипломів 
про вищу освіту. З цієї нагоди 
ректорат семінарії разом із Ук
раїнським католицьким універси
тетом та Львівським національним 
університетом ім.Івана Франка 
провели 15-16 листопада низку 
наукових і мистецьких заходів, го
ловне завдання яких - донести до
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широкого загалу громадськості 
місце та значення Львівської ду
ховної семінарії для Української 
Греко-Католицької Церкви й ук
раїнського народу.

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ
"Форум християнської спад

щини, історії та культури Ук
раїни" відбувся 16 листопада у Па
лаці "Україна". Захід об'єднав пред
ставників багатьох християнських 
церков незалежно від їхньої кон
фесійної приналежності. Участь 
у Форумі взяли керівники та вірні 
церков України, народні депутати 
України, представники уряду та 
Київської міської державної 
адміністрації, науковці та представ
ники столичної інтелігенції. Форум 
супроводжувався чудовим вико
нанням християнських гімнів сим
фонічним оркестром та хором під 
керівництвом Роджера Мак- 
Мерріна, а також сольним співом 
лауреатів міжнародних конкурсів 
вокалістів В.Щербини, І.Мельничу
ка, Є.Удовіна. З вітальним словом 
до присутніх звернувся народний 
депутат України, голова Христи
янсько-демократичного союзу 
В.Стретович, який підкреслив, що 
у часи суспільної незгоди саме 
Церква залишається оплотом 
правди, саме вона своєю про
повідницькою діяльністю повинна 
сприяти злагоді у суспільстві, 
відродженню справжньої духов
ності. Оскільки цього року ук
раїнські християни відзначають 
100-річчя першого українського пе
рекладу Біблії, Голова Всеук

раїнського Союзу Об’єднань єван
гельських християн-баптистів Г.Ко
мендант у своїй доповіді розповів 
про значення Біблії для кожної лю
дини та усього людства, про склад
ний шлях перекладу Слова Божого 
українською мовою. Присутнім бу
ло продемонстровано відеофільм 
про нелегку історію християнства 
в Україні, про сучасну бла
годійницьку діяльність християнсь
ких церков в Україні. З екранів, що 
стояли у залі, до присутніх зверну
лися із своїми роздумами про 
вплив християнства на їхнє життя 
видатний хірург М.Амосов, народ
ний депутат України В.Онопенко, 
співачка К.Бужинська, чемпіон світу 
Б.Уваров та підприємець А.Айвазо- 
ва. Від імені Кабінету Міністрів Ук
раїни присутніх привітав Голова 
Державного комітету України 
у справах релігій В.Бондаренко, 
який відзначив величезний вплив, 
що справляють церкви на 
суспільний розвиток в Україні. Слід 
зазначити, що в цей день вперше 
в історії в палаці „Україна" звершу
валася молитва за Україну та за ук
раїнський народ. Учасники висло
вили побажання, щоб подібні фору
ми відбулися і в інших містах Ук
раїни. Головним організатором за
ходу був Всеукраїнський Союз 
Об'єднань Євангельських Христи- 
ян-Баптистів. (Ю.Решетніков. Прес- 
служба ВСОЄХБ)

Станіслав (нинішній Івано- 
Франківськ) до Другої світової 
війни був центром Українського 
лютеранства. І ось лише 9 вересня 
ц.р. в цьому місті офіційно було за
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реєстровано відроджену громаду 
українських лютеран. Поширенню 
лютеранства на теренах саме цьо
го краю сприяло збереження ним 
Східного обряду.

Черговий (XII) Собор Ук
раїнської Лютеранської Церк
ви відбувся 12-13 листопада 
2003 р. у Пущі-Водиці. Темою 
Собору було: "Твоє Слово - то 
правда". Есе на цю тему підготу
вав та зачитав Соборові пастир 
Юрій Ф ізер. Собор переобрав на 
наступний термін служіння Єпис
копом о.Вячеслава Горпинчука 
та Віце-Єпископом о.Андрія Гон
чарука. В час Собору було також 
висвячено трьох нових дияконів: 
семінаристів Ярослава Мудрика, 
Юрія Тицького і Сергія Кудрика. 
Серед гостей Собору перебував 
адм іністратор Всесвітнього 
місійного служіння Вісконсинсь- 
кого Євангельсько-Лю терансь
кого Синоду отець Деніел 
Келпін.

Синод Української люте
ранської Церкви заслухав звіт 
єпископа Вячеслава Горпинчука 
про поточне життя. Успішним було 
проведення Літньої біблійної шко
ли та Молодіжного форуму. Багато 
дітей почали відвідувати Недільні 
школи громад. Важливе місце 
в життя Церкви зайняли пастирські 
конференції. Проте турботою ук
раїнських лютеран є повернення 
їм церковних будівель. На Синоді 
звітували про роботу голови всіх 
трьох єпархій Церкви - Київської, 
Галицької та Таврійської.

Семінар "Відповідальність 
мирян" - перший із запланованої

українськими лютеранами серії 
семінарів, відбувся 20 листопада 
2003 р. у м.Тернополі в приміщенні 
Української Лютеранської
Семінарії Святої Софії. Його ор
ганізаторами були парафіяни Га
лицької Єпархії Української Люте
ранської Церкви. Семінар провели 
професор Давид Джей Веббер і 
доктор Роберт Дулітл.

ХАРИЗМАТИЧНІ 
ЦЕРКВИ УКРАЇНИ

В надто складних умовах 
здійснюють місіонерство в за
рубіжжі харизмати з України. 
Про це розповідає пастор 
київської церкви "Перемога" 
Генріх Мадава. "Щоб забезпечити 
безпеку євангелізаційної компанії 
в Пакистані, було запрошено 60 
озброєних людей зі спеціального 
поліцейського підрозділу. Вони 
оточували місце євангелізації за
бором. Всередину забору ми взя
ли 5-6 озброєних поліцейських- 
християн і біля десяти неозб
роєних. При вході на поле, де 
відбувався круссейд, ми постави
ли металошукачі. Кожна людина, 
яка входила, перевірялася на на-
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явність зброї. Якби ми це не зро
били, то мали б великий риск... 
В мусульманських країнах люди 
більше сприймають Євангелію, 
проте працювати там набагато не
безпечніше. В мусульманські 
країни дуже важливо прийти зі 
Словом Божим. Нетреба приноси
ти церковну політику, вони проти
стоять будь-якій важливості 
західних місіонерів, вони хочуть 
бачити реальну силу Божу". (Ка
мень краеугольный. - № 8)

Київську мерію пікетувало 
біля 700 представників харизма- 
тичної церкви "Посольство Бо
же". Вони вимагали продовжити 
право на оренду приміщення, 
в якому вони молилися вже понад 
п'ять років. Пропозицію влади на
дати громаді землю під будів
ництво храму пікетуючі не прийня
ли, бо ж збиратися на моління вони 
мають десь щотижня, а храм за 
один день не будується. Громада 
заявила, що буде збиратися що
тижня біля будинку міськради, якщо 
їй не продовжать оренду. Може бу
ти так, що на моління збереться і 10 
тисяч вірних.

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ
Мінюст зареєстрував Крим

ську республіканську федерацію 
караїмів. Одним із головних за
вдань федерації, як сказала її голо
ва Олімпіада Горюнова, є збере
ження культури, звичаїв, традицій 
караїмського народу. Підрозділи 
федерації створено у всіх поселен
нях півострова-там, де щезберег-
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лися караїми. Якщо в світі нині біля 
трьох тисяч караїмів, то в Криму їх 
біля 600. (Редакція "РП" звертає 
увагу на різнобій в різних джерелах 
в цифрах, які фіксують кількість ка
раїмів).

Допомогу кримчакам і ка
раїмам від ЮНЕСКО просить 
Держком із справ національнос
тей та міграції. "Якщо ми не вда
мося до якихось дієвих заходів, 
то через декілька десятків років ет
носи кримчаків і караїмів можуть 
зникнути", - зазначає голова 
Комітету Генадій Москаль. Ці мен
шини є найбільш незахищені в Ук
раїні. Якщо кримчаків залишилося 
десь 650 осіб, то караїмів - 1600.

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ
Всю ніч 27 листопада мусульма

ни України провели в стані особли
вого благоговіння, засвідчуючи цим 
Аллаху свою любов і вдячність. За
вершувався місяць Рамадану. 
Згідно з ісламським вченням, ця ніч 
є кращою, ніж тисячі місяців. Саме 
в цю ніч Аллах передав вірним Ко
ран, а перші Аяти Корану пророк 
Мухаммед одержав вранці наступ-
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ного дня, коли він знаходився в пе
чері Хіра на горі Ан-Нур, що недале
ко від Мекки. Київська мечеть в свя
ту ніч була переповнена молільни
ками. Вони віддавали свою шану і 
любов Аллаху за його безцінний по
дарунок. Свої вітання із святом Ра
мадана через газету "Україна моло
да" всім мусульманам України пе
редала від імені Ісламського гро
мадського культурного центру Оль
га Фриндак.

Мусульмани Києва урочис
тою молитвою відзначили в ме
четі Ісламського громадського 
культурного центру Уразу Байрам. 
На урочистість були запрошені 
представники влади, інших кон
фесій, громадські діячі, науковці. 
Відзначення проводилося за спри
яння Асоціації громадських ор
ганізацій "Арраїд".

Звинувачення на адресу 
Асоціації "Арраїд” та Духовного 
управління мусульман Криму 
в тому, що функціонування 
Ісламського суспільно-культур
ного центру у м.Сімферополі 
фінансується відомою терорис
тичною організацією "Аль-Каїда" 
через державу Кувейт надійшло 
наприкінці жовтня до Генеральної 
Прокуратури України та СБУ. За
ява із такими звинуваченнями 
надіслана екс-спікером  парла
менту Криму, лідером кримських 
комуністів Леонідом Грачом. 
У заяві представників Асоціації 
"Арраїд" сказано: "Таке сен
саційно-абсурдне звинувачення 
не підкріплюється жодним знач

ним фактом. Кувейт - головний 
стратегічний союзник США у бо
ротьбі з тероризмом на Близько
му Сході. Організація "Арраїд", як 
і сама Асоціація, рішуче виступа
ють проти тероризму та екст
ремізму... Низка перевірок пока
зала факт законної діяльності ор
ганізації "Арраїд" на благо у к 
раїнського народу, різної 
релігійної, конфесійної, етнічної 
та соціальної приналежності". 
За словами членів Асоціації, віру
ючі усіх релігій та конфесій 
здійснюють законне право 
співпраці з одновірцями з інших 
країн і вдячні за надану їм посиль
ну допомогу. "Мало кому може 
прийти думка про припинення та
кої співпраці. Останнє засідання 
Всеукраїнської ради Церков і 
релігійних організацій було при
свячене досягненням і, перш за 
все, значному незреалізованому 
потенціалу співпраці з одновірця
ми з інших країн. Асоціація "Ар
раїд" досягла у цьому напрямку 
беззаперечних успіхів, сприяючи 
зміцненню позитивного іміджу 
України та розвитку взаємо
вигідної співпраці з ісламським 
Сходом". Автори заяви стверджу
ють, що у звинуваченні Леоніда 
Грача відбувається фактичне за
перечення законного права му
сульман Криму в гідних умовах 
вивчати віровчення ісламу, число 
послідовників якого в України ся
гає 2 млн. "Глибинна сутність по
яви звернення Леоніда Грача 
криється у бажанні відвернути 
увагу громадськості від реальних 
торгово-економічних, політичних
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і територіальних питань і проблем 
Кримської автономії і України 
в цілому, похитнути позицію Ук
раїни у взаємовигідній співпраці з 
ісламським світом",- переконані 
представники Асоціації "Арраїд". 
(Risu.org.ua)

"Спотворений образ ісламу 
в Європі". Під такою назвою газе
та "Арраїд" (№11) видрукувала 
статтю О.Бершадської. В ній зок
рема зазначається. Що перші 
повідомлення європейцям про 
іслам були хибні, а саме: мусуль
мани - язичники; Мухаммед - ча
родій, а то й диявол; іслам - релігія 
розпусти. В середні віки в Європі 
говорили: іслам - свідоме спотво
рення істини; іслам - релігія на
силля і меча; іслам - релігія гра
біжників, вбивць; Мухаммед - ан
тихрист. Вважалося, що те, що 
відрізняє іслам від християнства, 
є брехнею. Поруч з цими 
нісенітницями особливо обігрува- 
лося поняття джихаду. Якщо 
арабською мовою це слово озна
чає старання, зусилля, то на інші 
мови його переклали як боротьбу, 
а то й війну. У зв'язку з цим відо
мий російський ісламознавець 
А.Сагадаєв пише: "Таке витлума
чення хибне хоча б тому , що будь- 
яка війна, яку вела мусульманська 
спільнота, була священною, бо ж 
в ній мирське не відділялося від 
релігійного. Хибне воно ще й тому, 
що в історії ісламу , як і в історії 
християнства, тяжко віднайти хоч 
один приклад військових дій, які 
велися б винятково з релігійною 
метою".

Міжобласна організація гро
мадських організацій "Арраїд"
на своєму четвертому з'їзді, який 
проходив в приміщенні Ісламсько
го громадсько-культурного цент
ру, прозвітувала про роботу за ос
танні два роки: відбудованою і рес
тавровано 12 мечетей; відкрито 
Ісламський культурний центр і 
Центр хафізів в Сімферополі; про
ведена 40 передач по українсько
му телебаченню; видрукувано по
над 40 матеріалів про іслам 
в різних газетах; регулярно вихо
дить газета "Арраид" і видруко- 
вується мусульманська літерату
ра; пробурено 18 скважин в без
водних місцинах України та ін. 
На посаді Голови Асоціації переоб
рано д-ра Фарук Ашура.

60-річчя відзначив лідер 
кримськотатарського націо
нального руху Мустафа Дже- 
мільов. Багато років провів Муста
фа в застінках радянських в'яз
ниць. З 1987 р. він на свободі. 
В 1991 р. очолив меджліс кримсь
котатарського народу. Завдяки йо
го діяльності депортовані кримські 
татари повертаються на свою істо
ричну Батьківщину в Крим, в Криму 
відроджуються мусульманські свя
тині. Джемільов виступає за 
політичну реабілітацію його наро
ду, повернення йому його земель, 
сприяння у відродженні національ
ної культури, мусульманської віри.

Нова мечеть з'явилася 
в шахтарському краї. В місті Ста- 
ханові її споруджено за допомогою 
МАОО "Арраїд". Хоч офіційно ста-
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хановську громаду мусульман за
реєстровано лише в 2001 р., але 
татари волжські міста виявляли 
вірність своїм національним, 
а відтак і мусульманським тра
диціям постійно, проживаючи 
в цьому донецькому місті.

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ
В Черкасах після 69-річної 

перерви знову відкрила свої 
двері синагога. Будівля розміще
на в центрі міста, на території за
воду "Фотоприлад". Це - колишній 
кінотеатр "Дніпро", який переоб
ладнано під синагогу. Кульмі
нацією свята стало внесення 
у відповідно відреставроване при
міщення дітьми головного рабина 
Центральної синагоги Бродського 
Києва Моше-Реувіна Асмана Йо~ 
ель і Йосипом свитку Тори. Свиток 
прийняв директор Всеукраїнсько
го Єврейського Конгресу Едвін 
Смілянський і поставив його 
в арон-койдеш.

Міжнародний антифашис
тський комітет, очолюваний 
Олександром Шпаєном, при 
підтримці Всеукраїнського Єврей
ського Конгресу, очолюваного Ва
димом Рабіновичем, судиться з га
зетою "Сільські вісті". Приводом 
для цього послужив видрук профе
сором МАУП В.Яременком статті 
"Євреї в Україні сьогодні: ре
альність без міфів". Позивачі зви
нувачують директора культуро
логічних та етнополітичних до
сліджень при МАУП в антисе
мітизмі. Вони погрожують зверну

тися в міжнародні судові органи, 
якщо суд не прийме рішення про 
закриття газети. Відомо, що 
"Сільські вісті" є газетою, пуб
лікаціями якої невдоволені і владні 
структури.

В Білгороді-Дніпровського 
рішенням мера міста М.Чер- 
баджі призупинено перетворення 
будівлі колишньої синагоги в жит
ловий будинок. Мер пообіцяв пере
дати іудейським громадам всі вісім 
колишніх будівель синагог. Це його 
подарунок місцевій єврейській гро
маді до свят місяця Тишрей.

Осінні єврейські свята в Хар
ківській синагозі в цьому році 
були особливими. Вперше звуки 
шофара і найсвятіші молитви Тори 
прозвучали у повністю відрестав- 
рованій головній залі. Голова гро
мади ортодоксального іудаїзму 
Олександр Кагановськи одержав 
на руки розпорядження губернато
ра Є.Кушнарьова "Про передачу 
Харківської синагоги Харківській 
громаді ортодоксального іудаїзму".

"Ми уважно спостерігаємо 
за проявами політичного анти
семітизму і маємо надію, що він 
одержить в Україні відпор насам
перед з боку громадськості і дер
жавних органів, які покликані сте
жити за підтримкою в країні 
міжетнічного миру". Ці слова нале
жать послу Ізраїлю в Україні Наомі 
Бен-Амі. Антисемітизм на побуто
вому рівні існує в багатьох країнах 
світу, в тому числі й в Україні, виз
нала дипломатка, але не з'ясувала
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причини цього явища. Вона лише 
зауважила, що політична юдо- 
фобія є "методом боротьби певних 
політичних сил проти своїх конку
рентів". (Век. - №36)

НОВІ
РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ

Десятилітній ювілей засуд
ження лідерів Великого Білого 
Братства "відсвяткували" ті, хто їх 
з явним перевищенням правової 
норми відправив в ув'язнення. 
А між тим цей суд над конфесією 
в міжнародних правових структу
рах і міжнародними експертами 
розглядався як порушення прин
ципів свободи релігії і віровизнань. 
В газетних інформаціях про цей 
"ювілей" фігурують збитки, нібито 
завдані білими братами, на 50- 
69 млн. крб. А між тим слід було б 
сказати, що варті тоді були ті купо
ни, коли зарплата у багатьох пра
цюючих начислялася в мільйонах. 
Та й не до Донецька повернулася 
Марія Деві Христос після ув'язнен
ня, а до Києва. Ми - за об 'єк
тивність в інформаціях, а не упере
дженість і перетягування фактів. 
Не знаєш - не пиши! Стало відомо, 
що Щокін, який прагнув набрати 
собі іміджу за суд над ВББ, увільне
ний з посади заст. генпрокурора 
країни, яку донедавна займав.

Молоді послідовники Рері- 
хівського вчення з Білгород- 
Дністровська подали в суд на 
своїх батьків, які перешкоджають 
їм сповідувати обрані ними погля
ди, завдають нібито їм моральну

шкоду. Батьки свої дії пояснюють 
тим, що їх хвилює спосіб життя 
своїх дітей. Ставши реріхівцями, 
вони спочатку відмовилися вжива
ти деякі продукти (м’ясо, рибу, сіль 
та ін.), а потім залишили школу, 
роботу і взагалі стали уникати 
батьківського дому.

Міжнародний центр рері- 
хівців організував в місті Енер- 
годарі на Запоріжчині виставку по
лотен Миколи і Святослава Реріхів. 
Талант їх значною мірою був 
підкріплений тією експедицією, яку 
здійснила сім'я Реріхів до Цент
ральної Азії в 1925-1928 роках. Ви
являється. Що фактом проведення 
своєї експедиції Реріхи виконали 
давнє буддійське пророцтво...

МІСТИКА
За збереження непорушною 

славнозвісної Лисої Гори в Києві 
виступила молодь, яка любить

збиратися на ній. Гора для них - 
щось містичне і язичницьке. В її 
урочищі стоять споконвіку ідоли 
давньої віри. Пікетування молоді, 
яка протестує проти передачі гори 
для якихось забудов, підтримала 
дирекція розташованого біля неї 
музею "Київська фортеця".
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РЕЛІГІЯ І СВІТ
22 європейські знаменитості

- серед них колишні прем’єри і 
президенти ряду країн, а також ла

уреати Нобелівської премії - засу
дили авторів нової Європейської 
Конституції і передусім французь
кого президента Жака Ширака за 
відсутність в її тексті положення 
про позитивну роль християнства 
в історії Європи. Вони розцінили 
це як прагнення авторів проекту 
відокремити церкву від держави 
в рамках Європейського Союзу.

Керівництво Всесвітньої ра
ди Церков (ВСЦ) прийняло рі
шення скликати представників 36 
різних деномінацій у січні майбут
нього року. Учасники конференції 
мають обговорити, яким чином ці 
Церкви могли б співробітничати 
між собою. Зустріч пройде в лі
ванському місті Антеліас під голо
вуванням модератора ВСЦ Като
ликоса Кілікійського Арама І 
(Вірменська апостольська церк

ва). Серед запрошених є і пред
ставники деномінацій, що не вхо
дять у ВСЦ, зокрема, - Римсько- 
католицької Церкви і ряду єван
гелічних і п’ятидесятницьких кон- 
грегацій. Конференція стане чер
говою спробою ВСЦ "розширити 
коло" екуменічного співробіт
ництва у світі. На асамблеї 1998 р. 
в Хараре (Зімбабве) ця організація 
ініціювала створення "Глобально
го християнського форуму". "Сьо
годні назріла необхідність перебу
дови екуменічного руху, - гово
риться в офіційній заяві керів
ництва ВСЦ про скликання зустрічі 
в Лівану. - Це допоможе Церквам 
набути впевненості перед облич
чям глобалізації і гегемонізму". 
Новий етап у розвитку екуменізму 
має зробити рух менш "євроцент- 
ричним” , також вважають у ВСЦ. 
ВСЦ поєднує нині 342 конфесії з 
більш ніж 120 країн світу.

"Дух Ассізі" - це дух миру, дух
християнства, бо ж Ісус Христос за
кликав любити навіть ворогів. Коли 
відомий журналіст Вітторіо Мессорі 
запитав Папу про те, чому на світі є 
багато релігій, той йому відповів: 
"Ви говорите про багато релігій. 
Натомість я спробую вказати, що 
становить для цих релігій спільне 
ядро і спільний корінь". Відповідь 
на це питання Івана Павла II є одним 
з найбільш захопливих розділів 
книжки "Переступити поріг надії". 
Це - папський виклад про глибоку
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духовну спорідненість людей різних 
релігій, де вікарій Христа знаходить 
теплі слова для індуїстів, буддистів, 
анімістів. Папа прагне виявити ду
ховну солідарність з тими, хто по- 
своєму прагне виявити таємницю 
людського буття. Тому він йде до 
синагоги і мечеті, з великою пова
гою говорить про буддизм, кон
фуціанство та інші релігійні тра
диції. Тут дається взнаки його гу
манізм. "Нехай в ім’я Боже кожна 
релігія на Землі несе справед
ливість і мир, пробачення, життя і 
любов", - закликав Понтифік на 
зустріч в Ассізі в 2002 р. (Па
рафіяльна газета. - №42)

Із мільярдного населення 
Індії 80% складають індуїсти, 
близько 13% - мусульмани, десь 
2,3% - християни. Створена
спеціально урядом країни комісія 
має провести перепис христи
янського населення Індії. Акція ця 
має усунути ту упередженість, яка 
існує щодо християн, дасть мож
ливість зрозуміти їх значимість 
в розбудові індійської держав
ності, бо ж передбачається ще 
з'ясувати, в яких сферах 
суспільства їх найбільше.

Рівень релігійності в Європі 
надто відмінний. Оцінюючи за 
десятибальною шкалою свою 
релігійність, 62% православних 
греків і 40% поляків оцінили її 
8-ми балами і вище. А ось нор
вежці, шведи і чехи не мають гли
бокої релігійності. Серед них 
релігійних лише 9, 10 і 11% 
відповідно.

Голландія втрачає своє хри
стиянське обличчя. Впродовж 
останніх десяти років тут закрито 
633 церкви. їх переобладнано ча
стково під бібліотеки, музеї, на
вчальні чи житлові приміщення. 
Проте більшість з них стоять пуст
кою. Особливо стрімко процес за
криття храмів захопив сільську 
місцевість. Екуменічна комісія 
країни вважає, що до 2010 р. чет
верта частина з 1800 храмів втра
тить свій сакральний характер. Дві 
третини мешканців Голландії рідко 
або взагалі не відвідують храми. 
Раз на місяць їх принаймні відвіду
ють 10% голландців.

