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Шановний Читачу!

Ще один рік відійшов в історію. Чим він був знаменним в релігійному житті світу?
Незважаючи на явну зорієнтованість деструктивних 

сил ряду країн, все ж не вдалося зіткнути дві світові релігії 
- іслам і християнство. Заслуга в цьому насамперед Євро
пи і Папи Римського. Ісламський радикальний рух, 
зорієнтований насамперед на підтримку арабів-мусуль
ман, які протистоять Ізраїлю за його позицію щодо Пале
стини, а також на помсту тим, хто йде (явно чи прихова
но) в руслі проізраїльської політики, під час іракських 
подій раптом зустрів певне порозуміння з боку христи
янських країн Європи, католицької Церкви. Саме завдя
ки останньому протистояння не набрало релігійного ха
рактеру. Якщо й мали місце зіткнення між християнами і 
мусульманами в деяких країнах, то вони носили локальний 

характер і не позначилися на системі світових відносин. Не релігійними чинниками викликані та
кож постійні зіткнення між мусульманами та індуїстами. Хоч зауважимо, що тенденція до ради- 
калізації ісламу, все більшого поширення його у світі є усталеною. Іслам повільно, але впевнено 
опановує Європу, за кількістю своїх послідовників у ряді провідних європейських країн вийшов 
на друге місце. Його все частіше приймають представники, скажемо так, немусульманських на
родів. При тих темпах росту й поширення ісламу, які ми маємо нині, десь в 2020-2025 рр. му
сульман у світі буде стільки ж, як і християн. Нині вони співвідносяться так: 1,2 млрд. і 2 млрд.

Якщо католицька Церква завдяки діяльності Івана Павла II зміцнювала свої позиції, поста
вала як могутній чинник нинішнього світового процесу, зростали кількісно протестантські, а особ
ливо неопротестантські спільноти, то у Вселенському Православ'ї в році 2003 мало місце тра
диційне протистояння його автокефальних Церков, втрата ним своїх позицій у світовому христи
янстві, зміцнення стану нових православних церковних утворень. В своїй боротьбі за сфери впли
ву і т.зв канонічні території православні Церкви подеколи забували свою християнськість, бо ж 
у взаємних відносинах не виявляли ту любов, до якої закликав Ісус Христос. Всепрощення вира
жала католицька Церква, а не православні. І в цьому насамперед неабияка заслуга її Понтифіка. 
Церква ця живе в світі, а не поза ним.

Хоч на релігійному полі нині функціонує ще надто багато новотворів ( і постійна поява їх є 
певною закономірністю релігійного процесу), все ж маємо уповільнення їх зростання і втрату 
інтересу до них молоді. Новотвори прагнуть розширити простір своєї дислокації, особливо за ра
хунок постсоціалістичних країн, але і тут вони вже зустрічають «розібраного» по конфесіям віру
ючого. То ж маємо інтенсивне зростання хіба що харизматичних Церков.

А взагалі, як свідчить статистика навіть з цього числа нашого часопису, світ секуляризується. 
З'явився віруючий, який байдужий до храмової релігійності, спільнотної організації релігійного 
життя. Європа актуалізувала питання про світськість як основу цивілізованого розвитку людст
ва. З а  цих умов Церкві приходиться виходити за межі своєї огорожі, виходити у світ, щоб вижи
ти, здолати кризу своєї усталеної функціональності, бути затребуваною як суспільством, так і 
кожною особою. Нове століття постане етапом тяжкого утвердження Церквою своєї потрібності 
людству. В добу постмодерну її традиційне вчення, встановлені норми життя часто не спрацьо
вують. Започаткований католиками дух аджорнаменто мав би пройняти всі конфесії.

Професор Анатолій КОЛОДНИЙ
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СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ 
р е л іг ії  і ЦЕРКВИ

Відбулося засідання Міжвідомчої 
комісії, утвореної на виконання Указу 
Президента України від 21.03.2002 р. 
«Про відновлення порушених прав 
Церков та релігійних організацій». В 
порядку денному розглядалися питан
ня доопрацювання переліку храмів та 
інших церковних споруд, на які претен
дують релігійні організації, та окремі 
звернення таких організацій з майно
вих питань. Було також заслухано звіти 
про стан виконання зазначеного Указу 
в Автономній Республіці Крим та 
Дніпропетровській області. Фонду 
держмайна України доручено доопра
цювати перелік храмів та інших споруд 
із метою врахування останніх заяв гро
мад віруючих, на які претендують 
релігійні організації. Керівництву Ради 
міністрів АРК та Дніпропетровської 
облдержадміністрації рекомендовано 
разом із керівниками духовних центрів 
та управлінь досягти домовленості що
до поетапної передачі віруючим ко
лишніх культових будівель і майна. За 
словами віце-прем'єр-міністра України 
Д.Табачника, необхідність поетапної 
передачі майна зумовлена особливос
тями нинішнього використання цих 
будівель. «Найчастіше -  це приміщен
ня шкіл, лікарень, житлові будівлі. По
етапна передача майна дозволить в 
перспективі забезпечити потреби як 
релігійних організацій, так і тих, хто 
сьогодні володіє цими приміщення