Сикхи зможуть носити із со
бою на роботу захований риту
альний меч. Відповідно до нового 
закону Європейського союзу (ЄС), 
представники різних релігійних 
конфесій зможуть вимагати в ро
ботодавців виділити особливі 
приміщення для молитов, а також 
надавати вихідні дні в релігійні свя
та кожної конфесії. Новий закон 
набере сили в грудні. Мусульма
нам буде надаватися відпустка для 
паломництва в Мекку, що раз 
у житті повинний відвідати кожен 
мусульманин, і т.д. У рядах захис
ників інтересів роботодавців новий 
закон уже викликав здивування і 
протести.

На телебаченні Італії своє
рідно конкурують релігія і фут
бол. Так якщо фільм про Марію 
Горетті переглянуло 35% телегля
дачів, то кінофільм про Папу Івана 
Павла II понад 50%. В Італії
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релігійні передачі дивляться 
більше, ніж скажімо гру популяр
них футбольних команд.

"Буш вважає, що після 11 ве
ресня він став помазаником Бо
жим. Проте він веде США і весь 
світ в замкнуте коло зростаючого 
насилля", - зауважив відомий 
фінансист Дж Сорос. Він вважає, 
що ті, хто розробляв у США докт
рину превентивного удару, "керу
ються грубою формою соціально
го дарвінізму". Фінансист готовий 
пожертвувати всім своїм багатст
вом, а це 7,5 млрд. доларів, щоб 
Буш програв чергові прези
дентські вибори.

Рада з духовних справ Латвії
вирішила обговорити на чергово
му засіданні можливий висновок 
щодо договору між державою і 
традиційними конфесіями. Після 
ратифікації договору між Латвією і 
Святим Престолом, що регулює 
відносини. між Церквою і держа
вою, інші традиційні конфесії та
кож виявили бажання укласти 
подібні договори з державою. 
Текст спеціального законопроекту 
поки ще не розроблений, оскільки 
ще немає концептуального рішен
ня з приводу того, яким чином по
винні регулюватися відносини між 
Церквою і державою. За словами 
голови комісії сейму з прав люди
ни і громадських справ І.Друвієте, 
договір зі Святим Престолом на
дав деякі переваги Римсько-като
лицькій Церкві. Тому укладення 
подібних договорів з іншими тра
диційними конфесіями Латвії - лю

теранами, баптистами і право
славними - знову зрівняє їх у пра
вах. Комісія вирішила повторно 
розглянути це питання після того, 
як свою думку з цього питання вис
ловить Рада з духовних справ.

Духовні лідери Азербайджа
ну, Вірменії, Грузії і Росії за

підсумками тригодинних перего
ворів, що відбулися в Москві, 
прийняли спільне звернення до 
народів і урядів країн "Кавказької 
четвірки” , що містить основні 
принципи мирного врегулювання 
конфлікту на Кавказі. "Сьогодні ми 
звертаємося до віруючих: не дайте 
посіяти у ваших душах насіння во
рожнечі до людей іншої віри чи 
національності", - говориться в до
кументі. "Абхазія, Карабах, Чечня, 
Південна Осетія залишаються ра
нами наших народів, що кровото
чать",- підкреслюється в звер
танні. "Тероризм не може мати 
релігійного виправдання. Держави 
повинні зробити все, щоб зупини
ти діяльність екстремістських груп. 
Зокрема, необхідно установити 
контроль над зброєю і припинити 
фінансові потоки, що харчують те
роризм",- переконані учасники 
московської зустрічі. Звернення 
підписали Патріарх Московський 
Олексій іі, Патріарх-Католикос усіх 
вірмен Гарегін II, Патріарх всієї 
Грузії Ілля II і глава Управління му-

24 Релігійна панорама № 11'2003



Релігія в сучасному світі

сульман Кавказу шейх Аллахшу- 
кюр Паші-заде. У документі 
підкреслюється, що "терористи, 
екстремісти і політичні радикали 
намагаються використовувати 
національні і релігійні розходження 
для обґрунтування своїх цілей, да
леких щирої релігії". Духовні ліде
ри країн "Кавказької четвірки” при
звали політиків додати новий 
імпульс діалогу, спрямованому на 
врегулювання всіх розбіжностей, 
що перешкоджають міцному світу 
на Кавказу. Вони заявили про го
товність прийняти в такому діалозі 
саму серйозну участь. Духовні 
лідери пропонують сприяти інтег
рації національних меншостей в усі 
сфери громадського життя, дати 
їм можливість розвивати свою 
культуру і свою мову, а також заяв
ляють про те, що не можна забува
ти про біженців і змушених пересе
ленців, які бажають повернутися 
у свої будинки. У зверненні відзна
чається, що "гармонічне і гідне 
життя немислиме без міцної мо
ральної основи", а народи Росії, 
Грузії, Вірменії й Азербайджану 
"завжди були сильні своєю 
вірністю вічним моральним ціннос
тям". "Ці цінності сформували на
шу культуру, наш спосіб життя. Ось 
чому сьогодні нам потрібно відро
дити моральні основи життя осо
бистості і суспільства".

Нові християнські течи ор
ганізацією настирливого місіонер
ства в нинішньому Іраці провоку
ють зростання мусульманського 
фундаменталізму. Такий висновок 
зробив римо-католицький ар-
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хиєпископ Багдадау Жан Слейман. 
"Такі проповідники, - зауважує 
владика, - створюють напружену 
атмосферу, яка чіпає почуття лю
дей та сприяє ескалації шиїтського 
екстремізму". Відсутність ста
більності і страх в нинішньому Іраці 
можуть "сприяти зростанню му
сульманських фундаменталіст- 
ських сил, оскільки місцеве насе
лення до певної міри ототожнює 
іракських християн з людьми Захо
ду, а відтак з Америкою, яку тут всі 
ненавидять".

Новий уряд Іраку виключив 
будь-яку участь християн у влад
них структурах країни. Халдо-ка- 
толицькі єпископи в своєму листі до 
Пола Бремена - призначеного США 
цивільного адміністратора Іраку - 
заявили, що незалучення христи
янського населення в перехідний 
процес "є несправедливістю проти 
нашого народу". Халдо-католики 
складають 80% всіх християн Іраку, 
тоді як доля останніх складає 2% на
селення країни.

Представники християнських 
конфесій Іраку зажадали законо
давчого закріплення прав християн 
у майбутній конституції країни. Де-
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легати першого з ’їзду іракських 
Церков, що відбувся в Багдаді, вис
ловилися за згадування в основно
му законі всіх іракських христи
янських конфесій. У з'їзді взяли 
участь представники американсь
кої адміністрації і Тимчасово керую
чої ради Іраку. Релігію Христа 
сповідають тут 700 тис. осіб з 
26 млн. іракців. В основному це 
халдеї-католики, які відносяться до 
так званих уніатських нехалки- 
донських течій, а також послідовни
ки Ассірійської Церкви Сходу, інших 
несторіанських і монофізитських 
конфесій, вірмени. Християни по
боюються втратити навіть ту 
відносну релігійну волю, якою вони 
користувалися при правлінні 
світської партії Баас. їхні головні 
побоювання в тому, що в Іраці змо
жуть підняти голову ісламські фун- 
даменталісти, які можуть звернути 
свій гнів проти християн.

Перехід мусульман у христи
янство став у Киргизії звичай
ним явищем. Однак новонавер- 
нені, особливо з числа сільських 
жителів, зазнають тиску з боку 
своїх сусідів-іншовірців. "Усе село 
оголошує бойкот "відступникам", - 
заявив на одній із своїх прес-кон
ференцій голова Держкомісії 
у справах релігій О.Мамаюсупов. 
За його словами, очолюване ним 
відомство не має у своєму розпо
рядженні точних даних про чи
сельність жителів Киргизії, які 
сповідували іслам і перейшли 
в християнство останнім часом. 
"На жаль, місцеві священнослужи
телі далеко не завжди виявляють

терпимість до іновірців, тому що 
підготовка в релігійних навчальних 
закладах, як і раніше, низька і не 
відповідає сучасним вимогам",- 
відзначив Мамаюсупов. Він також 
повідомив, що Держкомісія у спра
вах релігій одержала чимало звер
тань громадян із проханням 
відкликати реєстраційні посвід
чення в релігійної громади "Ах- 
мадія", що виникла в XIX ст. в Індії і 
поєднує в собі елементи ісламу, 
християнства й індуїзму. "Це мож
на буде зробити тільки через суд", 
- пояснив О.Мамаюсупов.

У Російській армії не буде 
введена штатна посада військо-

сьогодні начальник Головного уп
равління виховної роботи Зброй
них Сил РФ генерал-полковник 
М.Рєзнік. "Повернення до дорево
люційного статусу священнослу
жителя в армії і на флоті бути не 
може через світський характер 
держави, державної системи утво
рення, а також через відокремлен
ня держави від Церкви", - підкрес
лив він. Генерал відзначив "низь
кий рівень релігійності особового 
складу Збройних Сил, високий 
рівень грамотності, перевагу не-
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релігійних традицій у їх родинах". 
На його думку, "рівність в правах 
всіх релігій у Росії також виключає 
введення сану військового свяще
ника".

У Росії зареєстровано понад 
22 тисячі релігійних організацій і 
об'єднань. Про це повідомив 
міністр у справах федерації, 
національної і міграційної політики 
РФ В.Зорін. Починаючи з 1996 р., 
коли був прийнятий закон "Про 
свободу совісті і релігійних ор
ганізацій", удвічі зросло число 
іудейських організацій, на 23% - 
православних, на 29% - старооб
рядницьких, на 14% - мусуль
манських. Моніторинг ХМІ свідчить 
про те, що "висвітлення релігійної 
тематики залишає бажати кращо
го",- відзначив В.Зорін. За словами 
міністра, нерідкі випадки непро- 
фесіоналізму, елементарної неко
ректності, прояву неповаги до по
чуттів віруючих чи, навпаки, 
атеїстів. Як приклади, Володимир 
Зорін привів дискусії про релігійні 
об’єднання і про становлення 
в Росії католицьких єпархій. Окре
мою темою є проблеми релігійного 
екстремізму. Протягом нинішнього 
року 15 релігійних об’єднань Росії 
визнані як екстремістські і підляга
ють забороні. Мінпреси вислало 
в 2003 р. близько 60 попереджень 
різним виданням, які висвітлюють 
релігійну тематику. "Але одними 
адміністративними заходами про
блем екстремізму не вирішити",- 
сказав Зорін, підкресливши, що з 
прийняттям закону про протидію 
екстремістській діяльності, держа-
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ва посилила роботу ще по двох на
прямках: спеціальна програма
формування толерантної свідо
мості в дітей і підростаючого по
коління, яка розрахована до 
2006 р. і охоплює 15 міністерств і 
відомств Росії; особиста участь 
у цій роботі громадянського сус
пільства і різних суспільних 
об’єднань.

Кряшени - вперше після пере
пису 1926 р. з'явилися 
в російських переписах. До цієї 
групи віднесли себе 25 тис. осіб і 
ще сім тисяч їх назвалися хреще
ними татарами.

Криза у відносинах між ка
толиками і православними 
в Росії ще не переборена, однак 
позиції Російської православної і 
Римсько-католицької Церков з 
низки питань зближаються. 
Про це глава російських католиків 
Тадеуш Кондрусевич заявив 
в своєму інтерв'ю. "Сьогодні вже 
немає різких нападок на католиків 
з боку православної Церкви, як це 
було торік. Не можна сказати, що 
криза зовсім подолана, але, як 
мені здається, є чимало переду
мов до поліпшення ситуації, - 
відзначив Т. Кондрусевич.
Свідченнями поліпшення взаємин 
двох Церков є, зокрема, регулярні 
зустрічі нинішнього папського 
нунція із представниками РПЦ, 
а також запланована зустріч голо
ви Відділу зовнішніх церковних 
зносин Московського Патріархату 
митрополита Кирила (Гундяева) і 
чотирьох католицьких єпископів
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Росії. Т.Кондрусевич розповів та
кож про взаєморозуміння, досяг
нуте представниками православ
ної і католицької Церков на 
Міжнародній міжрелігійній зу
стрічі, яка відбулася в Аахені 
(Німеччина).

У тім, що Бог чоловік, упев
нені 42%  американців. Лише 
1% опитаних агентством Harris 
Interactive воліє вважати Всевиш
нього жінкою. 38% опитаних схи
ляються до версії, що Бог не чо
ловік і не жінка. 9% жителів США 
переконані, що в Бога є руки, но
ги, голова та інші частини людсь
кого тіла. 48% думають, що Він 
має тіло, але воно не обов’язково 
має людську форму. 27% дотри
мують версії, що у Всевишнього 
тіла немає. 29% американців вва
жають, що Бог цілком керує всіма 
подіями, які відбуваються на 
Землі. 50% думають, що Творець 
уважно стежить за всім, але не 
втручається в справи земні. 
Меншість - 6% - переконані, що 
Всевишній взагалі не звертає 
уваги на Землю. 53% амери
канців думають, що християни, 
мусульмани й іудеї вірять у того 
самого Бога, просто по-різному 
йому моляться. 32% дотримують 
протилежної точки зору. При
близно 56% жителів США - проте
станти. Католики складають при
близно 28% населення, іудеї - 
2%, мусульмани - 1%. Приблизно 
3% населення сповідають 
індуїзм, буддизм, бахаїзм і т.д. 
Приблизно кожен десятий житель 
США - атеїст.

Уявлення американських 
християн про життя після смерті
досить суперечливі. Президент 
американської дослідницької групи 
Джордж Барн на минулому тижні 
представив результати проведено
го ним дослідження. Серед опита
них християн 10% вірять у реінкар- 
націю після смерті, 29% стверджу
ють, що спілкування з мертвими 
можливе, а 50% наполягають на то
му, що, роблячи добрі справи, лю
дина може заслужити порятунок. 
"Новонавернені християни вірять, 
що в сучасної людини більше 
шансів потрапити в рай,- повідо
мляє Д.Барн.- Мільйони амери
канців змінили свою думку про Бо
жу милість, думаючи, що прагнення 
Бога врятувати людство настільки 
велике, що Він може змінити свою 
природу й універсальні закони за
ради блага людини” . У американців 
уявлення про життя після смерті де
що відрізняються від загальних 
цифр: у реінкарнацію вірить кожен 
п’ятий дорослий американець 
(18%), кожен третій (32%) стверд
жує, що існує можливість спілку-, 
вання з померлими. Люди у віці від 
20 до 38 років (вони складають по
ловину опитаних) схиляються до 
тієї думки, що спілкування з помер
лими можливе, у той час, як тільки 
35% респондентів у віці від 39 до 57 
років і 15% - старше 58 років згідні з 
подібною думкою. У результаті опи
тування 1000 дорослих амери
канців з ’ясувалося, що 0,5% пере
конані, що потраплять у пекло, 
а приблизно дві третини від загаль
ного числа респондентів бачать 
своє майбутнє у раю.
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Язик чотирьохтонного дзво
ну дзвіниці храму Серафима 
Саровського в Сарові відвалив
ся. Але це не звичайний дзвін, 
а подарунок Російського Прези
дента В.Путіна храмові з нагоди 
недавніх ювілейних урочистостей. 
Він прийшов у непридатність всьо
го за три місяці. Різні версії факту 
промелькнули в пресі. І не так 
дзвонили, і не так виготовили, і 
хуліганський вчинок. Але є думка, 
що не слід церкві брати подарунки 
від колишніх невіруючих.

Святійший Синод дозвіл на 
бальзамування тіла В.Леніна не 
давав. На відміну від нього, тіло 
хірурга Пирогова, яке лежить 
у Вінниці, було забальзамоване з 
такого дозволу. Нині в Москві йде 
"ремонт" тіла "вождя проле
таріату". Знову звучать заклики по
ховати його по-християнському. 
Проте внучка Леніна Ольга Ульяно
ва твердить, що її дід похований 
по-християнському, бо ж спочиває 
під землею на глибині дев'яти 
метрів. Проте з нею не згодний 
представник Православної Церк
ви. На його думку, "з точки зору 
православних канонів нинішнє 
становище тіла Леніна є дещо див
ним. Інколи звертаються до аргу
менту, що тіло знаходиться нижче 
рівня землі, а тому, в принципі, 
Мавзолей можна вважати моги
лою. Проте в російській право
славній традиції ніколи не було 
практики розміщення тіла помер
лого для всезагального огляду 
у відкритому вигляді і так, щоб це 
тіло стало свого роду туристичним

об’єктом". Однак, як зазначає 
отець Всеволод Чаплін, патріарх 
Олексій II не раз висловлювався за 
те, що це питання "не повинне вик
ликати нового поділу в суспільстві, 
оскільки ще живі покоління, 
для яких Ленін є символом".

"Закон "Про свободу совісті і 
релігійних об'єднань" звільняє 
священнослужителів від відпо
відальності за те, що вони не дають 
показання про факти, які стали їм 
відомі зі сповіді", - заявив 
в інтерв'ю радіостанції "Ехо Моск
ви" заступник голови Відділу 
зовнішніх церковних зв'язків Мос
ковського Патріархату протоієрей 
Всеволод Чаплін. Так він проко
ментував виклик на допит у Ген
прокуратуру співробітника служби 
безпеки ЮКОС Олексія Пічугіна 
священика одного із московських 
храмів Івана Драгана. За словами 
Всеволода Чапліна, "церковні ка
нони ясно говорять про те, що свя
щеннослужитель не повинний го
ворити нічого з того, що стало йо
му відомо на сповіді, у тому числі й 
правоохоронним органам".
У Кримінально-процесуальному 
кодексі РФ є стаття 56 (п.4), де 
прописаний імунітет священика, 
таємниця сповіді.

К А Т О Л И Ц И З М
Ватикан турбує масова де

пресія - найпоширеніша хвороба 
нашого часу. 13-15 листопада пи
тання лікування цієї хвороби роз
глядалися на міжнародному сим
позіумі, який проводився в Римі
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під егідою Папської ради з про
блем здоров'я вірних, очолюваної 
кардиналом Хавьером Баррага- 
ном. Головний доповідач на сим
позіумі кардинал Жозе Мартінні 
проаналізував причини появи де
пресій у світлі біблійної антропо
логії, тобто під церковним кутом 
зору, впливу її на біологічну при
роду людини.

Рекорди нинішнього Римсь
кого Папи Івана Павла II вража
ючі. За час свого перебування на 
престолі святого Петра Іван Павло 
II подорожував по світу набагато 
більше від усіх своїх попередників. 
Він зробив 102 поїздки за кордон і 
відвідав більш як триста приходів 
лише Римської єпархії. Усього гла
ва Римсько-католицької Церкви 
подолав за 25 років 1,7 млн. кіло
метрів. Папа проголосив понад З 
тис. проповідей і видав безліч ен- 
циклік, апостольських екзортацій, 
конституцій і послань. 83-літній 
Понтифік є абсолютним рекордс
меном за кількістю зроблених ним 
канонізацій за всю історію като
лицької Церкви. За останню 
чверть століття до лику святих 
причислено 477 чоловік, а на цере
моніях беатифікації 1318 правед
ників оголошені Церквою блажен
ними. До лику святих прилічені 
представники із різних країн, у то
му числі корейці, в’єтнамці й ки
тайці. До понтифікату Івана Павла 
II у Католицької Церкви було тільки 
300 святих і 1310 блаженних. Нага
даємо, що польський кардинал Ка
роль Войтила був обраний новим 
папою 16 жовтня 1978 р. Він став

першим за останні 455 років Гла
вою католицької Церкви, що не є 
італійцем.

Іван Павло II назвав ро
сійського філософа Володими
ра Соловйова "піонером і прикла
дом діалогу між східним і західним 
християнством". Таку оцінку діяль
ності Папа висловив у листі, який 
надійшов Главі УГКЦ кардиналу 
Любомиру (Гузару) й адресований 
учасникам конференції "Володи
мир Соловйов: Росія та Вселенсь
ка Церква. Критичний погляд на
шого часу", яка проходила у Львові 
ЗО жовтня - 1 листопада в Ук
раїнському Католицькому Універ
ситеті (УКУ) з нагоди 150-річчя від 
дня народження філософа. 
У своєму листі Іван Павло II висло
вив сподівання на те, що зібрання 
стало нагодою продемонструвати 
"обов’язок християнських спільнот 
Сходу і Заходу прислухатися до 
волі Христа об’єднаі ися” . За пере
конанням Папи,вчення Соловйова 
дає можливість краще порозуміти
ся Сходу і Заходу й сприяє зміні 
свідомості усіх християн на ко
ристь повного об'єднання. За сло
вами Понтифіка, Соловйов при
святив своє життя проблемі хрис-
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тиянської єдності і страждав від 
того, що не знаходив розуміння з 
боку інших. За переконанням філо
софа Соловйова, у процесі 
об'єднання кожна Церква повинна 
внести у цю єдність свої цінні здо
бутки і нести взаємну відпо
відальність за віру та Церкву. Іван 
Павло II стверджує, що Католицька 
Церква відкрита для такого проце
су. (ZENIT)

У Д е н ь  п ом и н ан н я  в с іх  п о 
м е р л и х  хр и сти ян  П апа Р и м с ь 
кий Іван П авло II знову звернувся 
до теми смерті. Звертаючись після 
традиційного недільного бого
служіння до 10 тис. прочан, які 
зібралися на площі св.Петра у Ва- 
тикані, 83-літній Понтифік закли
кав розглядати "смерть не як ос
танній етап людської долі, а як пе
рехід до вічного життя". Папа 
Римський відзначив у цьому зв'яз
ку, що "приходити на цвинтарі і мо
литися за покійних - обов'язок лю
дини". Як повідомили у Ватикані, 
на могилі своїх батьків Понтифік 
був останній раз у серпні 2002 р. 
під час візиту в Польщу.

З б ір н а  П ольщ і з  ф у т б о л у  
прийняла в св ою  к ом ан ду  Папу 
Івана Павла II. Під час аудієнції 
в нього польські гравці подарували

Понтифіку футболку з №1. Роз
повідають, що юний Кароль Войти- 
ла любив футбол. Папа зазначив, 
що "Церква трактує футбол як 
інструмент, що сприяє встановлен
ню високих гуманістичних і духов
них ідеалів, бо ж спорт усуває різни
цю між культурним та ідеологічними 
протиріччями, надає можливість 
для діалогу та порозуміння".

Бі-Бі-Сі д е м о н с т р у є  св о ю  в о 
рож ість щ о д о  католицької Ц ерк
ви. Цю думку висловив примас Ка
толицької Церкви Англії та Уельсу 
Вінцент Ніколс у своєму критичному 
виступі на адресу цієї радіостанції. 
Владика мав на увазі і сатиричні 
мультфільми про Папу й Ватикан, і 
репортаж "Секс і Святе місто" в дні 
відзначення 25-річчя понтифікату 
Івана Павла II та ін. Такі передачі є 
ворожими і образливими для Като
лицької Церкви, заявив також 
у своєму комюніке весь католиць
кий єпископат країни, а використо
вувані в ході цих програм аргументи 
є несприйнятливими.

ПРОТЕСТАНТИЗМ
5 2 0  років в ід  дн я  н а р о д ж ен н я  

п е р ш о г о  п р о т е с т а н т а  М артіна  
Л ю т ер а . "Ударом блискавки в боч
ку з порохом" так нащадки назвали 
той духовний переворот, який 
скоїв цей німецький реформатор, 
опублікувавши в 1517 р. свої зна
мениті 95 тез проти відпущення 
гріхів. Саме вчення Лютера, а не 
католицизм, а тим більше право
слав'я, багато в чому зумовило по
дальший розвиток того цивіліза-
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ційного світу, який ми традиційно 
називаємо Заходом. Проте сам 
Лютер говорив, що його роль у ве
ликих подіях реформації зводиться 
лише до того, що він прислухо- 
вується до вістей, які посилаються 
небом. З часом Лютер прийшов до 
заперечення зовнішніх, формаль
них атрибутів "благочестя" в житті 
істинного християнина. Лише віра і 
безпосереднє, щире спілкування з 
Богом - шлях до спасіння. 
Для діалогу з особистим Богом не 
треба нічого, окрім вогню віри. 
(День.- 11 листопада)

Н ай біл ьш а п р о т е с т а н т с ь к а  
сп ільнота О б 'єд н а н а  Ц ерква Ка
н ади  звернулася до уряду з пропо
зицією легалізувати одностатеві 
шлюби по всій країні. Цей заклик 
пролунав після того, як Верховний 
Суд країни дозволив реєструвати 
такі шлюби у двох провінціях. 
До Об'єднаної Церкви входять ка
надські методисти, пресвітеріани 
та конгрегаціоналісти. ОЦК вва
жається найліберальнішою в Канаді 
Вона ще в 1988 р. вперше в світі 
дозволила пастирські рукопокла- 
дення відвертих гомосексуалів.

3 8  п р и м а с ів  ан гл ік а н сь к и х  
Ц ерков  св іту , зібравшись на екст- 
ренну зустріч в Лондоні, підписали 
документ, яким засудили дії Єпис
копальної Церкви США з призна
чення гомосексуаліста Джина 
Робінсона єпископом Нью- 
Гемпшіра. В документі говориться, 
що нині англіканське співтовари
ство знаходиться "на критичній і 
доленосній точці" і що "його май

бутнє поставлено на карту". Якщо 
Робінсон стане все ж таки єписко
пом, то його повноваження не виз
нає більшість англіканських про
вінцій, яким доведеться вирішити 
питання про продовження спілку
вання з ЄЦ США.

Круглий стіл "Є вангеліє в ЗМІ.
За кого голосують «баптисти?" 
відбувся у Москві в рамках Міжна
родної конференції преси єван
гельських християн-баптистів. Його 
організували Російський Союз єван
гельських християн-баптистів 
(ЄХБ), 8вро-Азіатська Федерація 
Союзів ЄХБ і довідково-інфор
маційний портал "Релігія і ЗМІ". 
У засіданні круглого столу взяли 
участь 75 делегатів із багатьох міст 
Росії, а також з України, Бєларусі, 
Азербайджану, Казахстану, США, 
Німеччини. Присутність світських 
журналістів, що пишуть на теми 
релігії, незважаючи на запрошення, 
було нечисленною. На круглому 
столі обговорювалися наступні те
ми: "Релігійний фактор у ЗМІ", "То
лерантність ЗМІ щодо християнсь
ких церков", "Християнські ЗМІ і- 
політика", "Християни і влада у світлі 
майбутніх виборів", "Релігійна преса 
- право на існування". Відомий хрис
тиянський публіцист І.Подберезсь- 
кий у своєму виступі звернув увагу 
на такий недолік християнських ЗМІ, 
як схильність викривати, висловлю
вати неповажне ставлення до вірую
чих "інако": "Я не вірю в Крішну й 
іншим не дозволю". При всіх "поту
гах на аналітику", - вважає до
повідач, - "у нас її мало". (Л.Боле
славе кий)

32 Релігійна панорама № 11 ’2003



Релігія в сучасному світі

Кальвіністська тр ади ц ія  н а д 
то п риж илася  в Ш отландії. Вона 
є єдиною європейською країною, 
де кальвінізм - державна релігія. 
Народна Церква Шотландії вперше 
після XVI ст. вибрала своїм керівни
ком не тільки світську особу, а ще й 
жінку - 54-літню Елісон Еліот. Церк
ва нині має десь 600 тис. вірних і 
1400 пасторів. На відміну від 
англіканської Церкви, держава не 
виявляє ніякого впливу на Шот
ландську Народну Церкву.

С и н о д  
Є в а н г е л ь с ь 
к о  - л ю т е 
р а н с ь к о ї  
Ц еркви Інгрії 
в і д б у в с я  
в С а н к т-П е
т е р б у р з і  . 
На нього з’їха- 
лися делегати 
від 40 при
ходів і семи

Арре Кугаппіпробств (цер_
ковних округів) Церкви Інгрії, а як 
гості були запрошені тільки пред
ставники Євангельсько-люте
ранської Церкви Росії (ЄЛЦР). Очо
лив Синод Єпископ ЄЛЦІ Арре Ку
гаппі. Як повідомляє прес-служба 
ЕЛЦИ, конфліктна ситуація 
у Всесвітній лютеранській феде
рації (ВЛФ), суть якої виражається 
в протистоянні ідей лібералізму і 
консерватизму в лютеранській 
Церкві по усьому світу, з ’явилася 
загальним тлом обговорень на Си
ноді. ЄЛЦІ історично дотримується 
класичного, традиційного люте
ранського богослов’я. Основним
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документом, що був прийнятий на 
Синоді, стала "Декларація про хри
стиянську родину", у якій Церква 
закріпила своє розуміння родини 
як благословенного Богом моно
гамного союзу чоловіка і жінки. Тим 
самим не було прийнято низку но
вих віянь всередині ВЛФ. На Синоді 
була затверджена і місіонерська 
концепція розвитку Церкви на най
ближчі два роки, суть якої полягає 
не в створенні нових громад, 
а в зміцненні вже існуючих. На Си
ноді був прийнятий у якості основ
ного для всіх приходів уніфікований 
варіант Символу віри російською 
мовою, і схвалений план реор
ганізації інформаційного комітету в 
спеціальний інформаційний відділ 
при Канцелярії Церкви Інгрії. В да
ний час Церква Інгрії нараховує 75 
приходів.

П р отестан тсь к и й  св я щ ен и к  з  
Г о л л а н д ії Яап Р ід д е р б о с  з б и 
р а єт ь с я  вш анувати  в м о л и т в а х  
" В л а д а р я  К іл ец ь" . Священик 
твердить, що спеціальна церковна 
служба, яку він планує очолити 
в храмі м.Харен, адресована, на
самперед, молодим людям. Зна
менита трилогія англійського 
письменника, що оповідає про ко
ролівство Валінор, була написана 
майже піввіку назад і присвячува
лася споконвічній боротьбі добра і 
зла. Особливо популярною вона 
стала саме зараз, після екранізації 
П.Джексона. Більше року препо
добний Ріддербос вивчав книги 
Толкієна, аналізуючи працю пись
менника і прагнучи виправдати йо
го твори з християнської точки зо-
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ру. У полеміці, що розгорнулася на 
голландських інтернет-сторінках, 
священик твердить, що Толкієн, 
який створив у "Володарі кілець" 
цілий світ, населений чарівними 
ельфами, все своє життя залишав
ся щирим християнином. Щоб 
обґрунтувати все це наочно, 
Ріддербос планує представити па
рафіянам храму уривки з фільму 
"Володар кілець" для ілюстрації 
паралелей між книгами Толкієна і 
Біблією. (Ananova)

ПРАВОСЛАВ'Я
Д е н ь  п р а в о с л а в н о ї р е л іг ії  

в ж е в д р у г е  п р о в е д е н о  у  Ф р а н 
ції. Відбувається свято одночасно 
з днем усіх святих. Захід ор
ганізується з ініціативи Асамблеї 
православних єпископів Франції, 
яку очолює митрополит Емману- 
ель (Константинопольський Патрі
архат). У рамках Дня православ'я 
в паризькому соборі Сент-Етьєн 
було проведено богослужіння, 
а також відбулася конференція, 
присвячена богословським про
блемам. Учасникам Днів були за
пропоновані брошури і буклети, 
в яких розповідається про роботу 
Свято-Сергієвського богословсь

кого інституту (Париж), про інте
рес молоді до православ'я і діяль
ності православних монастирів, 
яких у Франції нараховується біля 
двох десятків. Відповідно до ста
тистики, кількість прихильників 
православ'я складає у Франції 
близько 320 тис. осіб. В основному 
це представники різних діаспор, 
що зберігають вірність релігійним 
традиціям предків. Одну з 
найбільших за чисельністю право
славних громад формують вихідці 
з Росії. Вони відвідують храми, що 
знаходяться в юрисдикції Мос
ковського та Константинопольсь
кого патріархатів. Крім цього, пра
вослав'я у Франції представлено 
також Сербським, Румунським і 
Антиохійским патріархатами (у 
рамках останнього поєднуються 
православні вихідці з країн Близь
кого Сходу - Лівану, Сирії й Іраку). 
В інтересах співробітництва і 
взаєморозуміння між різними на
прямками православної релігії 
в 1967 р. у Франції був створений 
неформальний єпископальний 
комітет, а в 1997 р. з'явилася. 
Асоціація православних єпископів.

К онф лікт м іж  К о н ст а н т и н о 
п ол ь сь к и м  П атр іар хатом  і Ел- 
л а д с ь к о ю  П р ав осл ав н ою  Ц ерк 
вою  у вересні-жовтні значно заго
стрився. Причиною конфлікту ста
ли суперечки між священнона- 
чалієм цих Церков про порядок 
призначення архиєреїв на кафед
ри єпархій у Північній Греції. 
Патріарх наполягає, що він 
зберігає право юрисдикції над ци
ми єпархіями. Водночас архиєпис-
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коп Афінський Христодул та синод 
ЕПЦ вважають згадані єпархії час
тиною своєї Церкви. Можливо із- 
за цього буде навіть припинено 
євхаристичне спілкування між 
Церквами (церковна кінонія). 
У відповідь на заяву архиепископа 
Афінського "Я віддаю перевагу 
війні перед принизливим миром" 
Патріарх Константинопольський 
Варфоломій сказав: "Віддаю пере
вагу миру, але якщо буду вимуше
ний воювати, мій арсенал повний". 
(Голос Православ'я.- №22)

В с е л е н с ь к и й  П р а в о сл а в н и й  
П атріарх В а р ф о л о м ій  звернувся 
до турецької влади з проханням 
скасувати правило, згідно з яким 
главою Константинопольського 
Патріархату може стати лише гро
мадянин цієї країни. Патріархом- 
іноземцем цього Патріархату був 
лише обраний в 1948 р. Атенагор І. 
Проте й він за народженням був 
турецьким громадянином, бо ж на
родився на території Османської 
імперії. Затурбованість Патріарха 
Варфоломія певно викликана тим, 
що грецька громада в Туреччині 
зменшилася за останні сто років з 
125 до 3-х тисяч.

С кладні в ід н о си н и  м іж  Б о л 
гар сь к ою  п р а в о с л а в н о ю  ц е р к 
в ою  (БПЦ) і ї ї  "двійником " мо
жуть ще більше загостритися. Це 
неминуче станеться у випадку, як
що опозиціонери нинішнього гла
ви БПЦ Патріарха Максима обе
руть свого власного Предстояте
ля. Патріарх Максим був обраний 
ще в 1971 р. - у часи, коли в Бол-
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гарії правив комуністичний режим. 
Після його ліквідації у 1992 р. опо
ненти Патріарха висловили сумнів 
у законності його обрання й звину
ватили Максима в співробітництві 
з колишнім урядом. Частина пра
вославних віруючих, що відколола
ся, обрала іншого Предстоятеля - 
митрополита Пімона, за що й були 
відлучені від Церкви. Після смерті 
митрополита Пимона його 
послідовники обрали на його 
місце митрополита Інокентія. 
У день святкування Різдва Христо
вого планується інтронізація Іно
кентія як патріарха. (Ecumenical 
News Information)

К а т о л ік о с -П а т р іа р х  в с іє ї  
ГрузГПлля II висловив готовність

брати участь у врегулюванні кри
зової ситуації в країні. У розповсю
дженій офіційній заяві Предстоя
теля Грузинської ПЦ відзна
чається, що "у зв’язку з тим, що ви
никлі в країні проблеми виходять 
за рамки протистояння партій і 
здобувають загальнодержавний 
масштаб, Церква готова у разі ба
жання і згоди влади взяти участь 
у мирному врегулюванні проблеми 
в прийнятній для сторін формі".
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М о ск о в сь к е П р а в о сл а в ’я н е-  
в д о в о л е н е  т и м , щ о П р е зи д е н т  
Р о с ії В.П утін взяв участь в самміті

лідерів ісламських держав у Ма
лайзії, скликаному Організацією 
ісламської конференції. На їх дум
ку, Росія не є ісламською країною, 
а цифра кількості мусульман в РФ, 
яка часто з'являється в ЗМІ (від 20 
до 40 мільйонів), є вигадкою му
сульманських лідерів. Метою втя
гування Росії в ОІК є не наведення 
мостів між Заходом і Сходом, 
а спробою зробити Росію части
ною ісламського світу з перспекти
вою прийняття ісламу її політич
ною елітою. Покликанням Росії, 
твердять адепти Московської 
Церкви, є лідерство у православ
ному світі. Вони засуджують про
ект "Російський іслам” , спроби ру
сифікації ісламу та ін. (Православ
ная Москва. - №21)

М оск овськ и й  п атр іар хат  н а 
л аш тов ан и й  на т існ у  сп ів п р ац ю
з російськими військовими струк
турами. В жовтні Відділ Московсь
кого Патріархату із взаємодії із 
Збройними силами і Радою ота
манів військових козачих спільнот 
Росії підписав угоду про співпра
цю з цією Радою Підпис поставили

голова Відділу протоієрей Дмитро 
Смирнов і голова Ради отаманів 
генерал-полковником Г.Трошев. 
Цікаво, чи ця угода поширюється 
й на УПЦ як складову Московсько
го Патріархату і як ця Церква буде 
себе вести при появі подій, 
подібних Тузлі?

П атріарх М оск овськ и й  О л ек 
сій  ЕІ о т р и м а в  д и п л о м  і м антію
Почесного доктора Російської ака
демії держслужби (РАДС) при пре
зиденті РФ. У Церковно-науково
му центрі Московського Патріар
хату "Православна енциклопедія" 
з 17 листопада 2002 р. в РАДС 
відкрилися "Курси підвищення 
кваліфікації керівного складу 
Російської ПЦ". Організаторами 
курсів виступили Московський 
Патріархат, РАДС та Інститут 
підвищення кваліфікації держ- 
службовців. Програма курсів при
свячена правовим і ор
ганізаційним питанням взаємодії 
Церкви і держави. Однак, цього 
року програма доповнена лек
ціями з проблем землекористу
вання для релігійних організацій, з 
міжнародних дипломатичних від
носин, а також з роботи із сучас
ною банківською системою і рин
ком цінних паперів.

Р осійськ а ПЦ за м о р о ж у є  с в о ї  
контакти з  Є пи ск оп альн ою  ц ер к 
вою  в США. Приводом для припи
нення контактів стало недавнє зве
дення в сан єпископа Джина 
Робінсона - гомосексуаліста, що не 
ховає своєї орієнтації. У Російській 
ПЦ переконані, що "гомосексу

36 Релігійна панорама № 11 ’2003



Релігія в сучасному світі

алізм - це гріх, який відокремлює 
людину від Бога". У цьому зв'язку 
в заяві ОВЦС МП приводяться сло
ва з Біблії, де сказано: "Не лягай з 
чоловіком, як з жінкою: це мер
зенність", і що "ні блудники... ні му- 
желожники... Царства Божого не 
успадковують". "Церква не відмов
ляється від допомоги тим нещасли
вим, хто одержимі цією недугою. 
Бог є любов, і християни повинні 
молитися про всіх грішників і бажа
ти їм порятунку. Але Церква не мо
же схвалювати перекручення 
людського єства, створеного Са
мим Творцем", - сказано в заяві 
Російської ПЦ.

Р о сій сь к а  п р а в о сл а в н а  ц ер к 
ва (РПЦ) і Російська православна 
церква Закордоном (РПЦЗ) актив
но шукають шляху до зближення. 
Всезакордонна пастирська нарада 
на тему "Шлях Закордонної 
російської церкви в минулому і 
майбутньому” відбудеться під 
Нью-Йорком вже в першій декаді 
грудня. З ініціативи Закордонної 
церкви на цей форум запрошені 
доповідачі з числа кліриків РПЦ. 
Відразу після наради відкриється 
засідання Архиєрейського собору 
РПЦЗ, "який має прийняти кон
кретні рішення про подальші кроки 
у відносинах з Російською ПЦ".

П р едставн и к и  Р о с ій с ь к о ї ПЦ 
З а к о р д о н о м  (РП Ц З) називають 
дві головних перешкоди на шляху 
до єдності із Московським патріар
хатом. На їхню думку, Московський 
Патріархат повинен засудити заяву 
Патріарха Сергія про лояльність

Церкви до радянської влади, зроб
лену ним ще в 1927 р., і всю по
зицію "сергіянства". Другою пере
шкодою називається участь РПЦ 
у екуменічному русі, що поєднує всі 
християнські конфесії, включаючи 
католиків і протестантів. Однак 
у Закордонній церкві є чимало су
противників об'єднання, у зв'язку з 
чим є побоювання розколу в самої 
РПЦЗ. Церква нараховує нині біля 
250 парафій, монастирів, скитів і 
громад, причому близько 130 з них 
знаходяться в США і Канаді. Па
рафії РПЦЗ наявні також у біль
шості країн Західної Європи, особ
ливо багато їх у Німеччині. Близько 
ЗО парафій розташовані в Австралії 
і Новій Зеландії.

Д е л е г а ц ія  Р о с ій с ь к о ї ПЦ З а 
к о р д о н н о ї 1 8 - 2 4  л и с т о п а д а  про
вела переговори із Московським 
патріархом у Москві. В зустрічі 
взяли участь архиепископ Бер
лінський і Німецький Марко (глава 
делегації), єпископ Сіднейський і 
Автралійсько-Новозеландський 
Іларіон, єпископ Сан-Францись- 
кий і Західно-Американський Ки
рило, а також голова ОВЦС МП ми
трополит Смоленський і Калінін- 
градський Кирило. Це був перший 
в історії офіційний візит делегації 
Закордонної церкви в Москву. 
У патріаршій резиденції в Мос
ковському Даниловому монастирі 
відбулося кілька раундів перего
ворів Олексія II з архиереями 
РПЦЗ. Як повідомляє "Газета", 
після закінчення переговорів 
Патріарх Олексій II розповів, що 
архиепископ Марко, який очолю-
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вав делегацію РПЦЗ, попросив 
прощення за всі різкі висловлення 
на адресу Матері-Церкви, що на
громадилися за 75 років поділу 
двох її частин. Секретар Відділу 
зовнішніх церковних зв'язків Мос
ковського Патріархату (ОВЦС МП) 
протоієрей Микола Балашов за
явив, що ці вибачення, які пролу
нали на особистій зустрічі Патріар
ха з делегацією, були повторені 
архиепископом Марком і під час 
бесіди з членами Священного Си
ноду РПЦ, що відбулася на другий 
день переговорів. Балашов 
підтвердив, що майнові, ор
ганізаційні й адміністративні про
блеми, які нагромадилися у відно
синах між двома Церквами, темою 
нинішніх переговорів не були. 
В лютому 1991 р. Олексій II відмо
вився від декларації митрополита 
Сергія, якою у 1927 р. він визнав 
владу більшовиків. Тому тепер 
сторони вичерпали головні 
взаємні претензії один до одного. 
Проблеми зближення, зауважив 
Олексій II, обговорять Ар- 
хиєрейські Собори і Синоди 
в Москві і Нью-Йорку. Цьому буде 
присвячена робота двох спеціаль
них комісій, але принципові наміри 
підтвердять при особистій зустрічі 
в січні 2004 р. Патріарх і глава 
РПЦЗ митрополит Лавр, які по
винні будуть підписати угоду про 
основи єдності. За словами 
Патріарха, питання про відновлен
ня євхаристичного спілкування 
може бути вирішене лише через 
рік - священики РПЦЗ зможуть ра
зом служити, а миряни - причаща
тися.

П р ав осл ав н а  Ц ерква є  о с н о 
в ою  м іж к о н ф е с ій н о г о  св іт у  і 
стаб іл ьн ост і в Б іл ор усії, - заявив

президент О.Лукашенко на цере
монії нагородження орденом 
Франциска Скорини митрополита 
Мінського і Слуцькоґо, патріаршо
го екзарха всієї Білорусії Філарета 
(Вахромеева). Урочиста церемонія 
була присвячена 25-річчю архипа- 
стирського служіння митрополита 
Білорусії. "Православна віра - одна 
з основ єдності братерських на
родів - білоруського та російсько
го. Думаю, і Україна недалеко від 
цього” , - відзначив президент Біло
русії. "Багато рішень влади прий
мають, радячись з Церквою, яка 
стала найважливішим джерелом 
прийняття вірних рішень на дер
жавному рівні", - сказав білорусь
кий лідер. У свою чергу митропо
лит Філарет пообіцяв "і надалі на
правляти зусилля на службу Біло
русії і Союзу Росії і Білорусії". Усьо
го в Білорусії зареєстровано 19 мо
настирів православної Церкви, 16 
братств, 8 сестринств, 5 духовних 
навчальних закладів, 1265 па
рафій, у яких служать 1154 священ
нослужителі. За останні 15 років 
відзначається значний ріст право
славних парафій. їхня кількість за 
цей час зросла з 399 до 1265.
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За останнє десятиліття право
славній Церкві уряд Білорусі пере
дав православній Церкві близько 
800 культових будинків. Як відзна
чили в прес-службі президента цієї 
країни, близько 85% населення 
Білорусії, згідно зі статистичними 
даними, відносять себе до право
славних.

Лекції для регіональних пра
вославних семінарій розпочала 
транслювати по супутникових кана
лах Російська Православна Церква. 
Система дистанційного навчання 
введена в дію в Московській Сре- 
тенській духовній семінарії. Лекції 
читають провідні викладачі із Мос
ковської духовної академії і 
Російській академії державної 
служби. Транслюються лекції в ре
жимі реального часу два рази на 
тиждень у 18 семінаріях, розташо
ваних від Смоленська до Владивос
тока. Передбачається, що до сис
теми підключаться й інші духовні 
школи Російської Церкви, яких за
раз нараховується понад ЗО.

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ
21 листопада (з 26 на 27 день 

місяця Рамадан) у мусульман 
відбулася Ніч приречення, вирішен
ня долі, могутності - Лейлят аль- 
кадр. Вважається, що в цю ніч Аллах 
приймає рішення про долю кожної 
людини, з огляду на його благочес
тя і прохання, висловлені в молит
вах. Тому Лейлят аль-кадр прийня
то проводити в мечеті, читаючи Ко
ран і підносячи Аллаху й ангелам 
благання і прохання. У цю ніч, згідно

з переказом, пророку Мухаммеду 
було послане перше одкровення 
Корану. Рамадан - дев'ятий і свя
щенний місяць мусульманського 
місячного року, протягом якого 
відбувається піст. В цьому році він 
розпочався 27 жовтня.

В Куал-Лумпурі з'явилася 
штаб-квартира нової міжна
родної організації* Всесвітнього 
ісламського економічного фонду. 
Мета фонду - надання консульта
тивних послуг мусульманським 
країнам і організаціям, фінансової 
допомоги студентам-мусульма- 
нам зі всього світу, та ін.

Верховний муфтій Саудівської 
Аравії Абдель Азіз аш-шейх закли
кав мусульман усього світу відмови
тися від екстремізму й об’єднатися 
в ім’я боротьби проти насильства. 
Він заявив, що недавні теракти в Ер- 
Ріяді, які забрали життя 18 осіб, по
хитнули згуртованість Саудівської 
Аравії - колиски ісламу. "Сьогодні ми 
повинні об’єднатися в нашій бо
ротьбі проти тих, хто загрожує нашій 
релігії, безпеці і стабільності", - 
підкреслив Абдель Азіз під час ран
кової молитви на честь закінчення 
місяця священного посту - Рамадану
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і початку свята разговіння Ід аль- 
фітр. "Аллах заповідав нам - мусуль
манам бути стриманими і терпими
ми людьми і не потурати екст
ремізму",- сказав муфтій.

Р а д а  м усул ьм ан  Ф ранції п о 
винна бути р озш и р ен а  "за рахунок 
молоді, військовослужбовців у Пів
нічній Африці і представників му
сульманського цивільного сус
пільства". Таку пропозицію висунув 
глава Міністерства внутрішніх справ 
Франції Н.Саркозі, виступаючи на 
установчому з’їзді Ради демократів- 
мусульман Франції. Нова ор
ганізація, вважає міністр, зможе пре
зентувати переважну більшість му
сульман країни, що зараз освоюють 
"вільні підходи щодо ісламу" і хочуть 
"знайти своє місце на політичному 
полі" Франції. Ряд експертів згодні з 
Н.Саркозі й вважають, що при
сутність "світських мусульман" може 
стати гарною противагою релігійним 
представникам в об'єднаннях, які ви
ражають інтереси мусульманської 
частини населення Франції. Структу
ри, подібні створюваній Раді, най
важливішим завданням вважають 
висування власних кандидатів на 
майбутніх виборах у країні.

"П ророк М у х а м м е д  с к а з а в ,  
щ о Рим  м а є  стати  ісл ам сь к ою  
д е р ж а в о ю  к ми п р а ц ю є м о  н а д  
цим". Ці слова належать висланому 
17 листопада з Італії мусульмансь
кому лідеру імаму Кадир Фалл Ма- 
муру. Знаходячись в Сенегалі, він 
сказав, що підготовка до цього вже 
йде і що в самій Італії сотні молодих 
людей вже прийняли іслам.

У Р о с і ї  п р о ж и в а є  б л и з ь к о  
1 4 ,5  м іл ь й о н ів  м у с у л ь м а н .
Про це, за попередніми підсумка
ми Всеросійського перепису насе
лення, повідомив міністр у спра
вах федерації, національної і 
міграційної політики РФ В.Зорін. 
А це - біля 10% населення країни. 
Цікаво, що з часу попереднього 
перепису, який відбувся у 1989 р., 
у Росії зменшилася чисельність 
євреїв - з 540 до 230 тис. (нині во
ни складають 0,2% населення 
країни). Знизилася також чи
сельність російських німців - з 840 
до 600 тис. (0,4% населення). Крім

того, у Росії приблизно на третину 
стало менше українців і білорусів, 
зате зросло число вірмен, азер
байджанців, таджиків й чеченців. 
Останні, поряд з вірменами, навіть 
ввійшли в число семи національ
ностей Росії, чисельність яких пе
ревищує мільйон осіб, у той час як 
білоруси і мордва вийшли з цієї ка
тегорії. Близько 140 тис. учасників 
перепису визначили свою націо
нальність як "козаки".

Глава Р а д и  м уф тіїв  Р о с і ї  н е  
з г о д н и й  з  д а н и м и  п е р е п и с у ,
згідно з якими в країні проживає 
14,5 млн. етнічних мусульман.
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Шейх Равіль Гайнутдін заявив, що 
не згоден з цією цифрою. "Я твер
до переконаний, що мусульман 
у Росії не менш 20 мільйонів". По- 
перше, за його даними, перепису
вачі опитали не всіх, і в першу чер
гу, це стосується незаконних 
мігрантів. "Багато хто з тих, хто 
працює на ринках чи зайнятий 
у будівництві, не брали участь 
у переписі", - сказав муфтій, до
давши, що "тільки в Москві і 
Підмосков’ї проживає близько 
2 млн. незареєстрованних му
сульман, що також належать до 
ісламської громади Росії". На дум
ку Р.Гайнутдіна, на підсумки пере
пису вплинули й деякі вчені, що, 
будучи зацікавленими в заниженні 
чисельності окремих народів, 
розділили їх на кілька народнос
тей. Крім того, - вважає муфтій, - 
було б неправильно рахувати му
сульман лише підсумовуючи чи
сельність народів, які традиційно 
сповідають іслам. Нині мусульман 
можна знайти і серед росіян, ук
раїнців, якутів, бурятів й інших на
родів Росії. Опонує Гайнутдіну 
відомий російський ісламозна- 
вець О.Ігнатенко. На думку остан
нього, бути мусульманином - це та 
приналежність, яка заявляється

людиною. Тому є мусульмани і се
ред слов’ян. Але не слід також ду
мати, що існують народи, пред
ставники яких поголовно є му
сульманами. За даними 
соціологічних досліджень, значна 
частина населення Росії взагалі не 
відносить себе до жодної з релігій. 
Тому, робить висновок О.Ігнатен
ко, - вираховувати відсоток вірую
чих, додаючи кількість людей, які 
належать до якоїсь національ
ності, методологічно невірно. 
У цьому випадку можливі 
найрізноманітніші результати, не
порозуміння і спекуляції. За дани
ми соціологів, до мусульман себе 
зараховують близько 4% учас
ників опитувань, проведених се
ред дорослого населення Росії.

А д м ін іст р а ц ія  С а н к т -П е т е р 
б у р г а  р о з г л я д а є  за я в к у  на  
бу д ів н и ц т в о  в м істі д р у г о ї м е 
ч ет і. Заявка, у якій необхідність 
будівництва ще одного культового 
будинку обґрунтовано збільшен
ням чисельності мусульман у місті, 
була подана муфтієм Санкт-Пе
тербурга і Північно-Західного 
регіону РФ Жафяром Пончаєвим. 
Остаточне рішення про дозвіл бу
де прийняте в першій половині 
2004 р. В даний час у місті діє єди
на на Північно-Заході Росії собор
на мечеть, реставрація якої завер
шилася влітку 2003 р. Мечеть була 
відкрита для віруючих у 1913 р. і 
дотепер є однією із найбільших 
в Європі: довжина - 45 м, ширина - 
32 м, висота головного купола - 39 
м, мінаретів - 48 м. Мечеть вміщає 
до 5 тисяч осіб.
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В Р о с ії  в ід б у в ся  круглий стіл  
на т е м у  " Ісл а м о ф о б ія  в р о с ій 
ськ и х З М Г . Його учасники засу
дили розв'язану за допомогою ЗМІ 
ісламофобію в Росії, закликали 
владу припинити розпалювання 
ворожнечі між історичними ре
лігіями РФ, ненависті до мусуль
ман. Внесено пропозицію про 
підготовку Громадянської хартії 
громадських, патріотичних та му
сульманських організацій.

Кількість німців, які п р и й м а
ють ісл ам , зб ільш ується  з  кож 
ним р оком . "За віком вони все мо
лодші і молодші. Багато хто з них 
знаходиться в пошуку нового спосо
бу життя",- вважає директор му
сульманського культурного центру 
м.Берліна Франс Пресс Мухаммад, 
у минулому протестант. Він багато 
років проробив у центрі соціального 
забезпечення турецьких іммігрантів. 
У 1979 р., усвідомивши, що Коран зі
брав у собі все те, у що він завжди ві
рив, Франс прийняв іслам. Цент
ральний інститут ісламських 
архівних матеріалів фіксує, що 
близько 12400 осіб, які народилися 
в Німеччині і батьками яких є німці, 

ами. Мусуль
манське насе
лення Німеч
чини нарахо
вує десь 3,5 
мільйони осіб, 
основна час
тина яких - 
корінні турки. 
Як доказ того, 
що люди звер
таються в нову

релігію, Інститут щорічно реєструє 
350-400 документів з фото
графіями, складених як німецькою, 
так і арабською мовами. Видані 
Інститутом документи надають пра
во зробити паломництво в Мекку.

П ідр ахун ок  кількості л ю д е й ,  
які прийняли  іс л а м , н е м о ж л и 
в и й , - відзначає ♦ професор 
Лейпцігського університету 
Моніка Вольраб-Сахр, яка написа
ла монографію про взаємини 
релігій у Німеччині й Сполучених 
Штатах. Людині для того, щоб на
вернутися в іслам, досить відкри
то визнати це перед іншим му
сульманином. З іншого боку, якщо 
у людини чоловік чи дружина - му
сульмани, це ще не означає, що 
вони самі сповідають іслам: "У ба
гатьох з них різне минуле, що 
створює для них проблеми, тому 
вони намагаються упорядкувати 
своє життя” . Проте, ставши му
сульманами, ці люди зіштовхують
ся з новими проблемами. "Прий
маючи нову релігію, люди входять 
у новий світ, частиною якого вони 
повинні стати. Вони повинні знай
ти тут свій власний шлях. Саме з 
цієї причини багатьом здається, 
що вони дотримуються релігійних 
правил на 150%, але це всього- 
навсього є перехідний період", - 
вважає Вольраб-Сахр.

У д н і Р а м а д а н у  д о  М екки  
п р и б у л о  п о н а д  1 м л н . о с іб .  В ос
новному це - мусульмани з Єгипту, 
Ірану, Індонезії й Малайзії. Ціни на 
готельні номери складають тепер 
40-270 доларів з людини в день.
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Кількість прочан цього року на 10% 
більше, ніж у минулому.

П окази  м о д  с у п е р е ч а т ь  д у х у  
іс л а м у . Відтепер, як заявив 
прем'єр-міністр Пакистану Зафа- 
рулла Джамал і, слід заборонити 
всі програми, які суперечать 
ісламським цінностям і нормам 
моралі. "Подібні заходи не є відоб
раженням ні нашої культури, ні на
ших традицій". Вони зорієнтовані 
проти ісламських цінностей.

П ерш ий в Англії "Британський  
Іслам ський Банк" (British Islam ic  
B ank) заснований у Лондоні. 
За інформацією Інституту ісламсь
кої банківської і страхової справи 
(Лондон), стартовий капітал нової 
фінансової установи складає 14 
мільйонів фунтів стерлінгів. 
Акціонери банку з Катару, Об'єдна
них Арабських Еміратів і Саудівської 
Аравії, що входять в організацію 
"Британський Ісламський Будинок" 
(British Islamic House), представили 
у відповідні структури країни не
обхідні документи для одержання 
ліцензії на проведення фінансових 
операцій. Установчі збори Гене
ральної Асамблеї банку були прове
дені в Манамі (Бахрейн). Президен
том банку став Рахман Абдул Малік. 
Особливістю "Британського іслам
ського банку" є те, що операції тут 
будуть здійснюватися в суворій 
відповідності з нормами шаріату.

"Ц ивілізаційні а сп ек ти  є д н о 
сті м у су л ь м а н с ь к о г о  с п ів т о в а 
р иства" . Таку назву мала міжна
родна конференція, що була ор-

ЮЛужков

ганізована Радою муфтіїв Росії 
(очолює - шейх Равіль Гайнутдін) 
та Московською мерією. Головни
ми задачами конференції стало 
широке обговорення релігійних і 
соціально-культурних питань, 
пов'язаних з життям усього му
сульманського співтовариства 
в Росії, пошук нових шляхів 
співробітництва між релігійними 
організаціями, розширення кон
тактів мусульманських установ і 
державних структур із владою 
різних рівнів. Конференція стала 
також одним із заходів з відзна
чення в наступному році 100-річчя 
Московської соборної мечеті. 
Равіль Гайнутдін нагородив мера 
Москви Ю.Лужкова орденом "Апь- 
Фахр" (Орденом Пошани) першого 
ступеня за "великий внесок у під
тримку миру і міжконфесійної зла
годи, а також за великі заслуги пе
ред мусульманським співтовари
ством Росії".

П ер ш а  п р и в а т н а  м у с у л ь 
м ан сь к а  с е р е д н я  ш кола відкри
лася в Франції Вона розташувала
ся в мечеті міста Лілль. Заняття 
проводяться у відповідності з дер
жавною програмою середніх шкіл
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країни з додатковим викладанням 
арабської мови та предмету з 
ісламської культури.

Н аш ум ілі т ер ак т и  о ст а н н іх  
д в о х  років коїть нова терористична 
релігія До такого висновку прийшли 
експерти з арабістики Ерфуртсько- 
го коледжу імені Макса Вебера, пе
реклавши знайдений спецслужба
ми США в трьох різних місцях див
ний документ. Текст є маніфестом 
якогось нового вчення. Це - суміш 
сур, молитов, практичних і спіриту
алістичних інструкцій, вказівок що
до правил поведінки в побугі та ін. 
Він призначений не для читання, 
а для усного відтворення. В ньому 
міститься заклик вести боротьбу з 
невірними, які заперечують проро
ка Мухаммеда. "Відрубайте їм шию і 
розбийте кожен палець!",- гово
риться там. Дехто припускає, що 
автором маніфесту є Мухаммед 
Ата. Підставу для такого висновку 
дають слова з його праць: "Хай бла
гословить Аллах нашого пророка 
Магомета". Пророка називають тут 
за ім’ям, а таке не притаманне тра
диційному ісламу. Відтак Мухаммад 
оголошує месією себе. Саме йому 
належить зорієнтована на терор 
концепція "знання і дії". В основі 
концепції нової релігії лежать тра
диції раннього ісламського періоду, 
що відзначався великою войов
ничістю. (2000.-21 листопада)

Е к стр ем істсь к и  н ал аш тован і 
ш иїти, в а х х а б іст и  та н ер к ал ар и  
(члени радикальної секти, що по
ходить з Туреччини) об’єднують 
зусилля з метою замінити цивільну 
владу в Азербайджані на ісламське

духовне управління. Про це заявив 
голова Державної комісії з роботи 
з релігійними структурами країни 
Рафік Алієв. В цьому радикали 
знаходять підтримку з боку 
шиїтського Ірану і ваххабістської 
Саудівської Аравії, для яких тут 
релігійні розбіжності не так важ
ливі, як прагнення недопустити 
в Азербайджан американців, 
на підтримку яких розраховує но
вий азербайджанський президент.

Ж іноча п р о б л е м а  в А р а б с ь 
ких Е м ір атах  є  н а й го ст р іш о ю .
Біля 40% жінок у країні є са
мотніми. А це тому, що чоловіки 
тут мають право одружуватися на 
мусульманці, християнці чи 
іудейці. Жінкам своїм Емірати доз
воляють виходити заміж лише за 
мусульман. Враховуючи зазначе
не, владні структури країни нині 
розробляють закон, який заборо
нить шлюб з іноземками літнім лю
дям, студентам, особам, які зай
мають певні посади в урядових 
структурах, армії та поліції.

" Р о с ій с ь к і м у с у л ь м а н и  н е  
п ови н н і п оч ув ати  с е б е  л ю д ь м и  
д р у г о г о  с о р т у  в м у с у л ь м а н с ь 
к о м у  св іт і" , - заявив президент 
РФ В.Путін. в інтерв'ю катарсько-

44 Релігійна панорама № 11 '2003



Релігія в сучасному світі

му телеканалу Al-Jazeera "На 
відміну від мусульман, які прожи
вають у Західній Європі, наші му
сульмани - це росіяни. У них не
має іншої батьківщини". Путін на
гадав, що в Росії проживає 
20 млн. мусульман. "Вони мають 
право прямих контактів з мусуль
манським світом через представ
ницькі міжнародні організації, 
однією з яких є Організація 
Ісламська конференція. ... Хрис
тиянська частина населення Росії 
теж повинна усвідомити, що дер
жава поважає законні права й 
інтереси їхніх співвітчизників-му- 
сульман",- підкреслив він. 
Російський президент висловив 
впевненість у тому, що й мусуль
манський світ, і Росія зацікавлені 
у відновленні дружніх, довгостро
кових відносин, які складалися 
в СРСР із переважною більшістю 
мусульманських країн у світі. 
При цьому він зазначив, що мову 
потрібно вести не просто про 
відновлення співробітництва, але 
й про розвиток нової ситуації 
у світі.

А р еш т и  п а р а ф ія н  в м е ч е т я х  
М ахач к ал и  - с т о л и ц і Д а г е с т а 
ну н о с я т ь  м а с о в и й  х а р а к т е р .
Міліція підганяє до подвір’я ме
четей криті автомобілі і забирає 
без ордерів на арешт в них сот
нями молільників. Імам однієї з 
мечетей Хасан Хаджі зауважив, 
що на прохання роз'яснити при
чини арештів, від міліції "якоїсь 
чіткої і внятної відповіді" він не 
одержав. Дії співробітників даге
станського МВС викликали гли

бокі обурення віруючих-мусуль- 
ман.

У ряд К итаю  почав  гоніння на 
м у су л ь м а н  в п р ов ін ц ії К аш гер .
Зруйновано тут понад 6 тисяч 
будівель, що належать мусульма
нам. Уряд країни має на меті 
витіснити мусульман з провінції, 
незважаючи на те що вони тут про
живають понад 500 років. Вже 50 
тисяч мусульман Кашгеру втрати
ли своє житло, залишилися між не
бом і землею.

Л ід е р  Т ал ібан у  м ул л а  О м ар
виступив проти участі афганців 
в організовуваному американсь
кою адміністрацією в Афганістані 
виборами в Лойю-Джиргу (парл- 
мент) країни. "Це фарс,- заявив 
він,- центральними фігурами якого 
є іудеї і християни". Раніше 
повідомлялося, що нібито муллу 
Омара на посту керівника Талібану 
замінив мулла Мумін Сабір.

М ечеть і Коран з  ш околаду ви
готовили д о  Р а м а д а н у  ін д о 
незійські кондитери. Мечеть буду
валася два тижні і на неї пішло 600 кг 
шоколаду і 90 кг глюкози. її висота - 5 
метрів, площа - 12 кв. метрів. Свя
щенна книга мусульман висотою 
1,75 м і шири
ною 2,5 метрів 
була виготовле
на з 337 кг білого 
шоколаду. Ви
роби виставлені 
для огляду в 
двох готелях 
міста Семаранг.
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Н а й м ен ш а  у св іт і м е ч е т ь  
відкр ита у  Н а б е р е ж н и х  Ч ел н ах  
(Т атарстан),, Мечеть є пам’ятни
ком татарам, які загинули при 
взятті Казані військами Івана Гроз
ного у 1552 р. Це - мініатюрна копія 
мечеті Кул Шаріф, зведеної в Ка
занському кремлі. Восьмигранний 
будинок з куполом і чотирма 
10-метровими мінаретами займає 
площу в 25 кв. метрів. Внутрішнє 
приміщення не перевищує 10 кв. 
метрів (для 8-10 осіб). Мечеть за 
рік збудував 77-річний ветеран Ве
ликої Вітчизняної війни М.Гіма- 
летдінов.

С в о єр ід н у  ф о р м у  б о р о т ь б и  з  
в а х х а б із м о м  з а п р о в а д ж у ю т ь  
в А зе р б а д ж а н і. Виходячи з дум
ки, що ознакою ваххабізму є боро
да, тут в бородах почали вбачати 
загрозу традиційній національній 
конфесії. В ряді районів країни вже 
насильно за допомогою поліції по
чали збривати бороди.

П ів д е н н а  К о р ея  в и п у ст и л а  
д л я  м у су л ь м а н  К оран в ц и ф р о 
в о м у  ви к он ан н і. Пристрій роз
міром з долоню дає можливість 
читати Коран і слухати його прочи
тання у виконанні богословів 
а р а б с ь к о ю , 
англійською і 
ф ранцузькою  
мовами. Віру
ючі можуть ви
бирати в меню 
кожну з 114 
сур Корану, 
яка цікавить їх.
Елек тро нни й

"Сувій" вартістю 130 доларів кори- 
стається серед послідовників ісла
му підвищеним попитом.

З а  поспіш ність при одр уж ен н і 
м о ж н а  о д е р ж а т и  5 0 0  р ізо к .
До такого покарання шаріатський 
суд Саудівської Аравії присудив мо
лоду пару. Молода жінка після сво
го розлучення з попереднім чо
ловіком не витримала належних 
в такому випадку трьох місяців. Ви
нуватий в допущенні "гріха” і місце
вий каді, який зареєстрував по- 
ісламському їх шлюб.

БУДДИЗМ
Н иніш нього Д а л а й -л а м у  б а -  

га т о -х т о  в в а ж а є Б у д д о ю  у 1 4 -м  
п е р е р о д ж е н н і. Відвідавши фес
тиваль мистецтв в Делі, духовний 
лідер тибетців заспівав, що було 
сприйняте присутніми з великим 
ентузіазмом. Послухати спів Да
лай-лами прийшли сотні індусів (і 
не лише буддистів).

О б ’єд н а н н я  р ел ігій  н е м о ж л и 
в е . Таку д у м к у  в и сл о в и в  Д а л а й -  
л а м а  в одному із своїх інтерв'ю. 
"Якщо говорити про зближення як 
спробу представників різних 
релігій краще зрозуміти один од
ного, то це вже відбувається,- за
значив лідер буддизму. - Для кож
ної людини дуже важливо мати 
власну віру. Не може бути кілька 
істин чи кілька вір одночасно. Я по
важаю послідовників християнства 
та ісламу. Однак злиття чи 
об’єднання різних вір в одну не
можливе і непотрібне".
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Л ід ер  б у д д и с т ів  Т и бету  Д а 
л а й -л а м а  XIV в ідв ідав  США. Він
мав зустрічі з Президентом Бушем, 
іншими посадовими особами, 
відвідав американський конгрес. 
Відбулася зустріч Далай-лами з 
американськими буддистами. Реч
ники китайського уряду засудили 
організовану у США зустріч Далай- 
лами, бо ж, з їх слів, він є не лише 
релігійною фігурою, а й політичним 
вигнанцем, діяльність якого скеро
вана нібито на розкол Китаю.

К итайська в л а д а  д о з в о л и л а  
д у х о в н о м у  л ід е р у  Т ибету Д ал ай -  
лам і XIV повернутися з Індії на істо
ричну батьківщину в місто Лхасу. 
Далай-лама вивчає цю пропозицію. 
При цьому він заявив про своє вели
ке бажання після 44 років вигнання 
повернутися на рідні землі. Відомо, 
що останнім часом Далай-лама за
являє про можливість існування Ти
бету в Китайській державі на правах 
автономії.

Д а л а й -л а м а  з а с у д и в  " м о д у  
на б у д д и зм " , яка останнім часом 
з'явилася в багатьох країнах Захо
ду. "Людям слід дотримуватися 
традицій свого народу, а не пере
ходити в нові релігії,- сказав він під 
час зустрічі "Клуб XXI століття" 
в Мадріді.- Поза тим, будь-який 
тибетець може прийняти іслам і 
дотримуватися цієї релігії, так са
мо як іспанець може віддавати пе
ревагу буддизму. Але до цих змін 
слід ставитися обережно, адже де
які люди починають з християнст
ва, потім приймають іслам, тоді

буддизм, а зрештою залишаються 
невіруючими".

Гігантська статуя  Б у д д и , з н и 
щ ен а  в А ф га н іст а н і режимом 
Талібан, скоро знову з'явиться 
в долині Бам'ян. Відомо, що через 
ці території колись пролягав знаме
нитий Шовковий шлях, що поєдну
вав Європу з Центральною Азією. 
Саме в такий спосіб - висічення 
в камені величезних Будд - 
засвідчувалася тоді належність на
селення цих азійських земель до 
буддистської релігії. Відновлення 
Будд обійдеться десь в ЗО млн. до
ларів. Скоріше це будуть бетонні 
споруди, покриті спеціальною 
шпаклівкою. Ось так приходиться 
людству розплачуватися за коєння 
ісламських екстремістів.

П ал ом н и ц тво  на о .С ікоку  
(Японія), д е  р о зм іщ ен о  8 8  б у д 
дійських храм ів, лікує від синдрому 
"хікікоморі", який вже вразив від 0,6 
до 1,6 млн. осіб. "Хікікоморі" - хворо
ба, ознакою якої є самоізоляція лю
дини від суспільства. Страждаючі 
синдромом, як правило, майже не 
залишають своє помешкання і про
тягом тривалого часу уникають кон
тактів з оточуючими людьми. Причи
ни цієї хвороби різноманітні, але ос
новна - сучасне суспільство спожи-
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вання. Щоб повернути до нормаль
ного життя людей, які страждають 
цим синдромом, потрібно багато ча
су, а головне - енергії, як від них са
мих, так і від членів їхніх родин. Хра
ми на о.Сікоку знамениті тим, що во
ни пов'язані з ім’ям ченця Кукая, уро
дженця острова, який жив тут у 774- 
835 роках і заснував школу Сінгон. 
Більш широко цей чернець відомий 
серед буддистів під ім'ям Кобо Дайсі 
чи Одайсі-сан. Ченці школи Сінгон 
розробили особливу програму бо
ротьби з хікікоморі і сподіваються, 
що з їхньою допомогою багато хво
рих зможуть вийти зі стану глибокої 
депресії і знову стати повноцінними 
членами суспільства. Прочани про
ходять пішки від 10 до ЗО км щодня. З 
7:00 до 16:00 група знаходиться 
в безупинному русі. Такий розпоря
док ламає звичку цих людей до неру
хомого і рутинного способу життя. 
Важливе психологічне значення для 
прочан, які страждають "хікікоморі", 
мають і "осетгай" - традиційні підно
шення і пожертвування, що роблять 
місцеві жителі прочанам.

ІУДАЇЗМ
Дві си н агоги  С там бул у  - "Не- 

в е-Ш а л о м "  і " Б ей т -Іс р а е л ь "  -
стали жертвою теракту. Загнуло 23 
особи, одержали поранення біля 
300. Відповідальність за теракт 
взяв турецький "Фронт борців 
ісламського Сходу". Проте влада 
піддає сумніву можливості остан
нього на такі організовані дії, 
оскільки угрупування було зруйно
ване ще в 1991 р. Винуватицею 
скоєного влада Туреччини вважає

без якоїсь аргументації своїх при
пущень "Аль-Каїду". А остання 
в цей час закликає всіх мусульман 
залишити Вашингтон, Нью-Йорк та 
Лос-Анджелос, бо ж погрожує цим 
містам великим терактом. Попере
дження це прозвучало від раніше 
невідомого "Ісламського руху Бай- 
ан". В ньому є слова: "Деспотичній 
Америці ми кажемо: свої вимоги 
ми пред'явимо після першого уда
ру віруючих солдатів Аллаха".

В Італії узя т і п ід  н ай сув ор іш у  
о х о р о н у  всі с и н а г о г и  і т р а 
д и ц ій н і є в р е й с ь к і к в а р т а л и .
Причиною цього є теракти біля си
нагог Стамбула. Рівень прийнятих 
мір безпеки і так уже "найвищий" 
після теракту на базі італійського 
контингенту в іракському місті На- 
сирія. Проте, вирішено взяти під 
контроль "усі можливі пересуван
ня підозрілих осіб, що можуть бути 
зв’язані з екстремістським іслам
ським середовищем". Італійські 
синагоги вже багато років знахо
дяться під спостереженням сил 
поліції. Однак, тепер, крім звичай
них посад, тут постійно почали 
курсувати патрульні машини. 
Міністр внутрішніх справ Д.Пізану 
розпорядився підсилити спосте

48 Релігійна панорама № 11 ’2003



Релігія в сучасному світі

реження за місцями відправлення 
релігійного культу, а також іншими 
потенційними цілями терористів. 
У число 8 тис. таких об’єктів в Італії 
входять також єврейські школи, 
посольства і консульства, авіаком
панії і представництва ізраїльських 
фірм. У зв’язку з терактами в Ту
реччині прем’єр-міністр Італії 
С.Берлусконі заявив, що на дер
жаві лежить обов’язок "гарантува
ти безпеку євреїв і всіх інших 
італійських громадян".

До боротьби з євреями за
кликав мусульман прем’єр- 
міністр Малайзії Махатмір Мо
хамад. Його заклик прозвучав на 
самміті Організації ісламська кон
ференція, який зібрав глав 57 му
сульманських держав. Прем'єр 
закликав також до єдності перед 
головною загрозою - прагненням 
євреїв до управління всім світом. 
"Ми надто сильні, нас, мусульман, 
1,3 мільярди, нас не можна просто 
стерти з території Землі, сказав 
Мохамад.- Проте мусульмани де
чому мають повчитися в євреїв. 
Європейці свого часу винищили 
шість із дванадцяти мільйонів 
євреїв, проте вони продовжують 
контролювати весь світ. Вони ви
жили, незважаючи на дві тисячі 
років погромів. їх головною 
зброєю, якою вони наносили 
ефективні удари-відповіді, завжди 
була думка". Саме тому мусуль
манський світ, гадає Прем'єр Ма
лайзії, має боротися з євреями не 
лише своїми м'язами, а й своїм ро
зумом. (Век. - №36). Під час 
самміту йшла мова про відроджен

ня "колишніх красот ісламу", по
вернення ісламу належного місця 
у світі. Перед Конференц-цент
ром, де проходив самміт, молоді 
малайці , окрім плакатів з вітання
ми, тримали ще й плакати з гасла
ми "ОІК, підтримай наших братів в 
Іраці й Палестині!", "Звільніть Ірак і 
Палестну від окупантів!" і т.п. 
У зв'язку з обранням Мазархіда 
Мохамада головою ОІК він 
прем'єрство в країні передав віце- 
прем’єру Абдулі Бадаві.

Релігійні організації Росії за
судили антисемітські промови 
прем'єра Малайзії Махатхіра Мо
хамада, який нині є главою Ор
ганізації ісламської конференції. 
Враховуючи останнє, лідери бага
тьох російських релігійних ор
ганізацій висловилися з засторо
гою щодо вступу РФ в ОІК. Але 
офіційний представник РПЦ вва
жає, що своїм входженням в ОІК 
Росія до певної міри обійме в му
сульманському світі те місце, яке 
втратила Америка.

В іудаїзмі Великобританії ве
ликий розкол. Він наступив після 
того, коли ортодокси відмовили 
83-річному духовному лідеру бри
танських консервативних євреїв ра- 
бину Луї Джейкобсу у праві читати 
Тору. Останній перейшов від орто
доксів до консерваторів-тра- 
диціоналістів ще в 1957 р., коли в ор
тодоксальних колах не сприйняли 
його книгу "У нас є причина, щоб 
вірити". На відміну від ортодоксів, які 
кожне слово Тори сприймають як 
безпосередній дарунок Мойсею від
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Бога, консерватори розглядають 
Біблію не як дослівний запис Завіту 
Божого. Луї Джейкобс мав читати 
Тору на довесільній церемонії свого 
майбутнього зятя-ортодокса. (Ев
рейский обозреватель. - № 20/60)

Рабин американських зброй
них сил Яків Гольдштейн, який 
перебуває нині в Іраці, побудував 
сукку в Багдаді. Під час Рош-а-Ша- 
на він організував для солдат- 
євреїв з окупаційних військ свят
кові молитви з привезенням 
свитків Тори.

В Азербайджані витканий ве
личезний килим із зображенням 
Любавічського Рабе. Унікальність 
килиму в тому, що його творцями є 
майстрині з мусульманської грома
ди, а замовив виготовлення також 
підприємець-мусульманин Відаді 
Айдинов, який тривалий час підтри
мує ділові зв’язки з Ізраїлем. "Це є 
дійсно Божа людина, сказав 
підприємець про Любавічського 
Ребе. Я, як віруючий мусульманин, 
що з великою повагою ставиться до 
Ізраїлю, вирішив вготовити на 
своєму підприємстві килим на честь 
ребе, бо ж він є великим представ
ником єврейського народу". Протя
гом року працювало п’ять майст
ринь над унікальним витвором.

ІНДІЙСЬКА 
РЕЛІГІЙНА трад и ц ія

Традиції індуїзму можна пору
шувати з поради священика.
В індійському містечку Лукноу 
27-річний Амара Ната Верми одру

жується водночас з двома сестрами, 
їх батько поставив перед ним умову: 
дозволю шлюб з молодшою дочкою 
Раджині, якщо ти водночас одружиш
ся із старшою Пріті. Батька турбує до
ля Пріті після його смерті, бо ж вона 
має фізичні вади і навряд чи знайде 
в інший спосіб собі чоловіка. Індуїзм 
забороняє багатожонство. Але певно 
має винятки, бо ж весілля 25 листо
пада все ж відбулося.

Індуїсти знову конфліктують 
з мусульманами в індійському 
штаті Гуджарат. Є людські жерт
ви від зіткнення двох релігійних 
спільнот. Приводом для конфлікту 
послужила загибель молодого мо- 
тоцикліста-індуїста, який був під
палений разом із машиною.

Вірні релігій індійського поход
ження тепер порівняно легко можуть 
добратися до Делі. По понеділках і 
суботах туди вилітають з Києва літа
ки, а повертаються у вівторок і 
неділю. Вартість квитка 499 доларів.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ
Заснувавши Міжнародну між

національну федерацію за мир
у всьому світі, Сон-Мьон Мун в такий 
спосіб розширив функціональність 
свого вчення, бо ж якщо раніше він 
акцентував увагу на тому, що "з'явив
ся на Землю, будучи наділеним по
вноваженнями Істинного Батька, щоб 
відкрити людям істину і дати нове Бо
же благословення на шлюб всім пра
ведним чоловікам і жінкам", то нині, 
визнаючи факт поділеності світу кор
донами, своє покликання він вбачає
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в ліквідації цих поділів світу, що нібито 
стане гарантією миру, розбудови та
кого світу, який до вподоби Богу. 
Про це преподобний заявив у жовтні 
під час інаугурації названої Федерації 
"Кордони не були створені Богом, - 
сказав Мун. - Диявол-сатана першим 
провів розмежувальну лінію. Кордони 
виникли внаслідок гріхопадіння, бо ж 
саме тоді виник поділ на добро і зло... 
Коли ми полюбимо своїх ворогів і 
об'єднаємося з ними, всі кордони 
в нашому світі зникнуть. Я заявляю, 
що правило "люби ворога свого" є 
наріжним каменем Божого плану із 
спасіння людства". (Мир нравствен
ности.- №6)

Надто швидко зростає кіль
кість харизматичних домашніх 
церков в Індії. Так, лише з січня 
2003 р. в штаті Уттар Прадеш де
сятки тисяч прийняли християнст
во. В чотирьох тисячах сіл вже діє 
біля 24 тисяч домашніх груп. За цей 
час на території північної та цент
ральної Індії з'явилося 2700 нових 
домашніх церков. Учасники місіо
нерського проекту UP прагнуть до 
2010 р. заснувати в Індії до мільйо
на нових церков. Щодня вони 
відвідують біля десятка сіл.

Мормони Нижнього Новгоро
да зацікавилися архівами. Вони 
прагнуть одержати копії метрич
них книг до 1917 р. з Центрального 
державного архіву області. За кож
ний кадр мікрофільму мормони 
погоджуються заплатити по 7 
центів. При цьому в розпоряд
женні архіву залишається друга 
страхова фільмокопія, яку архів

своїми силами виготовити не мо
же. Все це викликало занепо
коєння Нижньогородської єпархії 
РПЦ. Вона вважає, що мормони 
"скуповують мертві душі" з тим, 
щоб в такий спосіб збільшити 
кількість своїх членів. Від влади 
представники Московської патрі
архії вимагають заборониит вико
ристання ЦІХСОД архівів.

Проти будівництва в Москві 
крішнаїтського храму виступили 
одразу кілька громадських ор
ганізацій і навіть депутати Думи. 
Громадська організація "Союз пра
вославних громадян" у зверненні 
до мера Москви відкрито назвала 
крішнаїтів "тоталітарною сектою". 
Іншим аргументом Союзу є той, що 
"в Москві багато нових районів, на
селення яких порівнянне з деякими 
єпархіями, не мають взагалі ніяких 
православних храмів, а більшість з 
тих, що будуються, вміщують мак
симум кілька сотень осіб". 
Крішнаїтський храм планується 
звести на Ходинському полі, яке ав
тори заяви назвали "місцем 
російського суму". Але це буде не 
просто храм. Президент Асоціації 
індусів у Росії Санджіт Джха повідо
мив, що уряд Москви виділив саме 
тут ділянку для будівництва центру 
ведичної культури, який буде побу-
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дований за законами давньої 
індійської архітектури. До його 
створення залучені провідні 
архітектори Індії і Росії. Центр за
гальною площею більш 10 тис. м.кв. 
і висотою 52 м. буде найбільшою 
духовною спорудою, побудованою 
за останні 800 років за межами 
Індії. У ньому передбачені плане
тарій, кілька музеїв, виставковий 
зал, бібліотека індійської літерату
ри, оздоровчий комплекс, ресто
ран і кафе індійської кухні.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ
Тисячі християн Гаїті взяли 

участь у дні молитви, що проводив
ся в цій державі в знак протесту про
ти визнання культу вуду державною 
релігією. Президент Гаїті Жан-Берт- 
ран Арістид - колишній католицький 
священик, що залишив служіння за
ради політики і згодом женився, - 
підписав закон, який оголошує вуду 
однією з державних релігій, у квітні 
поточного року. За словами амери
канського дослідника Джорджа Оти
са, в одному тільки Порт-о-Пренсе 
в молитовній акції взяли участь тисячі 
осіб. Крім молитви, таїтянські христи
яни направили до знахарів вуду своїх 
"шпигунів", заявив директор ор
ганізації "Молодіжна місія Гаїті" Тер
ри Сноу. Спостерігачі відправилися 
на місце, де, за легендою, колись був 
укладений союз з дияволом, що ніби
то одержав душу Гаїті в обмін на пе
ремогу над французами. За словами 
Сноу, жреці вуду привели на це місце

багато жертовних тварин - свиней, 
кіз і курей, однак між послідовниками 
культу розгорілася суперечка, і жод
на жертва не була принесена. За де
якими даними, на 1 січня 2004 р. пла
нується нове жертвопринесення. 
Цей день є головним національним 
святом Гаїті - День незалежності.

МІСТИКА
Гадалка Ірина, яка гастролює 

по Катеринбурзькій губернії Росії,
зустріла активну протидію з боку пра
вославних віруючих. Спеціальними 
листівками місіонери Хрестовоздви- 
женського монастиря начолі із насто
ятелем його ієромонахом Флавіаном 
попереджували катеринбургців про 
шахрайство чаклунки. Оголосивши 
себе православною християнкою, во
рожка все одно знімає хрестик, коли 
здійснює свої обряди, бо ж нібито 
"хрест заважає працювати і закриває 
доступ до карт".

Новий святий появився в Індії.
Це - 76-річний Прахад Джані, який, 
за його словами, вже 68 років нічого 
не їсть і не п'є. Навколо Джані вже 
з’явилася група прихильників. Сам 
Джані твердить, що у віці 8-ми років 
він почув голос з неба про його "об
рання". "В моїм небі відкрився отвір, 
через який я одержав елексір жит
тя". Прахад Джані погодився на по
вне медичне обстеження медиків, 
яке він нині й проходить. Лікарі так і 
не змогли засвідчити, що Джані го
ворить неправду щодо їжі.
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С В О Б О Д А  С О В ІС Т І

Проект Концепції державно-церковних відносин в Україні пред
ставив почесний президент Інституту законодавчих передбачень і пра
вової експертизи Василь Костицький. 31 жовтня 2003 р. на прес-конфе
ренції з цього приводу В.Костицький наголосив, що чинне законодавство 
не повністю відповідає сучасним вимогам і реаліям церковно-релігійної 
ситуації в державі. Це, вважає він, спричиняє неузгодженості та 
конфлікти між органами влади та релігійними організаціями, а також між 
релігійними громадами різних конфесій. Саме з метою вирішення цих 
проблем Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи роз
робив Концепцію державно-церковних відносин. В.Костицький поінфор
мував, що автори Концепції планують передати документ народним де
путатам України для розгляду. Він переконаний, що Концепція може бути 
реалізована лише в разі, якщо матиме відповідне законодавче, норма
тивно-правове, організаційне та матеріально-технічне забезпечення. Ав
тори документа прагнуть унеможливити втручання органів державної 
влади у внутрішню діяльність релігійних організацій, нейтралізувати спо
соби використання Церкви та релігійних організацій у політичних цілях, 
а також демократизувати державно-церковні відносини. В основу Кон
цепції покладений принцип свободи віросповідання. У Концепції також 
визначені принципи відокремлення Церкви від держави, невизнання дер
жавою жодної релігії як обов'язкової, "визнання важливої ролі християн
ства київської традиції у формуванні національної самобутності та культу
ри", паритетності відносин держави з Церквою та рівності релігій та кон
фесій перед законом. В.Костицький також зауважив, що "ми прийдемо 
до того, що церкві буде надано статус юридичної особи". Він зазначив, 
що першим етапом для цього має стати визнання Церков суб'єктом пра
ва. Крім того, В.Костицький пропонує вирішити питання створення інсти
туту капеланства у Збройних силах України. (УНІАН)

* * * * *

Євразійське відділення Міжнародної асоціації релігійної свобо
ди (МАРС) поширило Заяву з приводу інцидентів у Баку, спровокованих 
виборами нового глави Азербайджану. В документі йдеться про те, що 
17 жовтня перед п'ятничною полуденною молитвою був арештований 
імам Ільгара Ібрагім-огли, що є одночасно генеральним секретарем 
Азербайджанського відділення МАРС. Ільгар Ібрагім-огли широко відо
мий у правозахисних колах Азербайджану як послідовний борець за сво
боду совісті і рівність релігійних об'єднань перед законом. "Виражаємо 
надію, що ситуація в Азербайджані стабілізується, права віруючих будуть
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поважатися, а правозахисники не будуть піддаватися переслідуванням". 
За словами генерального секретаря Євразійського відділення МАРС 
В.Крушеницького, МАРС давно інформований про те, що влада Азер
байджану домагається від Ільгара зниження правозахисної активності. 
"Ми бачимо в цій акції відношення до правозахисного руху в цілому, а не 
міжконфесійну боротьбу",- підкреслив Крушеницкий. Крім того, він нага
дав, що азербайджанське відділення МАРС протягом року не може 
успішно пройти реєстрацію, а інша відома азербайджанська правоза- 
хисна організація - "Дівам", позбавилася її перед виборами.

*
* * * * *

Резолюція нижньої палати конгресу 
США (№427), в якій засуджено становище 
свободи совісті у В'єтнамі, піддана різкій кри
тиці офіційним Ханоєм. "Резолюція конгресу 
США є втручанням у внутрішні справи В'єтна
му, що не відповідає духу розвитку двосто
ронніх відносин",- заявив офіційний пред
ставник в'єтнамського МЗС Ле Зунг. Речник 

міністерства нагадав про те, що у В'єтнамі дотримуються і поважаються 
права громадян, у тому числі право на вільне віросповідання. "Основні 
свободи і волі громадян СРВ гарантовані Конституцією країни і захища
ються в'єтнамською державою", - підкреслив чиновник.

* * * * *

Закон Туркменії про свободу віросповідань релігійних ор
ганізаціях значно обмежує свободу вибору релігії. Насамперед За
кон забороняє створення і діяльність релігійних спільнот, які сприяють 
тероризму й поширенню наркотиків. Згідно із Законом релігійна ор
ганізація має складатися мінімум із 500 громадян республіки. Які 
постійно проживають на її території і досягли повноліття. Очолити ор
ганізацію можуть лише громадяни Туркменії, які мають вищу духовну 
освіту. В країні держава не буде фінансувати діяльність релігійних 
спільнот. Регулювати діяльність релігійних організацій буде Рада із 
справ релігії при Президенті Туркменії. Ця рада буде також репрезенту
вати всі релігійні організації в органах державної влади.

* * * * *

Розпорядженням владних структур Китаю за останній рік було 
закрито понад 400 буддійських храмів і християнських церков.
Знову починаються спроби ліквідувати в країні підпільну релігійну 
діяльність. Як повідомили представники однієї з китайських правозахис- 
них груп, ця акція була почата органами державної безпеки в провінції
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Чжецзян, що межує із Шанхаєм, де із 
зростанням добробуту населення 
стало збільшуватися і фінансування 
будівництва нових культових споруд.
Каральні акції влади почалися в рай
оні Децин, де були закриті 392 
буддійських храми і десять христи
янських церков. З них 4 християнські 
церкви і 24 буддійських храми були 
повністю зруйновані, а 92 храми - перетворені в розважальні центри. 
Владні органи Китаю дозволяють здійснення культових дій тільки в тих 
храмах, церквах і мечетях, що перебувають у віданні визнаних урядом 
релігійних організацій. При цьому діяльність незалежних релігійних груп 
заборонена, оскільки, на думку влади, подібні організації являють загро
зу політичної стабільності країни. Як вважають експерти, закриття куль
тових будинків на території Чжецзяну є початком нової хвилі придушен
ня релігійної діяльності, коли цього року пішов за призначенням Ху 
Цзіньтао на посаду голови КНР. За минуле десятиліття в Китаї різко зріс 
інтерес до буддизму і християнства, оскільки люди стали шукали нової 
духовної опори за умов процесу соціально-економічних реформ. Пред
ставники групи правозахисників заявили про те, що закриття церков і 
буддійських храмів у Чжецзяні є лише частиною більш широкої кампанії, 
спрямованої на нейтралізацію "ключових фігур, які керують незаконни
ми релігійними групами й організаціями". Поліція зробила наліт на церк
ву в Сяошане і заарештувала трьох керівників громади. Серед затрима
них був 80-літній Шень Шаочен, що заснував цю громаду і побудувала 
для неї церква ще 25 років тому. З ним були арештовані два інших 
керівники громади. Громада відноситься до організації "Мала череда" - 
найчисленнішої з усіх підпільних християнських організацій, які діють на 
території Китаю. У заможних провінціях Чжецзян і Гуандун релігійні гро
мади відкривають свої навчальні центри, в яких ведеться підготовка 
місцевих місіонерів. Пройшовши курс навчання, що триває один чи два 
місяці, місіонери відправляються в інші райони Китаю і засновують там 
нові громади. Фахівці, які у дослідницьких цілях відвідали невеликі 
релігійні громади в центральних областях Китаю, повідомляють, що 
релігійні вірування поширюються серед населення набагато швидше, 
аніж це очікувалося виходячи з даних, опублікованих китайськими і за
кордонними офіційними ЗМІ. Фахівці також говорять і про відродження 
даосизму, що вижив у комуністичний період тільки завдяки діяльності 
невеликих громад, в яких установилися близькі зв'язки між ченцями і 
місцевою владою. (lnoPressa.ru)
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РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали. 

1941-1944.- К., 2003. Нову збірку митрополита Андрея Шептицького 
упорядкувала співробітниця Інституту юдаїки Жанна Ковба на основі зо
шита із записами послань і листів владики, який довгий час був 
"утаємничений" під заголовком "Крайовий провід ОУН на західноук
раїнських землях" в Київському Центральному державному архіві вищих 
органів влади і управління України. Збірник вміщує оригінальні послан
ня митрополита періоду нацистської окупації, відомості про ор
ганізаційну структуру виконавчого управлінського органу УГКЦ - Митро
поличого Ординаріату. Науковим редактором книги є відомий дослідник 
спадщини Шептицького з Канади Андрій Кравчук. Читачі документів 
відзначають ту жертовність, яку виявив митрополит в роки війни у справі 
рятування євреїв.

Верховский А. Политическое православие: русские право
славные националисты и фундаменталисты, 1995-2001 гг. - М., 
2003. Автор книги - директор інформаційно-аналітичного центру "Со
ва". "Політичне православ’я" - це книга "про ідеологію, а не про 
політичну історію". Організації і групи, згадані у виданні, були відібрані 
за ознакою явного націоналізму, ідеологічно заснованого на право
слав'ї. Усі "відібрані" за цією ознакою організації об'єднані в три "табо
ри". Перші - борці з індивідуальними номерами і штрих-кодами. До їх 
числа відносяться Союз православних братств і групи, що радикально 
протистоять прихильникам В.Путіна. На іншому "краї", на думку О.Вер- 
ховського, знаходиться "табір" Сретенского монастиря, а в середині - 
"основна маса", що представлена Союзом православних громадян і 
газетою "Радонеж". За словами автора, він обрав "американську" кла
сифікацію. На думку О.Верховського, вплив православних 
націоналістичних організацій на суспільство був особливо сильним 
в середині 1990-х років. Потім, "з приходом Путіна", цей вплив знизив
ся, але останнім часом можна знову спостерігати його ріст. Офіційна 
позиція Російської ПЦ виявилася ближче до позиції православних 
націоналістів, ніж вважалося раніше, стверджує автор книги. "Політич
не православ’я" не вичерпується тільки націоналістичним фундамен- 
талістським рухом. Набагато чіткіше стала просліджуватися в ньому 
"лінія Московської Патріархії".
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Філософська праця Кароля Войтили "Метафізика особистості" 
("Metafisica della Persona") презентована у Ватикані. Ця філософсь
ка праця, яка містить 1600 сторінок, є збіркою праць, написаних Каро
лем Войтилом в період 1948-1978 років. Тут є "Оцінка можливості буду
вання етики Христа", "Любов і відповідальність", "Особистість та дія", 
"Людина та відповідальність" й ін. Редагував збірку відомий сучасний 
філософ Італії Джованні Реале.

Нове зібрання творів Папи Римського Івана Павла II уперше вий
шло друком в Росії. На презентації, що відбулася в Москві в Централь
ному Будинку журналіста, відзначалося, що вихід двотомника присвяче
ний 25-річчю обрання польського кардинала Кароля Войтили главою 
Римсько-католицької церкви. У збірнику представлена вся спадщина 
Івана Павла II - від віршів і п'єс до проповідей і богословських есе. Книги 
вийшли в московському Видавництві францисканців. Це католицьке ви
давництво з 1994 р. випустило в Москві більш 100 книг релігійної і куль
турної тематики. З 2002 р. воно приступило до видання чотиритомної 
російської "Католицької енциклопедії". Поки у світло вийшов тільки пер
ший том.

Другий том трилогії "Біблії по-жіночому", яка присвячена ролі 
жінок, згаданих чи, навпаки, зовсім забутих у Святому Письмі, випустив 
французький письменник Марек Альтер (Marek Halter). "Я усього лише 
спробував розповісти про те, що було піддано цензурі в Писаннях. Як по
казують дослідження, у Біблії наводяться історії, які хтось вважав не
обхідними залишити, викинувши з них майже усе, що стосується жінок", 
- говорить автор. Письменник складає провину за "відсутність жінок" 
у Біблії на апостола Павла, який, на думку автора, боровся за без
шлюбність чоловіків, і на святого Августина, який виходив з концепції 
первородного гріха жінки. У планах письменника оповідання про роль 
жінки в ісламській релігії.

Яроцький Петро. "Релігієзнавство". Підручник, - К., 2003. Цей
підручник для студентів вищих навчальних закладів написав відомий 
в Україні науковець - релігієзнавець на основі тих лекційних курсів, які він 
читав в останні роки в ряді університетів Києва. Виклад навчального ма
теріалу відзначається високою науковістю, логічною послідовністю, 
чіткістю думки, педагогічним вмінням автора донести складні питання 
релігієзнавства доступною мовою. Заявки за тел. 229-04-18.
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КОНФЕРЕНЦІЇ, 
МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ

"Міжрелігійний діалог: досвід Іспанії" - з такою назвою 18-24 
жовтня в Іспанії (Каталонія, м.Манреса) відбулася чергова зустріч 
представників різних релігій, об'єднаних в сітку партнерства і миру міст

світу. Міжрелігійні рухи, що 
існують в більш ніж 20 містах 
Бразилії, Канади, Індії, Індо
незії, Ізраїлю, Нігерії, Філіппін, 
Руанди, Іспанії, Тайваню, Ук
раїни, Великобританії, США і 
Зімбабве, за ініціативи і 
підтримці Голдін інституту про
тягом тижня обговорювали 
проблему досягнення соціаль
ної згуртованості суспільства 
за умов багатоманітності. і 

міграції. В атмосфері дружби, поваги і дійсної зацікавленості один до од
ного, учасники конференції поділилися досвідом свого служіння іншим, 
познайомилися з роботою своїх колег, вивчили широку можливість для 
партнерства в побудові суспільства нового типу. Цією темою організато
ри конференції - Голдін Інститут, Рада Парламенту релігій світу, Іспансь
ке представництво ЮНЕСКО (Центр ЮНЕСКО - в Каталонії), Барсе
лонська та Манреська мерії, Католицький монастир - продовжили й по
глибили міжрелігійний діалог, що ведеться віруючими різних релігій 
в наш час.

Іспанія, Каталонія, Барселона, Манреса обрані для цієї події, як вия
вилося, не випадково. Здавна ця область Іспанії з її центром Барсело
ною була найбільш відкрита для мігрантів (і зарубіжних, й іспанських), 
що сформувало надзвичайно різноманітне етнічне, релігійне, культурне 
середовище регіону. Завдяки інтенсивній міграції кінця 70-х - поч. 80-х 
років кількість тих, хто не народжений в Іспанії, складає в окремих містах 
Каталонії третину мешканців. Найчисельніша хвиля прибуває з Північної 
Африки (Марокко) та Латинської Америки (Аргентина, Бразилія). Завдя
ки іноетнічності, інорелгійності, інорасовості суттєво змінюється звичне 
традиційне католицьке обличчя Іспанії. У зв'язку з цим постає безліч 
складних питань, які за своїм характером виходять за винятково ката
лонські чи іспанські кордони. І серед них: причини міграції, етнічний, 
релігійний, освітянський, соціальний, тендерний склад мігрантів, харак
тер відносин між прибулим й автохтонним населенням Іспанії. Від того,
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ким себе бачать прибульці - чи 
тимчасовим елементом насе
лення Іспанії, а чи ж постійною 
складовою процесу творення 
нової іспанської нації, залежить 
доля як мігрантів, так й 
іспанців. І тут важливою є 
політика іспанського уряду та 
каталонських властей щодо 
міграції, оскільки, з одного бо
ку, вони зацікавлені в залученні 
активної нової робочої сили, 
завдяки чому регіон економічно успішно розвивається, а з іншого - вони 
покликані за цих умов зберегти традиційну ідентичність старої євро
пейської нації.

Гостей з 13 країн світу прийняв католицький монастир, який розта
шований в живописній місцині, оточеній величними горами Монсератт. 
З давен ця частина Каталонії привертала до себе увагу паломників, які 
шукали святе місце для молитви і медитації. Тут з березня 1521 по лю
тий 1522 років зупинився колишній іспанський воїн Ігнатій з Лойоли, що 
пережив глибоку внутрішню трансформацію, прийнявши споглядальний 
спосіб життя і покликання служити Богові. На його честь названий мона
стир, що виріс на місці печери, в якій Ігнатій пережив духовне покликан
ня і почав писати свої відомі "Духовні вправи".

Печера, де зупинився Ігнатій, колись розташовувалася на березі 
р. Карденер (Cardener), а тепер знаходиться на міській горі. Цей священ
ний центр-святилище став тим змістовним ядром всієї Манреси, навколо 
якого в 17-18 ст. збудували цілий комплекс будівель, об'єднаних 
спільною назвою "Кова де сант Ігнатіус" (Cova de St.Ignatius). В комплекс 
Кови входить Будинок Вправ, своєрідний духовний центр усамітнення - 
величезна 4-х-поверхова в неокласичному стилі споруда, розбудова і ре
ставрація якої завершена наприкінці 19 ст. Тут декілька каплиць, бібліоте
ка, їдальня, кімнати для занять, зустрічей, відпочинку. До будинку, який 
ніби вбудований в гору, ведуть кручені дороги з мостами, що з'єднують 
це місце із всім світом. Є сад для медитацій, звідки відкривається захоп
люючий вид на гори Монсератт. В Будинку панує атмосфера поважної 
уваги до інших, молитовна мовчазність, зосередженість на духовних ста
нах. Сюди приїжджають паломники з усього світу для духовних вправ. 
Одночасно це приміщення є домом для монахів ордену єзуїтів.

Будинок вправ органічно продовжує Храм Ля Кова, збудований 
в 1750-1763 рр. в типово єзуїтському бароковому стилі, який і досі при
вертає увагу паломників, місцевої католицької громади, де відбувають
ся богослужби. Сама печера - Ковєта (Coveta) - найсвятіше місце,
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архітектурно цікаве своїм невеличким вівтарем і медальйонами на стінах 
печери, що розповідають про життя Ігнатія. Вражає вхід в печеру Авант- 
кова, який прикрашає скульптурна бронзова група, вітражі, мозаїка.

Популярним є музей, присвячений Ігнатію Лойолі, де зберігаються 
речі святого, докладно описується і презентується його життєпис різно
манітними портретами, картами, схемами, таблицями, писаними і дру
кованими документами. Вся Манреса живе спогадами про перебування 
тут святого - стародавні часовні, хрести, місця, де він мав видіння і ду
ховний досвід - це видимі сліди його відвідин.

На найвищому місці Манреси архітектурно домінує над усім просто
ром вражаючого розміру і готичної краси храм "Ля Сеу". Він має суворий 
вигляд з типовим середньовічним іспанським готичним декором. Цей 
величний храм з переважанням зовнішніх горизонтальних форм і вели
чезної широти нефом почав зводитися в 1325 р. Він і досі виглядає не
добудованим, хоча багато разів реставрувався, оновлювався. Завдяки 
цьому храмові Манреса і в середньовіччі відома як одне з найулюб
леніших місць Каталонії для паломництва.

Така культурно-історична духовна спадщина Манреси створила 
у учасників зустрічі відповідний настрій поваги до традицій один одного. 
І хоч в строгій атмосфері середньовічної католицької Іспанії індус чи буд
дист, сикх чи іудей дивилися явно екзотично, це ще раз підкреслило, що 
вузькі кордони минулих геополітичних, а отже і георелігійних розподілів 
руйнуються. Масова міграція стрімко змінює культурний простір, навіть 
історичне середовище. Тому таким важливим для організаторів конфе
ренції виявилося обговорити теми, що турбують, як виявилося, не тільки 
іспанців, але й більшість учасників, в тому числі й українців: в яких фор
мах відбувається взаємодія різних культур, чи присутність іншого не 
згубне для автохтонної культури, як гармонійно поєднати, якщо це мож
ливо, інтереси нового і традиційного тощо. Наступні дні роботи Інститу
ту поступово прояснювали ситуацію, формулювалися думки і визрівала 
позиція учасників. Враження, яким поділився православний єпископ Ан- 
тоній від участі в конференції, відображає те, що відбувалося в Будинку 
духовних вправ: "Я ще більше укріпився в своїй вірі, вона для мене стала 
ще більш свідомо очевидною, але на багато речей я подивися очима 
іншої віруючої людини".

Цьогорічний Голдін Інститут організаційно був збудований не просто 
як конференція з традиційними доповідями, монологами. Він відбувався 
у формі постійної живої розмови, активного пізнання, взаємного спілку
вання. Вся робота була побудована так, щоб у різноманітних формах, що 
постійно змінювали одна одну, сприяти створенню для учасників умов 
для активної взаємодії, спілкування з лідерами і активістами релігійних і 
міжрелігійних організацій, залучених до руху побудови соціальної згур
тованості. Мета досягнута - були створені максимально сприйнятливі
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умов для поширення свого 
досвіду і знань в цій сфері з по
дальшим поширенням по всьо
му світу.

Кожний ранок робочих днів 
конференції починався із годи
ни для релігійних і духовних за- 
нять-практик (споглядань, 
розмірковувань, молитов), що 
відбувалися в храмі Св.Ігнатія.
Щоразу читалися різні свя
щенні книги (Тора, Біблія, Коран та інші), задавалася тема для роздуму
вання, але все було спрямовано на формування атмосфери миролю би
ва, взаєморозуміння. Спільна медитація, молитва завершувалася 
спільним читанням вголос свого роду меморандуму "Пропозиція для 
світу", що починається словами: "Ми, громадяни світу, люди, що визна
чились і що знаходяться в пошуку, спадкоємці давніх традицій, хочемо 
проголосити ..."

Офіційно робота Інституту почалася в неділю 19 жовтня зверненням 
Дайани Голдін (США), вітаннями отця Хавьєра Мелоні (Іспанія) таТравіса 
Рейджмана (США), презентацією команд. Знайомство продовжувалося 
до кінця дня під час роботи невеликих груп, бесід, спільної вечері.

Наступного дня гості Манреси знайомилися із тими, хто прибув 
в Іспанію з інших країн, мігрантами, які ділилися своїм досвідом перебу
вання в чужому середовищі, про їхні перші враження, проблеми. Учасники 
Інституту не тільки вислухали ці історії, але й задавали питання, уточнюва
ли, а пізніше й обговорювали в малих групах ці різні приклади, щоб зро
зуміти: єдина причина, яка сьогодні жене людей з їхньої батьківщини - це 
важкий економічний стан в країнах, звідки вони прибувають, а відтак низь
кий матеріальний^ соціальний рівень життя. Мігрантам важко адаптувати
ся, бо від них вимагається, по-перше, знання каталонської мови, по-дру
ге, прийняття європейських (цивілізованих) цінностей даного суспільства.

Надзвичайно корисною виявилася поїздка до Барселони, де учасни
ки конференції побували в Мусульманському міграційному центрі, 
зустрілися із штатом цього центру, представниками Барселонських вла
стей та ЮНЕСКО. І знову всі зацікавлено обговорювали проблеми, що 
виникають у мігрантів на новому місці, у корінних мешканців Барселони 
в зв'язку із стрімким ростом нової хвилі прибульців, із впливом останніх 
на зміст автохтонної ідентичності. Влада продемонструвала відкритість і 
лояльність щодо мігрантів, наголошуючи на позитивній ролі іммігрантів 
у розвитку регіону, у сучасному економічному підйомі Каталонії, приливі 
нових, молодих трудових ресурсів. У формуванні позитивного обличчя 
мігрантів як працьовитих і чесних в цілому людей беруть активну участь
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мас медіа, бізнесові структури, 
школи, загалом все 
суспільство, яке доброзичливо 
налаштоване щодо новоприбу
лих.

Про це йшлося і на офіційно
му прийомі у мера Манреси, 
влаштованому на честь гостей- 
учасників конференції 21 жовт
ня, і на пленарних засіданнях

в наступні дні, куди були запрошені представники іспанських медіа, 
бізнес-структур, освітянські організації, релігійні громади. Учасників 
конференції цікавило, як всі ці люди, організації забезпечують оту 
соціальну згуртованість такого різношерстого суспільства, яким вияви
лося іспанське середовище.

Для більш глибокого знайомства із реальним станом речей в сфері 
міжособистісних стосунків організатори конференції запропонували на 
вибір відвідати одну із релігійних громад, де були створені умови для 
спілкування з тими простими людьми, яким приходиться щодня спілку
ватися із іншим - по вірі, національності, мові, місцю народження тощо.

Без сумніву, іспанський досвід такого міжрелігійного спілкування- 
діалогу був представлений найповніше. Учасники не тільки почули про 
нього, але й могли бачити, як реально відбувається цей діалог, хто є йо
го учасником, які він має цілі, форми, які при цьому виникають проблеми 
і як ефективно вони розв'язуються. Але можливість розповісти про інші 
моделі міжетнічного і міжрелігійного спілкування отримали всі гості- 
учасники конференції. Щодня під час презентацій команд з різних міст 
світу (daily team presentation) наводилися приклади ефективної співпраці 
людей різних релігійний вподобань з 13 країн. Свою власну модель ро
зуміння міжрелігійного діалогу представила й Україна.

На Манреську зустріч від України приїхали християни, тому 
доцільніше говорити про міжконфесійність української команди, 
до складу якої увійшли єпископ Антоній Махота (УПЦ КП), отець Віктор 
Ткач (РКЦ), заступник голови департаменту соціального захисту Хмель
ницької держобладміністрації Богдан Міхняк (УГКЦ) і професор, завіду
вач відділом релігійних процесів Інституту філософії НАН України, вико
навчий директор ЦеРІС Людмила Филипович. Члени української деле
гації познайомили присутніх із діяльністю своїх організацій в сфері 
соціальної та гуманітарної допомоги, із успішно проведеними спільними 
проектами, із роботою УАРС, ЦеРІС.

Наприкінці презентації українська команда роздала брошури про 
діяльність ЦеРІС, про організацію і проведення щорічних Міжнародних 
Молодіжних Літніх шкіл релігійної толерантності, показала фільм про од-
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ну із них, подарувала присутнім православний календар, а директору 
Голдін Інституту - Історію УПЦ КП. Гості презентації, які зацікавилися 
ідеєю українського бізнесмена Ігоря Д ідковського про побудову в Києві 
Духовного центру примирення всіх релігій, отримали сам проект, який 
в 2004 році планується реалізувати у величній споруді храму.

Цей своєрідний літопис участі української делегації у конференції, 
яку її організатори розглядали як породі іарламентську подію, що має 
відбутися наступного року в Барселоні в рамках Всесвітнього форуму 
культур (Universal I omm of Cultures) Парламент релігій світу - спроба 
зафіксувати, нехай зовнішньо, иодіево, включення України до світових 
релігійних процесів, зокрема її намагання долучитися до м іжрелігійного 
діалог у, який давно існує і регулярно ведеться релігійними людьми.

З якими враженнями повернулася українська делегація додому, які 
перші результати поїздки в Іспанію і участі в Голдін Інституті?

Насамперед, це - реальне знайомство, пізнання і спілкування із ж и 
вими носіями багатьох духовних традицій, зовні так неподібних із влас- 
ною, але таких подібних за духом. Вся команда вражена доброзич
ливістю, відкритістю, НЕПІДРОБЛЕНОЮ зацікавленістю всіх учасників 
один одним, тобто справжньою любов’ю до ближнього, про яку часто го 
вориться в святих писаннях, священиками або духовниками, але яка 
в житті рідко практикується. Ми приїхали з Іспанії з відчуттям належності 
до єдиної людської родини-спільноти, яка зацікавлена у збереженні на
шої неповторної, унікальної ідентичності, що дозволило нам не розчини
тися серед інших традицій.

Які ж практичні наслідки нашого включення до цього спілкування? Най
кориснішим в наступній роботі української делегації буде а) наше знання 
про існування сітки партнерства міст та поширення їх досвіду 
міжрелігійного діалогу в Україні, б) отримані інформаційні ресурси, які 
можна використати для переконання українського суспільства (в першу 
чергу релігійні організації, урядові структури, мас медіа, простих віруючих, 
учених та ін.) у можливості діалогу, порозуміння між різними релігіями, 
культивування взаємоповаги віруючих різних віросповідань, успішність 
спільного вирішення складних соціальних проблем, наприклад 
міграційних; в) можливість напряму контактувати з міжвіросповідними ру
хами, запросити їх в гос ті для утвердження цінності духовного і культурно
го багатоманіття енну з метою органічного включення до нього України.

Нас зацікавив досвід б а т і ьох країн - Ізраїль, Індія, Іспанія, Тайвань, 
Великобританія, але враховуючи українську ситуацію  - історичне 
домінування х р и с іи я іка в а , а також сучасний м іжхристиянський 
конфлікт, найпоказовішими І близькими виявилися США та Канада.

В планах української долоіації ііід ірим увати постійний контакт з 
усіма командами через Форум, а особливо Із командою із Арізони, М он
реалю. Обговорюється перемокіииа проведення в Україні конференції із
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запрошенням всіх команд, але особливо Арізонського руху. Разом ми 
обов’язково проведемо якісь спільні акції (прес-конференції, радіо і те 
лепередачі, зустрічі із лідерами церков, простими віруючими, молоддю, 
державними службовцями, науковцями з метою актуалізації 
м іжрелігійного діалогу в Україні). Ми за розширення сітки партнерства - 
чим більше учасників, тим багатший колективний, а отже й індивідуаль
ний досвід м іжрелігійного діалогу. В цілому, ми переконалися, що неуря
дові громадські організації, як, наприклад, ця сітка партнерства, є дуже 
авторитетними на Заході, тими цеглинками, з яких будується і скла
дається громадянське суспільство. Будучи результатом ініціативи самих 
віруючих, релігійних організацій, такі утворення покликані утверджувати 
авторитет міжрелігійних рухів чи асоціацій в соціальному і політичному 
житті своїх країн і всього світу. До думки релігійних діячів і духовно 
орієнтованих людей починають прислухатися фінансово-економічні си 
ли, соціальні структури і політичні лідери, бо за ними - перевірена бага
товіковою історією традиція духовних пріоритетів, домінування істини і 
вічних цінностей над минущим. (Л.Филипович)

* * * * *

Всеєвропейський симпозіум "Університет і Церква в Європі" 
відбувся 17-20 липня в Римі (Латеранський університет). Із 1,5 тис. 
учасників у заході брала участь чисельна (близько сотні осіб) студентська 
делегація. Найбільше молоді приїхало, до речі, з Українського Католиць
кого Університету у Львові. Проведення симпозіуму було присвячено 
700-річчю заснування Римського університету "La Sapienza". Організато
рами заходу були: Рада Європейських Єпископських Конференцій, Єпис
копальна комісія у справах освіти. Шкіл та університетів Конференції Єпи
скопів Італії, а також Міністерство освіти, університетів і науки Італійської 
республіки. Протягом кількох днів проходила робота у секціях та робочих 
групах. З вітальною промовою "Університет і Церква: діалог в ім'я нової 
цивілізації" до учасників симпозіуму звернувся президент Німецької Єпи
скопської Конференції кардинал Карл Леманн. Цього ж дня з доповіддю 
"Динаміка та культурна своєрідність народів Європи" виступив генераль
ний секретар Ради Європи д-р Вальтер Швіммер, а про проблеми євро
пейських університетів розмірковував президент Європейської Асоціації 
університетів проф. Ерік Фромент. Особливу цікавість викликали робочі 
семінари, присвячені різним аспектам культурного поступу Європи. У га
лузі, найменованій "Людська особистість" відбулися семінари: релігійний 
досвід жителів Європи у третьому тисячолітті; людське життя як етична 
проблема; тілесність: здоров’я та благополуччя; найкращі шляхи розвитку 
християнську культуру сімейного життя. У темі "Град людський" обгово
рювалися проблеми: демократія й партнерство; соціально-економічні 
права у добу глобалізації; життя без війни: рухи, інституції, культура,
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освіта; комунікація та істина: етика та деонтологія; нерівність та перспек
тиви розвитку світової економіки; особа й місто. З теми "Науковий погляд" 
на обговорення були запропоновані питання: форми наукового мислення, 
могутність техніки, релігійний шлях пізнання; комп'ютери, інформатика, 
інтелект; нові медичні технології: де зустрічаються наука й етика; сучасна 
неврологія та проблеми тілесного й духовного; можливості науки й релігії 
у запобіганні старінню. Тема "Творчість і пам'ять" була представлена на 
семінарах: форми духовності в європейській літературі; література як ло
кус для представлення та передачі цінностей; історичне дослідження й 
визнання істинної цінності людської особистості; святі - покровителі Євро
пи; 19 липня перед учасниками форуму виступив Папа Римський Іван 
Павло II з лекцією "Просвічуючись світлом Премудрості". Після меси, яку 
очолив архиепископом з Москви Тадеуш Кондрусевич, обговорювались: 
перспективи культурної праці та забезпечення культурної спадковості 
в університетах; проблеми віросповідання й м ісіонерської роботи 
в університетському середовищі; різні аспекти екуменізму; діалог сту
дентів і викладачів; взаємодія різних організацій в університетах; розвиток 
нових освітніх програм, заохочуваних та підтримуваних Церквою. В ос
танній день симпозіуму до уваги присутніх були запропоновані доповіді: 
про церковну присутність у європейських університетах; про діалог місце
вих церковних структур з університетським середовищем; про універси
тетське капеланство; про університетські групи та асоціації віруючих сту
дентів, у яких зіставляли свій досвід представники церковних структур і 
університетів різних країн Європи. (С.Головащенко)

•к к * * *

Духовно-просвітницький центр "Благовіст” - спільнота із "Церкви 
Христа" - виступив співорганізатором науково-практичної конференції "Ак
туальні питання соціально значущої діяльності церков та релігійних ор
ганізацій в Україні". До її організації прилучилися ще Держкомрелігій Ук
раїни, Всеукраїнська Рада Церков та Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. 
Конференція відбулася 4-5 листопада в Києві. Газети Церкви Московсь
кого Патріархату інформуючи про цю конференцію, вважає прикрим участь 
Центру "Благовіст" в організації конференції, бо ж це він використав ніби
то як непогану піар-акцію своєї Церкви. (Летопись Православия. - №11)

* * *  *  *

Семінар "Буддизм у контексті глобалізації" відбувся в Москві. 
Ініціатором його проведення виступив Центр Карнегі. Зважаючи на не- 
дослідженість цієї проблеми в українському релігієзнавстві, вважаємо 
за потрібне подати найбільш цікаві ідеї головної доповіді семінару "Буд
дизм у сучасному світі: м'яка альтернатива глобалізму” , з якою виступив 
д.іст.н. О.Агаджанян. На думку доповідача, у сучасному світі присутнє
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усвідомлення глобальної значимості релігії на противагу неминучої, 
на перший погляд, секуляризації. Відбувається свого роду формування 
ринку релігій - "релігійного глобал-маркета", що діє за принципом 
вільної пропозиції і вибору. Крім того, виникає "детериторіалізація 
релігій", індивідуалізація релігійності, поява так званої "мережної" релігії 
з рухливою мережею автономних громад, незалежних від національних і 
конфесійних кордонів. Змальовуючи статистичний портрет буддизму 
початку XXI ст., О.Агаджанян відзначив, що буддизм сповідають близько 
6% населення світу, причому переважна більшість буддистів (99 %) ж и
вуть в східній частині Азії. Так званий "архаїчний" чи "ортодоксальний" 
буддизм нині пасивно включається в "глобальний світ", практично не 
взаємодіючи з ним. Цей тип буддизму знаходить деякий "музейно- 
архівний" варіант - існування стає джерелом символічної ідентичності 
для неофітів. Що стосується останніх, то їхні численні групи розкидані по 
всьому світу. Контраст між традиційною бурятською, тувинською і кал
мицькою сангхою і групами буддистських неофітів великих міст можна 
спостерігати й у Росії, вважає доповідач. Послідовники цих нових груп, 
як правило, вважають буддизм не стільки релігією, скільки "ф іло
софією", "стилем життя". Течії традиційного буддизму чинять опір гло- 
балізму, але, на відміну від авраамістських релігій, у буддизмі немає і не 
може бути "патологічних антимодерністських надривів", "організовано
го твердого антиглобалізму". На думку Агаджаняня, із-за низки віронав- 
чальних особливостей (відсутність поняття догми, р ізкого дуалізму пра
ведності і гріха, поняття священної війни, "ослабленості" ідеї обранності 
і твердого зв'язку із світською владою) словосполучення "буддистський 
фундаменталізм" видається недоречним. Проте буддизм усе-таки чи
нить опір глобалізму у формі етнонаціональної реакції, критики гло- 
балізму як секулярної ідеології, а західної культури - як втілення ма
теріалізму й раціоналізму. Нові форми буддизму знаходять нині втілення 
в транснаціональних "мережах", що створює в глобальному просторі 
"ім ідж альтернативної духовності", контрастуючи з біблійним ціннісним 
ладом. Як приклад доповідач вказав на постійні центри медитації 
послідовників традиції дзен і тибетського буддизму, яких у всьому світі 
нараховується понад 50. Новою тенденцією в розвитку буддизму в епо
ху глобалізму доповідач вважає виникнення нового буддистського 
місіонерства, "оптимістичного за духом" і пов'язаного з благодійною 
діяльністю. Інша тенденція - поява "соціально і політично зангажовано- 
го" буддизму, прикладом чого може служити діяльність Далай-лами XIV. 
Він набув роль "всебуддистського папи", якого в буддизмі ніколи не бу
ло". Цей релігійний діяч став "публічною фігурою, героєм мас-медіа, ре
ферентом свободи, ненасильства і "східної духовності", що багато в чо
му призвело до всесвітньої популярності тибетського буддизму". Сто
совно до російської ситуації, то доповідач тут визначив місцевий буд
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дизм як деяку "культурно-символічну туманність" нових білябуддистсь- 
ких груп і "семантичних осколків".

* * * * *

Конференція "Батьківщина. Армія. Церква" відбулася в куль
турному центрі Збройних сил РФ. "Основна задача конференції - роз
глянути питання реалізації взаємодії силових структур з релігійними 
об'єднаннями",- сказав, відкриваючи форум, директор Росвоєнцентру 
Ю.Квятковский. За його словами, співробітництво армії і традиційних 
конфесій Росії "відповідає національним інтересам країни". Патріарх 
Московський Олексій II у вітанні учасникам конференції відзначив, що 
вона присвячена "актуальній проблемі відродження і зміцнення тра
диційного військово-патріотичного і морального виховання громадян 
Росії". Один з учасників форуму - митрополит Крутицький і Коломенсь- 
кий Ювеналій підкреслив, що в даний час "став зникати помилковий сте
реотип про відчуженість російської держави й армії від Церкви". За його 
словами, Церква допомагає духовному відродженню армії, суспільства і 
держави в цілому. Зокрема, він відзначив, що М осковська єпархія про
водить роботу в 192 підрозділах М іністерства оборони і МВС, а однією з 
важливих задач Церкви сьогодні є підготовка необхідного числа пас
тирів для військовослужбовців. Конференція "Батьківщина. Армія. Церк
ва" проведена в рамках державної програми "Патріотичне виховання 
громадян РФ на 2001-2005 роки". То ж маємо подальше поєднання 
Російської держави з Московським патріархатом. Хоч в назві конфе
ренції слово "Церква" було узагальнюючим і певною мірою передбачало 
участь в заході різних Церков, але, окрім РПЦ, інші тут себе не виявили.

* * * * *

17 грудня 2003 р. на базі відділення релігієзнавства ІФ НАН Ук
раїни буде проведено науковий колоквіум "Релігійні меншини Ук
раїни”.

До участі в його роботі запрошені представники з біля 40 невеликих 
релігійних спільнот України, які мають свої всеукраїнські центри або 
представлені всього декількома громадами. Серед них течії християнсь
кої, неоорієнтальстської та рідновірської орієнтацій. О бговорювати
меться переважно питання правового статусу їх буття і відносини з істо
ричними церквами України.

Заявки на участь приймаються за тел. 229-04-18
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* **
ЄВРЕЇ ЗА  ІСУСА“

Історія організації
їхня назва каже сама за себе. Слоган "Євреї за Ісу- 

са" (ЄЗІ) народився наприкінці 60-х років минулого 
століття, коли багато молодих людей (середш х євреї) 
знову прийшли до віри в Ісуса. Очевидно, пізніше ста
ло зрозуміло, що простішого і точнішого визначення 
новому руху знайти не вдасться і слоган став назвою 
організації.

Коли люди питають "З якого року існують Євреї за 
Ісуса?", то послідовники спільноти відповідають "З 32 
до н.е. ± 1 рік", бо вірять, що невелика кількість євреїв 
завжди вірила в Євангелія і "Євреї за Ісуса" продовжу
ють цю традицію.

Jews for Jesus були засновані Моше Розеном (Moishe Rosen) у вересні 1973 
р. Розен був виконавчим директором місії впродовж 23 років. Його креативний 
підхід до поширення Євангелія став справжньою революцією, а вироблені ним 
тактики поширення вчення активно використовуються й нині. Розен досі пра
цює з "Євреями за Ісуса", хоч офіційно вже не очолює організацію.

В 70-х роках було відкрито кілька відділень Євреїв за Ісуса в США. Тоді ж, 
в 1976 р., з’явилася ціла сторінка з рекламою в New York Times, було надруковано 
статті для єврейського народу і направлена місія до Ізраїлю та Північної Ірландії.

В 80-х роках організація вийшла на міжнародний рівень із заснуванням 
відділень в Торонто і Йоханесбурзі. В тому ж десятилітті був заснований єван
гелічний семінар і Jewish Missions Program (там змогли отримати вищу освіту ті 
з персоналу, хто її не мав).

Українські і російські євреї змогли приєднатись до руху лише в 90-х роках і 
за 7 років всі посади в ньому були зайняті місцевими віруючими. В 1991 р. 
відкрилось представництво ЄЗІ в Одесі, в 1993 р. - в Москві. В цьому деся
тилітті з'явилися інші представництва: в Лондоні, Парижі, Сіднеї, Тель-Авіві. 
В травні 1996 р. виконавчим директором "Євреїв за Ісуса" був призначений Да
вид Брікнер (David Brickner), єврей за Ісуса в п'ятому поколінні.

З новим тисячоліттям Ізраїльська гілка отримала офіційний статус. Із засну
ванням відео департаменту з’явилася можливість більш ефективно поширюва

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії.
** Матеріал підготовив і подав студент Києво-Могилянської Академії К.Данильченко на 

омнові співбесіди з послідовниками течії і наданими матеріалами.
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ти матеріали. Євреї за Ісуса відкрилив ці роки представництва у Ріо-де-Жаней
ро (Бразилія) і Гессені (Німеччина). З 2001 до 2006 року пройде організована 
рухом міжнародна кампанія "Ось Бог Baiu"("Behold Your God") в 65 містах світу, 
в кожному з яких проживає понад 25 тис. євреїв.

На питання, скільки ж євреїв в світі прийняли Ісуса відповісти важко. 
Кількість оцінюють від ЗО 000 до 125 000 по всьому світові. Але, як кажуть самі 
Євреї за Ісуса є кілька важливих факторів, які роблять точні підрахунки немож
ливими. В США і Європі в анкети під час проведення перепису включалося пи
тання про релігію. З 1956 р. подібні питання в США задавати перестали, хоча 
в Європі ця практика не припинялась. Але на початку XX ст.. встигли зафіксува
ти, що 100 000 євреїв перейшли в протестантизм, 50 000 - до римо- і греко-ка- 
толицької Церкви.

Також ускладнює зведення статистики той факт, що багато віруючих трима
ють свою віру в секреті. Іноді єврей, що прийняв віру в Ісуса, чекає рік, два і 
більше, а вже потім оголошує своє рішення перед сім’єю та общиною.

Для того, щоб дати дійсно визначену відповідь на поставлене питання, тре
ба врахувати велику кількість обставин. Тож, очевидно, доведеться змиритись 
з дуже приблизною статистикою і радіти тому, що велика кількість євреїв прий
мають віру в Бога і чекати зустрічі з ними на небі.

Діяльність
Євреїв за Ісуса легко впізнати на вулицях по яскравому одязі з відповідним 

надписом. Організація проводить дуже активну діяльність в усіх країнах, де є 
їхні відділення. їхні методи поширення віровчення досить інновативні.

Видавнича діяльність: Насамперед це - література у вигляді брошур, напи
саних від руки з гумором в дуже неформальному, розмовному стилі. Однак це 
не означає, що Євреї за Ісуса не сприймають Бога серйозно, скоріше вони на
магаються самі бути не надто серйозними. Кожного року кур'єри роздають до 
8 мільйонів таких "запрошень залучитись до Євангелія” . Євангелічних книг 
публікується не так вже й багато. Також виходить ISSUES - восьмисторінкова 
брошура для євреїв, які шукають Бога.

На просторах СНД видаються: "Бсора Това" ("Блага звістка") - газета для всіх 
категорій євреїв, де розміщені публікації на теми історії єврейського народу, хри
стиянства, біблійних пророцтв і виконання їх в житті єврейського народу.

"Мішпоха" ("Сім'я") - це газета для євреїв, які увірували в Месію Ієшуа, прий
няли водне хрещення, стали членами євангельських церков і месіанських гро
мад. Тут вміщено статті відомих дослідників Писань на різні теми, розповіді про 
служіння місії іт.п.

"Вісник" - газета для християн, які бажають підтримувати служіння "Євреїв 
за Ісуса" в молитвах, особистою участю в євангелізаційних кампаніях чи фінан
совими пожертвами. Видання має бути цікавим для євреїв і неєвреїів. Голо
вний наголос робиться на тому, що і неєвреї можуть нести благу звістку про 
Христа єврейському народу. Цьому присвячено численні статті.

Релігійна панорама № 11 ’2003 69



Сторінка конфесії

"Давар" ("Слово") - передував виходу "Бсора Това", існував лише в США, 
розсилався поштою усім євреям, які цікавились Ісусом. Російською мовою 
більше не видається. Кілька останніх номерів часопису можна знайти хіба що на 
головному сайті (http://cis.jewsforjesus.org/pub/davar.php).

Дуже важливими є євангелізаційні кампанії руху, які супроводжуються ро
ботою з людьми на вулицях, поширенням євангелічної літератури. При цьому 
також використовуються музичні і драматичні вистави, перероблені варіанти 
яких можуть звучати і в церквах. Як правило, ці кампанії проводяться влітку в ве
ликих містах світу (Нью-Йорк, Торонто, Париж, Лондон, Москва, деяких інших 
міст колишнього СРСР).

В найбільших газетах світу ("New York Times", "Parade", "Newsweek") ре
гулярно розміщуються євангелічні послання ЄЗІ, які також можна побачити 
на бігбордах і рекламах в транспорті, почути на радіостанціях. Крім того, 
на найбільших пошукових сторінках Internet можна побачити банери сайтів 
Jews for Jesus. Серед них www.forjewsforjesus.org, створений на честь 30-ї 
річниці організації й інтернет-крамниця store.jewsforjesus.org. На цих сайтах 
розміщена повна інформація про діяльність і вчення Євреїв за Ісуса.

Практикується також індивідуальний підхід до невіруючих євреїв. їм пропо
нуються індивідуальні заняття з вивчення Біблії, іноді по телефону або e-mail. 
Робота з людьми не припиняється навіть після їхнього вступу до організації, по
ки вони не знайдуть спілкування у місцевій громаді.

Для того, щоб стати Євреєм за Ісуса достатньо просто залишити свої 
координати комусь з персонала і чекати на телефонний дзвінок або запро
шення на дискусії й зустрічі. Також використовуються так звані letters of w it
ness (листи свідків) і щомісячні ISSUES, на які можна отримати безкоштов
ну підписку.

Поширюється також безкоштовний "Інформаційний бюлетень" (Jews for 
Jesus Newsletter) для християн, які хочуть з'єднання євреїв із Христом, де пока
зані єврейські корені християнства, короткі повідомлення від місіонерів з різних 
куточків світу.

"Євреї за Ісуса" - некомерційна організація і кожна місія сама себе забезпе
чує. Донатором організації може стати будь-хто.

Робота "Євреїв за Ісуса" спланована за єврейським календарем, тому рік 
починається на початку осені, а фіскальний рік у них починається з 1 січня. Ко
жен донатор може отримати повний звіт про те, куди були направлені його ко
шти наприкінці кожного року.

Керує організацією правління директорів, що засідає щоквартально. 
Правління ЄЗІ є також в США, Канаді, Південній Африці і Європі.

Виконавчий директор ЄЗІ рекомендується Радою, що складається з дев'яти 
старших місіонерів. Вони ж обговорюють і голосують за питання пов'язані з 
стратегією розвитку. Усі, хто вносив кошти в організацію, можуть запросити 
щорічні фінансові звіти, які проводяться незалежною аудиторською фірмою 
(Eckhoff /Accountancy of San Rafael, California) і доступні, як правило, в травні.

70 Релігійна панорама № 11 ’2003

http://cis.jewsforjesus.org/pub/davar.php
http://www.forjewsforjesus.org


Сторінка конфесії

Догматика

Євреї за Ісуса називають себе і євреями, і християнами. Вони вважа
ють, що різниця між цими поняттями є результатом нетерпимості, бо досі 
навіть в єврейському середовищі не існує 
чіткого визначення, кого вважати євреєм. Не
ма загальноприйнятої думки про те, чи має 
єврейство визначатись за релігією, культу
рою, походженням, а чи ж за рішенням 
більшості. Але в біблійному розумінні єврей - 
це людина, яка належить народові, що похо
дить від Авраама, Ісаака та Іакова, народові, з 
яким Бог заключив завіт через Авраама, Ісаа- 
ка та Іакова. Сам Бог зробив їх євреями, тому 
це ніяк не може залежати від людських вчинків і думок. Євреї за Ісуса вва
жають, що віра в Ієшуа дає можливість глибше зрозуміти культуру і тра
диції єврейського народу.

Подаємо виклад догматів так, як це зроблено на головному сайті "Євреїв за 
Ісуса" (http://www.jfjonline.org/about/statementoffaith.htm):

"Ми віримо, що Писання Старого і Нового Завітів богодухновенні, 
в оригіналі своєму абсолютно безпомилкові в буквальному смислі слова і ма
ють повну і конечну владу з усіх питань віри та життя.

Ми визнаємо цінність традиційної єврейської літератури, але лише в тих ви
падках, де вона підтверджується Словом Божим. Ми ні в якому разі не вва
жаємо її обов'язковою для життя чи віри.

Ми віримо в суверенного Бога, який існує в трьох іпостасях: Отець, Син і Дух 
Святий, досконалого в святості, безконечного в мудрості, безмежного в силі і 
безграничного в любові, визнаємо, що Бог є джерелом всього творіння і що все 
сталось через пряме проявлення Його сили.

Ми віримо, що Бог-Отець є начальником вічного спасіння, возлюбивши світ 
і віддавши Сина Свого заради нашого спасіння.

Ми віримо, що Месія Ісус вічно сущий і що Він дорівнює Богу-Отцю, що Він 
прийняв образ людини через народження від діви і має як божественну, так і 
людську природу.

Ми віримо в Його безгрішне життя і досконале дотримання Закону, в Його 
смерть, поховання, воскресіння в тілі, вознесіння на небо, первосвященницьке 
ходатайство і особисте повернення в силі і славі.

Ми віримо, що Дух Святий дорівнює Отцю і Сину і так само вічний, що Він 
діяв при творенні всього сущого і продовжує діяти в провидінні, що Він освячує, 
хрестить, просвітлює, направляє і дає дари усім віруючим.

Ми віримо, що Бог створив людину за Своїм образом, що через непослух 
нашихпрабаїькін и І демськомусаді вони втратили невинність і разом із своїми
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нащадками були відділені від Бога, і що усі людські істоти, окрім Ісуса-Месії, є 
грішниками за своєю природою і ділами.

Ми віримо в тілесне воскресіння праведних і неправедних, у вічне блажен
ство врятованих і вічне усвідомлене покарання неврятованих.

Ми віримо, що Ісус-Месія помер за наші гріхи згідно з Писанням, як споку- 
тувальна жертва, що всі віруючі в Нього виправдовуються не якимись ділами 
праведності, котрі б вони робити, а Його досконалою праведністю, і що нема 
іншого імені під небом, яким можна було б нам врятуватись.

Ми віримо, що Ізраїль існує як народ Завіту, і через цей народ Бог продов
жує здійснювати свої цілі, що Церква - це обраний народ, що складається з 
євреїв та язичників, які вступили в Новий Завіт з Богом і визнають Ісуса Месією.

Ми віримо, що Ісус повернеться, щоб виконати цілі Свого Царства".
Євреї за Ісуса вірять в єдиного Бога в трьох іпостасях. Ця віра заснована на 

текстах Писання - Старого і Нового Завітів. Євреї за Ісуса вважають, що 
єврейська Біблія вчить про єдність Бога. Основним твердженням віри для 
євреїв завжди була молитва "Ш-ма": "Слухай Ізраїль: Господь Бог наш, Гос
подь един є" (Втор. 6:4). Але, окрім неоднозначних висловлювань про 
єдинність Бога, є також свідчення про те, що ця єдинність є сукупною.

Одним з прикладів цього є неодноразове використання форм множини 
в словах, що стосуються Бога. Найбільш розповсюджене древньоєврейське 
слово для означення Бога "Елогім" є формою множини. Однина від Елогім 
(Елоах) використовується в 10 разів рідше, ніж множина. Іноді з іменем Елогім 
дієслова також стоять в множині (див.: Бут. 20:13).

Однак в древньоєврейській мові є й інше слово - "яхід" для позначення 
неділимої єдності. Так сталося, що авторитетний вчений рабин Маймонід* при 
складанні "Тринадцяти принципів віри" замінив в описі природи Бога слово 
"ехад" на "яхід", утвердивши таким чином уявлення про неподільну єдинність 
Бога в іудаїзмі. Але на сторінках єврейських Писань присутні дві інші іпостасі, 
які зображуються відмінними від Бога, але в якомусь розумінні і тотожними Йо
му. Ці двоє - Ангел Господень і Дух Божий. Три ці іпостасі зображуються в Но
вому Завіті як Бог Отець, Бог Син (Месія Ісус) і Бог Дух Святий, що однак не су
перечить твердженню "ІЛІ-ма", яке Ісус називав першою із всіх заповідей.

Як сказано в одній із брошур ЄЗІ, "Ми, євреї, які повірили в Ісуса, не вва
жаємо себе такими, що відмовилися від своєї єврейської спадщини. Навпаки, 
ми прагнемо активно вивчати і втілювати свою віру як єврейські послідовники 
Ісуса. Ми розглядаємо себе як частину єврейської спільноти. Проте нас праг
нуть заперечити саме за те, що ми прагнемо розповісти своїм єврейським соп-

* Маймонід - одна з найбільших фігур в єврейській історії. Він народився в Іспанії 
в 1135 р. і був відомий як богослов, філософ і лікар. Серед дослідників іудаїзму він відомий 
під іменем "Рамбам", що є скороченням від його єврейського імені Рабі Мойсей бен Май- 
мон. Його "Тринадцять принципів віри" є сьогодні для ортодоксальних іудеїв основним 
Символом віри. Помер Маймонід в 1204 р.

72 Релігійна панорама № 11'2003



Сторінка конфесії

лемінникам про єврейського Месію, Ісуса. Ми вважаємо, що у всіх деталях, які 
стосуються походження, місця і часу народження, способу життя Ісус 
відповідає очікуванням й пізнавальним ознакам Старого Завіту. Месія мав на
родитися у Віфлеємі (Мих. 5:1), бути за походженням з коліна Іудиного (Бут. 
49:1), появитися верхи на ослі (Зах. 9:9), бути замученим до смерті (Пс. 21) ат 
ін. Додатковим свідченням того, що Ісус є Месія, є ще свідчення декількох фак
торів. По-перше, Ісус сам твердить, що він є Месія. По-друге, способом свого 
життя і діянь він засвідчує те, що є месія, зокрема творенням багатьох чудес. 
По-третє, переконливим доказом є факт його воскресіння".

Священні книги
Євреї за Ісуса визнають богонатхненними як Старий, так і Новий Завіти. Так 

само вони використовують ТаНаХ і Талмуд.
Питання про Священні тексти пов'язане у них насамперед із вірою в Ісуса як 

Месію і різницею між іудаїзмом і християнством. Євреї за Ісуса вважають, що 
єврейські дослідники не розглядають питання про Ісуса, а просто приймають 
готовий висновок, що Він - не Месія. Причину такого упередження ЄЗІ виводять 
з відмінності теології рабинів від біблійної. Розділення, на їх думку, сталось тоді, 
коли після зруйнування Храму в 70 р. н.е., втрати священства і можливості ро
бити жертвоприношення, у євреїв лишилось небагато варіантів для вибору. 
Один з них - прийняти смерть Ісуса як спокутування гріхів. Другий - перебуду
вати єврейський світогляд, так, щоб єврейська община могла існувати без Хра
му, а гріх - прощався без жертви. Останнє обрала секта фарисеїв, чий образ 
думки став основним напрямом іудаїзму, тобто тим варіантом, який сповідують 
сучасні рабини. Місце Писань як основного керівництва для життя зайняли дис
кусії рабинів про Талмуд і нашарування переказів, що стали основним ор
ганізаційним фактором єврейського життя й світогляду. В результаті, оскільки 
в цих переказах не було місця для Ісуса, люди дійшли висновку, що Ісус не був 
Месією. Така позиція посилювалась з часом як реакція на протиріччя між євре
ями і офіційною церквою. Так рабини, що відкидали месіанство Ісуса і вчення 
Нового Завіту, зміцнили свої позиції.

На доказ цих тверджень, Євреї за Ісуса пропонують цитати з книги пророка 
Ісайї (52:13). Згідно з арамейським переказом писання, який стосується 
періода, близького до життя Ісуса, вірш 52:13 звучить так: "Ось, раб Мій Месія 
буде благоуспішний". Тоді цей уривок розуміли в загальному месіанському 
смислі. Однак, сучасні рабини, як правило, відносять зміст цих віршів лише до 
народу Ізраїля. Нова інтерпретація була дана французьким рабином Раші.

Новий Завіт Біблії є єврейською книгою, майже повністю написаною єврея
ми. Більшість його ідей не можна зрозуміти у відриві від їх прообразів, які наявні 
в Старому Завіті. Єврейські коріння Нового Завіту засвідчує низка його віршів. 
Так, родовід Ісуса Христа ведеться від царя Давида і Авраама (Мф 1:1), на 8-й 
день над дитям провели обряд обрізання (Лк 1:59), Ісус відвідує храм Соло
монів (Ів 10:22) ат ін. Відтак, Новий Завіт - книга правовірних євреїв.
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Віра в Ісуса не зводиться до інтелектуального переконання. Вона передба
чає прийняття життєво важливого рішення - визнати свою гріховність, покая
тись і покладати надію на Христа як на спокутування гріха. Очевидно, що таке 
рішення ні для кого не буде простим. Але людині, яка має відповідальність 
в єврейській громаді, такий крок зробити ще важче, хоча історія знає рабинів, 
які приходили до віри в Ісуса. Таким був рабі Ієхієль Ліхтенштейн з Тапір Целе 
в Угорщині, який жив в XIX ст., ортодоксальний рабин з Польщі Хіль Слостовсь- 
кий. В Новому Світі згадують Макса Вертхаймера, реформістського рабина, 
який служив в Дейтоні (штат Охайо) на початку XX століття.

Питання з Законом вирішене досить просто. Абсолютного дотримання Закону 
ніде і ніколи не вимагається. Хтось виконує окремі частини Закону більше, хтось - 
менше. Очевидно, це слід пов’язати з їхньою вірою в те, що Закон ніколи не був чи
мось монолітним і незмінним. Так, обмеження, які дані в книзі Левіт для життя в пус
телі, опісля були змінені у Второзаконні з метою приведення їх у відповідність до 
життя в Ханаані. В якості прикладу вони наводять Левіті (17:3-7), де сказано, що тва
рин, яких вбивають для їжі, мають спочатку привести до входу скінії, щоб сини 
Ізраїлеві не вживали їх для поклоніння поганським ідолам. Але у Втор. 12:15 і 21 вже 
дано дозвіл заколювати тварин вдома, бо часто відстань до центрального святили
ща була надто велика. Це, за вчення ЄЗІ, свідчить на користь того, що Божі заповіді 
змінювались в залежності від ситуації, в якій Ізраїль опинявся впродовж своєї історії.

Сучасна ж ситуація, твердять вони, ще більше відрізняється від тієї, яка існу
вала в древньому Ізраїлі. Народ більше не керується духовенством, немає ца
ря, Храму і священства не існує. Але на відміну від реформістського чи консер
вативного іудаїзму, які теж кажуть про зміни чи пристосування древніх законів 
до сучасності, Євреї за Ісуса вважають, що подібні зрушення мають виходити 
від Бога, а не від рабинів.

На користь того, що ніде в Біблії немає жодного місця, яке можна було б 
інтерпретувати як явне твердження вічності чи неможливості відміни Тори, на
водиться посилання на "Енциклопедію Іудаїки" (15:1244). Взагалі, питання про 
вічність Тори активно дискутувалось в єврейському середовищі починаючи з 
середніх віків. В "Тринадцяти принципах віри" Маймоніда 9-й підкреслює 
вічність Тори. Таким чином, Євреї за Ісуса доводять те, що основа поглядів ор
тодоксального іудаїзму з цієї проблеми була закладена не Біблією, а Май- 
монідом. Відтак вона не є абсолютною істиною.

Деякі з членів організації дотримуються кошеру, але вважають, що 
більшість приписів Тори зараз неможливо виконати і не засуджують тих, хто, 
скажімо, не дотримується суботи. Єдине, що має залишатись, на їхню думку, 
незмінним, то це моральні приписи, що стосуються внутрішніх настанов.

Відносини з іншими конфесіями
У випадку Євреїв за Ісуса фактично неможливо оминути ті конфлікти з різни

ми конфесіями, які викликала їхня поява на теренах пострадянських держав. 
Надзвичайно показовим є той факт, що два з найбільш консервативних

74 Релігійна панорама № 11 ’2003



Сторінка конфесії

релігійних напрямів - православ'я та іудаїзм - об'єднали 
зусилля проти євреїв-християн.

Релігійна організація "Євреї за Ісуса" виникла в 60-х ро
ках в США. Її послідовники не поривають з іудаїзмом, стаю
чи християнами, а поєднують обидві доктрини. Низка 
єврейських організацій країн СНД зібрались 15 травня 2001 
р. на міжнародну конференцію "Місіонерська загроза: як з 
нею боротись?", щоб спільними силами боротись з єван- 
гелізацією євреїв. Координувати боротьбу мала створена на 
конференції Ліга єврейських організацій "Маген" (Щит) на- 
чолі з професором Єврейського державного інституту Олександром Лакшиним.

Головний рабин Росії Берл Лазар заявив: "Мова ні в якому разі не йде про 
війну з нетрадиційними релігійними організаціями. Ми виступаємо проти того, 
що під іменем іудаїзму, єврейської традиції проводиться євангелізаційна кам
панія, оскільки це - повний розрив з основами єврейства. Це все одно як би 
хтось сказав, що він - представник православної церкви, і що православні ма
ють вірити в єдиного Бога і не визнавати ніякого Ісуса Христа, чи під торговою 
маркою "кока-кола" продавав би отруту. Для нас дуже важливим є питання про 
те, як утриматись в рамках релігії, не скотитись на антидемократичні позиції і 
дати людям можливість вибору, не намагаючись зробити цей вибір за них". Від 
імені Російської православної Церкви підтримку рішенням конференції 
єврейських організацій висловив представник відділу зовнішніх відносин Мос
ковської патріархії Роман Леонтьев.

27 листопада 2001 р. в Києві була проведена установча конференція Ліги 
"Маген" України. Організатором її виступила Ліга "Маген" Росії. В конференції 
взяли участь рабини з багатьох областей України, керівники провідних єврейсь
ких організацій країни, втому числі Єврейської Конфедерації України, Ваада, Фе
дерації Єврейських Громад України, "Сохнута", а також Посольства Ізраїлю.

Результатом конференції стала згода щодо єдиної політики єврейських ор
ганізації стосовно так званих "месіанських" організацій, чия діяльність розгля
дається як спроба духовного геноциду єврейського населення країни. Проте 
цю боротьбу з місіонерами не можна розглядати як виступ проти християнст
ва, оскільки усі дії Ліги підтримуються православною церквою. (Еврейский обо
зреватель, декабрь 2001)

Відзначимо, що звинувачення на адресу ЄЗІ висуваються далеко не всіма 
єврейськими організаціями, оскільки ніяких протизаконних дій представники 
"Євреїв за Ісуса" фактично не скоюють. Тонни ж листівок і брошур, які вони роз
повсюджують, пояснюються просто потужною фінансовою підтримкою, яку се
ред місцевих церков і організацій мало хто має. Наприклад, під час єван- 
гелізаційної кампанії лише в Дніпропетровську в липні 2002 р. було роздано 
370 000 трактатів, 96 євреїв і 196 неєвреїв молились разом з 18-ма членами ко
манди про прийняття Ісуса в серце. По електронній пошті інформацію запроси
ли 2100 людей.
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На другому питанні варто зупинитись. Деякі єврейські організації назива
ють людей, що прилучились до місіонерських спільнот, вихрестами, а самі 
спільноти, що називаються ними "сектами", звинувачують в антисемітизмі. 
Процес навернення євреїв в християнство вважають новою тенденцією 
у "вирішенні єврейського питання", причому робиться це, як правило, нібито 
обманним шляхом.

Сама ідея масового навернення євреїв в іншу релігію не нова і подібні преце
денти були. Можна навіть не згадувати середньовічну Європу, бо в XIX ст. у Ве
ликобританії та Німеччині при найбільш екстремістських протестантських ор
ганізаціях (тоді переважно баптистських, пізніше - п'ятидесятницьких) створю
вались так звані "іудео-християнські місії", які під приводом надання матеріаль
ної допомоги бідним євреям займалися фактично наверненням їх в протестан
тизм. Слід сказати, що їхні дії успіхом не увінчались. Місії існували і в Російській 
Імперії, але число їхніх прихильників серед євреїв складало одиниці.

Успіх Євреїв за Ісуса в 70-80 роках XX ст.. в США пояснюється рядом при
чин. З них, зокрема, виділяють такі:

1) досить велика кількість асимільованих євреїв з'являються в США в 60-70 рр.;
2) перші тисячі членів організації склали євреї, в яких лише батько був 

євреєм, а також представники інших національностей;
3) починаючи з 70-х років, в США приїздять євреї з СРСР, виховані в умовах 

державної політики атеїзму та антисемітизму, які часто не мали уявлення про 
іудаїзм і його відмінність від вчення, пропонованого "Євреями за Ісуса". Від дії 
всього цього чисельність організації почала рости.

Подібні висновки робить і президент Ліги "Маген" Олександр Лакшин. 
Згідно з його дослідженнями, Євреї за Ісуса розгорнули свою діяльність від Ри
ги до Владивостока і не зустрічають практично ніякого спротиву, тоді як в США 
єврейські громади їх контролюють. Користуючись неграмотністю населення з 
питань іудаїзму, місіонери збирають на свята цілі стадіони, орендують розкішні 
концертні зали і рекламуються в місцевій пресі.

Громади "Євреї за Ісуса" в Україні
На території СНД наразі діють п’ять громад "Євреїв за Ісуса", чотири з яких 

розташовані в Україні (у Києві, Одесі, Дніпропетровську і Харкові), одна - 
у Москві. Сам факт цього свідчить про більш толерантне ставлення до виник
нення й діяльності нетрадиційних релігійних організацій як з боку органів місце
вої влади, так і представників інших деномінацій в нашій країні.

В Україні "Євреї за Ісуса" з'явилися в 1991 р., коли до Одеси приїхало три 
місіонери руху - Аві та Рут Снайдер і Єлизавета Терріні - й почали там служіння. 
Організатором руху в Україні вважається Аві Снайдер. Народився він в Нью- 
Йорку, має вищу освіту, драматург. Повіривши в Ісуса, Аві поступив у Біблійний 
інститут Муді. Закінчивши його, він став місіонером в місії ЄЗІ.

В Києві відділення місії з'явилося в 1998 р., в Харкові і Дніпропетровську - 
в 1998 р. Особливістю руху ЄЗІ є те, що він постає не якоюсь Церквою, а місією,
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яка не створює нових громад, а допомагає поповнювати свої ряди іншим хри
стиянським течіям. Як правило, кожний з членів руху є членом однієї із єван
гельських організацій - баптистів, п'ятидесятників, харизматів.

В громаду ЄЗІ приймаються громадяни з 18 років єврейською та інших 
національностей для сумісного прийняття й поширення християнської віри. Ос
новними завданнями громади є:

- Задоволення релігійних потреб членів громади, поширення інформації про 
Біблію та Євангелії, Ісуса Христа, виконання заповітів Господа Ісуса Христа;

- Проповідь Євангелія всім людям;
- Відродження християнського віросповідання, релігійних, культурних та 

історичних цінностей, традицій єврейського народу;
- Вивчення та розповсюдження християнської моралі, християнської літера

тури;
- Пропаганда здорового способу життя на основі християнського вірос

повідання;
- Організація добродійності шляхом турботи про інвалідів, хворих, при

старілих та інших нужденних, отримання та надання гуманітарної допомоги 
у вигляді роздачі продуктів харчування бідним та інвалідам, проведення оздо
ровчих заходів для дітей, хворих та інших незахищених верств населення;

- Будівництво культових споруд та інших приміщень для забезпечення ста
тутної діяльності громади;

- Використання нарівні з громадськими об'єднаннями засобів масової 
інформації;

- Утворення та організація діяльності недільних шкіл, гуртків тощо, для дітей 
та дорослих згідно християнського віросповідання.

Київське відділення організації має власну штаб-квартиру на вулиці Хорива 
(вул. Хорива 31а, кв.6), де регулярно проводить святкування Шабату для мо
лоді (щоп’ятниці о 19:00). Для інших членів громади святкування Шабату відбу
вається щосуботи о 15:00 у Музичному Театрі (к. 209). Щочетверга о 18:30 про
водяться домашні читання Біблії за адресою: вул. Бойченка буд. 12, кв. 5.

За словами ребе Леоніда, який регулярно проводить проповіді і є фактич
ним головою Київської громади, загалом впродовж тижня заходи громади 
відвідують понад дві сотні людей, хоча точний облік не ведеться. У середньому 
на пересічний (не приурочений до того чи іншого свята) Шабат приходить на 
зібрання близько 30-35 осіб. В цьому році на святкуванні Рош-хашана були 
присутні понад 50 осіб.

Зазвичай святкування починається з привітального слова від одного з учас
ників „творчого колективу", ядра громади, після чого разом з присутніми під 
акомпанемент гітари виконуються декілька пісень зі спеціальних збірників, що 
роздаються всім присутнім. Серед цих пісень - й Eretz Israel Sheli, й Золотий 
Єрусалим, й славнозвісна Хава Нагіла. Загалом, збірка містить 100 пісень (як 
російською так і івритом). То ж прйхожани не втомлюють себе постійним повто
ренням однієї-двох пісень. Після співів відбувається ознайомлення з давніми
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єврейськими звичаями, святами, історією іудаїзму. Потім - вивчення Біблії. 
Після проповіді відбувається збір пожертв з обов'язковою преамбулою на тему 
того, як добре й праведно жертвувати. Після збору пожертв наступає час 
спілкування, підчас якого всім присутнім роздають частування у вигляді склян
ки чаю й печива.

З приводу того, яким чином Євреї за Ісуса збираються досягти поставленої 
мети (порушення питання про месіанську природу Ієшуа у єврейському сере
довищі), то в Одесі діє Месіанський інститут, що активно займається тексто
логією та есхатологією цього питання. Саме він дає велику кількість публікацій, 
серед яких помітну частину становлять дослідження й не-учасників організації, 
що свідчить про значну актуальність теми.

В діяльності спільнот ЄЗІ є ряд проблем, пов'язаних насамперед з 
діяльністю організації. На першому місці цілком прогнозованою є протидія та 
перепони їм, що спричиняє влада на місцях, яка, скажімо, впродовж тривалого 
часу не дозволяла реєструвати громади у Дніпропетровську та Одесі. Протидія 
з боку Синагоги є значною мірою "косметичною". Незважаючи на поширення 
"антимесіанських" листівок (із закликами до євреїв „не ходити до сект" через 
те, що це спричиняє втрату права на репатріацію) та наявність цілого анти- 
месіанського сайту (http://magen.org), ознак активної боротьби та запеклого 
протистояння практично немає. Річ у тім, що через свою нечисленність й побо
ювання втратити велику кількість привілеїв серед новонавернених євреїв, ор
ганізація не становить значної загрози для нинішнього іудаїзму й розгля
дається скоріше як група євреїв, що більш-менш тимчасово - чи то підтиском 
"активної євангелізації", чи то від необізнаності - відійшли від лона одвічної 
єврейської релігії.

Необхідно також відзначити те, що теологічними аргументами Синагога не 
намагається протидіяти жодній з месіанських течій, оскільки вже впродовж 
двох сторіч діє заборона на будь-які теологічні диспути. З цього можна зроби
ти висновок, що будь-які аргументи з цього питання не можуть бути офіційною 
позицію, а, як наслідок, є "самодіяльністю".

Ставлення ж християн до організації є суперечливим. З одного боку, 
патріарх Філарет, висловлюючись про харизматичні Церкви як про зло і вик
ривлення, можливо відносить до них і "Євреїв за Ісуса". З іншого боку, було 
відмічено цілком позитивне ставлення до організації з боку євангелістських 
Церков, як до такої, що визнає святість і богонатхненність Євангелія і визнає 
Христа спасителем. Так, серед тих, з ким підтримуються дружні відносини ЄЗІ, 
є насамперед харизмати.

"Євреї за Ісуса" - це, передусім, компроміс, міжконфесійне об'єднання, що 
надає змогу своїм учасникам змогу сприймати Христа як власного й загально
людського Месію, разом із тим залишаючись євреєм. Кожен з об'єднання ро
бить свій вибір свідомо, добре розуміючи можливі наслідки своїх дій, й віддаю
чи перевагу Вірі й душевному спокою.
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Для більш повного пізнання "Євреїв за Ісуса" можна звернутися до ма
теріалів сайтів;

http://cis.jewsforjesus.org; http://www.jfjonline.org/about/aboutmain.htm; 
http://www.jewsforjudaism.org/ ;

http://magen.org;http://www.jewsforjesus.co.il/
http://godandscience.com; http://www.jfjonline.org/; http://www.outreachju- 

daism.org
h t t p : / / w w w . r i c k r o s s . c o m / g r o u p s / j e w s . h t m l ; 

http://www.mswm.org/jews.jesus.htm; http://www.exjewsforjesus.org/;
http://www.freedomofmind.eom/resourcecenter/groups/j/jews/; http://www.jews- 
forjudaism.org/web/handbook/s_toc.html ;
http://ne.rabbi.ru/index.asp?page=18&onpage=10 ;
http://www.christianisrael.com/bulgarian/B58C012.htm,

а також читати журнали: "Виноградник", "Менора", "Б'СОРА ТОВА" ("Благая 
весть").

Адреса "Євреїв за Ісуса":
Одеса - 23, аб. скр. 64, тел. (0482) 235-798 
Київ-11, аб. скр. 101.
E-mail: jews4jesus@paco.net

До уваги керівників релігійних організацій, течій і 
Церков, сущих в Україні!

"Релігійна панорама" на своїй Сторінці конфесії видруку
вала вже інформації біля 40 різних релігій України. Матеріал з 
перших рук дає можливість читачеві пізнати їх віровчення, об- 

\ ряди, спосіб життя та організації такими, якими б хотіли, що 
j про них знали носії цієї релігійної традиції. То ж  запрошуємо
І ті конфесії, які ще не сказали про себе в нашому часописі, 
і надсилати до нас інформації про себе. Ми їх після відповідно- І
І го доопрацювання разом з Вами вмістимо в одному з наступ- 1

них чисел "Релігійноїпанорами"
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ЦІКАВО  ЗНАТИ
□  Десяту планету Сонячної системи виявили вчені з Каліфорнії (США). Вона 

обертається навколо Сонця по орбіті, близькій до орбіти Нептуна. Діаметр її 570 км. 
Оскільки нова планета знаходиться на такій же орбіті як і Плутон, то її ще називають 
Плутіно або "маленький Плутон". Про Плутон ходить версія як про кусок зірваної кимось 
планети Фаетон, що оберталася навколо Сонця на орбіті, що знаходиться між Марсом 
і Юпітером. Нині на цій орбіті є великий астероїдний пояс.

□  Комп’ютерне благословення витворено в Індії. Автором його є молода ху- 
дожниця-індуїстка. Сайт безкоштовний. Благословення поширюється не лише на 
послідовників індуїзму, а й інших релігій. Для цього слід лише нажати на кнопку і при
кластися лобом до монітора. Розроблена спеціальна програма особистої сповіді, яка 
вимірює рівень гріховності кожного.

□  Шість років залишилося до кінця світу. До такого висновку прийшов гол
ландський астрофізик Пірс ван дер Меєр. Вчений помітив такі зміни на Сонці, які спри
чинять його вибух. За останні одинадцять років температура ядра Сонця підвищилася 
з 27 млн. градусів до 49 за Фаренгейтом. Якщо ці темпи зростання температури Сонця 
не припиняться, то через шість років світило не витримає і зірветься. Що буде з нами, 
то невідомо, але ті вибухи на ньому, які відбуваються в останні місяці, люди вже відчу
вають на собі.

□  Закодоване в Біблії послання передбачає сплеск міжнародного тероризму на 
2006-й рік. До такого висновку прийшов ізраїльський вчений Елія Ріпс. Відомо, що саме 
він ще в 1997 р. передбачив атаки літаків на Нью-Йоркський торгівельний центр. Загроза 
світові виходитиме від Бен Ладена або людей з його оточення.

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

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

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

При підготовці даного числа РП редакцією використані власні матеріали та 
матеріали наступних видань та інф орм ації іих агєнств:

Парафіяльна газета ,, . К1 0
NTV.ru Reuter News Service

' Україна молода
Факты и комментарии 
Los Aigeles Times 
Zenit News Agency 
та інші ЗМІ зазначені 
на 4-й стор. обладинки «РП» №3

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

Здано до друку ЗО. 11.2003 р. Підписано до друку 30.11.2003 р. Ум.друк.арк. 4,5. 
Замовлення № 3~301%  Наклад 500. Формат 60x90 7»6 

Видавництво «Світ Знань». Email: svitznan@ukrpost.net 3AT «Віпол»
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Світоглядну плюральність і поліконфесійність на теренах України забезпечувало також завжди 
співчутливе і доброзичливе ставлення українця до знедолених, скривджених. Може тому він спокійно 
сприйняв на свої землі вигнаних з Європи євреїв, соцініан та антринітаріїв - з Польщі, старообрядців, 
молокан і духоборів - з Росії. Зрозуміло, що це формувало поліконфесійну карту України. А  гляньмо 
на те, як цивілізовано ми вирішуємо проблему кримськотатарського народу. Воно докорінно 
відрізняється від вирішення Росією чеченської проблеми. Обидва ці народи - чеченці і кримські тата
ри -були виселені з їх етнічних територій. Але кримо-татари були більше скривджені, а тому вони ма
ли більше мотивів для конфліктного вирішення своїх проблем Але це не трапилося, бо Україна, шану
ючи їх людську гідність, пішла на прямі контакти свого Президента з їх лідерами. Внаслідок цього 
кримо-татари постали у нас не як "особи мусульманського віросповідання", а як повноправні і по
вноцінні учасники всіх державних і суспільних процесів. Відмінна конфесійність при цьому була вже 
їх особистою справою, особистим вибором. її українська держава не виставляла як чинник якихось 
протистоянь. То ж пошанування людської гідності, піднесена на рівень національних стандартів, за
безпечує в Україні толерантність міжконфесійних відносин. Дійшло до того, що муфтій кримських 
мусульман навіть відмовився брати участь в роботі Міжконфесійної Ради Автономії із-за того, що 
Церква Московського патріархату з підтримки влади не допускала до роботи в цій Раді представників 
власне Українських Церков - Київського Патріархату і Греко-Католицької.

Все вище сказане дає підставу для висновку, що релігійний плюралізм має в Україні свої істо
ричні корені.

Нині ми маємо в Україні офіційно зареєстрованих понад 120 релігійних течій і церков. Якщо 
на перших етапах становлення нашої незалежної держави й виникали міжконфесійні чи міжцерковні 
конфлікти, то вони мали не релігійне, а матеріальне підґрунтя, зокрема проблему володіння храмами. 
До того ж, ми вважаємо, що міжконфесійна ворожнеча в Україні була спровокована ззовні для того, 
щоб дестабілізувати зрештою у нас політичну ситуацію, подати Україну в очах світової громадськості 
як недемократичну країну. Але українська влада змогла позитивно вирішити і цю проблему.

В 1991 році Верховна Рада України прийняла Закон "Про свободу совісті і релігійні ор
ганізації". який врахував демократичні принципи міжнародних правових документів із свободи релігії. 
Релігійну плюральність українського суспільства він закріпив законодавчо.

Він декларує рівність всіх релігій, віросповідань та релігійних організацій перед законом, недо
пущення встановлення будь-яких переваг або обмежень якоїсь релігії, віросповідання чи релігійної ор
ганізації.

Релігійний плюралізм в країні забезпечує також відокремлення інколи від Церкви. Держав
на освіта у пае є світською. Иона через різні релігіезпавчі дисципліни, які читаються в статусі обов'яз
кових у всіх університетах, дає об'єктивні, конфесійно пеупереджепі знання про різні релігії, формує 
толерантні міжконфесійні відносини.

Як на мене, ’if) конфесійна мережа України вже склалася. Якщо й появляться ще якісь нові 
релігійні рухи, то вони не матимуть успіху в поширенні. Віруючі люди у своїх конфесійних уподобан
нях вже в основному визначилися. Маємо навіть процес згортання діяльності деяких нових для Ук
раїни течій.

Гарантом того, що Україна буде залишатися й надалі поліконфесійноЮ Країною без якихось 
гучних "релігійних війн" служить наша історична традиція, демократична законодавча база, 
відсутність державної Церкви, діяльність Міжцерковної Ради, цілого ряду громадських міжкон
фесійних утворень, зокрема таких як Міжнародна Асоціація релігійних свобод, Центр релігійної 
інформації і свободи Української Асоціації релігієзнавців. Цій меті підпорядкована і змістовна на
повненість нашого часопису "Релігійна панорама".

Професор Анатолій К О Л О Д Н И Й



П Е Р Е Д П Л А Т А  на 
«Р Е Л ІГ ІЙ Н У  П А Н О Р А М У »  

на 2 0 0 4  рік П Р О Д О В Ж У Є Т Ь С Я

Наш передплатний індекс в Каталозі періодичних видань України на 2 0 0 4 ^
2 1 9 5 3 .

Вартість передплати річна - 24 гривні, піврічна -12. Часопис виходить регулярно.
Основне завдання, яке ставить перед собою редакційна група "Релігійної 

панорами", оперативно інформувати про події релігійного життя в Україні І світі. 
Таку інформацію Ви не знайдете ні в якому іншому виданні чи на інтернет-сторінці. 
Кожне число готується на основі щоденного опрацювання біля трьох десятків газет, 
одержаних безпосередньо інформацій від конфесій, спілкувань з їх офісамиг 
редакціями. В кожному числі ми прагнемо дати інформацію про життя всіх конфесій, 
великих і малих релігійних спільнот, зареєстрованих і незареєстрованих об'єднань 

руючих. Редколегія в своїй роботі не є заангажованою на якусь конфесію чи 
церкву, прагне виявляти толерантне ставлення до кожної з них, дати об'єктивну 
інформацію про них, а вже оцінку наданої інформації залишає за читачем.

В кожному числі «Релігійної панорами» в Сторінці конфесії ми надаємо слово 
тій чи іншій релігійній течії, щоб вона сама сказала про себе ~ своє віровчення, 
обрядову практику, обстоюваний спосіб життя і свої проблеми буття в суспільстві. 
Таку інформацію одержати з якихось інших джерел практично неможливо.

Свобода буття релігії в суспільстві. Це той принцип, який сповідує редакція 
часопису. Саме тому в кожному числі ми друкуємо матеріали, які можуть допомогти 
релігійним спільнотам у вирішенні ними практичних проблем свободи св 
діяльності, забезпеченні толерантного ставлення до себе суспільства.

«РЕ Л ІГІЙ Н А  П А Н О РА М А » є єдиним такого роду за своїм змістом 
виданням в світі. Нею зацікавилися наші зарубіжні колеги. Але підготовка кожного 
її числа - то надто об'ємний обсяг роботи і мало хто згодиться на неї. Часопис наш 
розрахований на широку аудиторію, а насамперед на державних працівників і 
релігійних діячів, викладачів релігієзнавчих і богословських дисциплін, студентів 
релігієзнавчих спеціалізацій університетів. Він мав би бути не лише в кожній 
світській, а й конфесійній бібліотеці, в бібліотеці університету і духовного 
навчального закладу.

То ж  закликаємо підписатися на часопис

" Р Е Л ІГ ІЙ Н А  П А Н О Р А М А "  на 2 0 0 4  рік.

Ми просимо державних службовців, які відають релігійним питанням, 
викладачів релігієзнавчих курсів вузів України, студентів релігієзнавчих 
спеціалізацій, керівників релігійних спільнот, редакції газет допомогти нам в 
проведенні передплати. Будемо вдячні Вам за це!

Головний редактор «Релігійної панорами» проф. А .КОЛОДНИИ