2

ми». Під час наради була заслухана 
інформація заступника голови Держав
ного комітету з земельних ресурсів 
В.Жмуцького про стан підготовки та 
розгляду у Верховній Раді України зако
нопроекту щодо надання релігійним 
організаціям земельних ділянок для 
будівництва храмів та здійснення 
інших завдань їх статутної діяльності. 
Цей законопроект передбачає збере
ження права релігійних організацій на 
безоплатне користування земельними 
ділянками, а не їх оренду. (Всі інші ко
ристувачі, згідно з чинним законодав
ством, до 1 січня 2005 р. мають укласти 
договори оренди замість договорів ко
ристування). Найближчим часом за до
рученням Уряду мають бути переукла
дені угоди щодо змін прав розпоряд
ників будівлями між Міністерством 
культури України і релігійною грома
дою св.Миколая Римо-Католицької 
Церкви м.Києва, Державним комітетом 
України з питань будівництва та 
архітектури і Свято-Кирилівською 
релігійною громадою УПЦ МП 
м.Києва на користь релігійних ор
ганізацій. Доручення також отримали 
ряд центральних органів виконавчої 
влади, у користуванні яких знаходяться 
культові будівлі та інші церковні спору
ди. Зокрема, Мінпромполітики та Рада 
міністрів АРК за участю керівництва 
Сімферопольської і Кримської єпархії 
УПЦ (МП) найближчим часом розгля
нуть питання передачі релігійній гро
маді УПЦ (МП) м. Сімферополя храму 
«Семи священномучеників, єписковст- 
вовавших в Херсонесі», а Державний
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комітет України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики 
прискорить передачу будинку в 
м.Львові Львівській митрополії РКЦ. 
Затверджено орієнтовний план засі
дань Міжвідомчої комісії на 2004 р. 
Ним передбачено розгляд питань щодо 
передачі в користування Церков куль
тової атрибутики, літератури та доку
ментів, що знаходяться на зберіганні у 
музейних запасниках та архівах, заслу
ховування звітів ряду обласних та 
Київської міської держадміністрації 
щодо роботи з відновлення прав Цер
ков і релігійних організацій. Чергове 
засідання Міжвідомчої комісії заплано
вано на лютий 2004 р . )

Згідно стандарту базової і повної 
загальної середньої школи, схваленої 
Кабінетом Міністрів України, в шко
лах в п’ятих-шостих класах вводиться 
новий предмет -  «Етика». Дисципліна 
буде світська, конфесійно незаангажо- 
вана, не буде супроводжуватися в уго
ду якійсь з найбільш місцевопошире- 
них конфесій відповідними обрядови
ми дійствами. То ж цим гарантується 
світськість державної освіти і певно 
що прийдеться перенести в недільні 
школи чи в якусь іншу форму освіти 
введене в деяких галичанських школах 
вивчення християнської етики. Читан
ня цього курсу явно не враховувало не 
лише світоглядну і конфесійну плю- 
ральність населення України, а навіть 
багатоманіття течій самого християн
ства. Так, коли запитали в одного із ка
пеланів Дрогобицьких вузів, який ря
тував за вивчення християнської ети
ки, чи послав би він своїх дітей до 
школи, де читають християнську етику 
баптисти (вони також є християни), то

він категорично відповів: ні. Так ось 
міністерський стандарт усуває ці 
місцеві самотвори і церковні агресії на 
світськість державної освіти. Тут має 
спрацювати висловлений Ісусом Хрис
том принцип: кесареве -  кесарю, а Бо
же -  Богові. Коментуючи введення до 
навчальних планів курсу з етики, 
міністр освіти В.Кремень зауважив, 
що в змісті предмету будуть враховані 
здобутки моральних вчень різних кон
фесій і насамперед принципи христи
янської моралі.

Провідники шести українських 
Церков організували у Києві 29 грудня 
прес-конференцію. Було зроблено 
декілька заяв, які засвідчили узгод
женість позицій різних християнських 
спільнот України. За словами уповно
важених представників, підписання 
відбулось без жодного стороннього ти
ску і примусу. Глави християнських 
Церков України звернулись до ук
раїнського народу з приводу 70-ти 
річчя Голодомору в Україні. Церковні 
діячі закликали всіх, без розрізнення 
конфесій і політичних поглядів, вшану
вати пам’ять жертв геноциду ук
раїнського народу. «Голодомор є фак
том влаштованого більшовицькою ра
дянською владою геноциду українсько
го народу і злочином перед людством», 
-  йдеться у заяві. Глави Церков закли
кали створити національний меморіал 
жертв Голодомору. Отець Олекса 
Петрів, відповідальний в УГКЦ за зв’яз
ки з державними структурами, сказав з 
цього приводу: «Звернення до всього 
народу України актуалізує таке прохан
ня, щоб в Україні був збудований 
відповідний загальнонаціональний ме
моріальний комплекс. Також просить
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ся, щоб були встановлені численні 
пам’ятники задля збереження пам’яті, 
задля науки для майбутніх поколінь у 
навчальних програмах були обов’язко
во введені уроки, присвячені Голодо
мору». Отець Петрів висловив надію, 
що така позиція Церков найде відобра
ження у відповідних державних актах. 
У другому зверненні провідники Цер
ков привітали українців з Різдвом і Но
вим Роком та дали оцінку стану мо
ральності в Україні: «Суспільство тво
рить собі таку шкалу цінностей, де най
вищими є матеріальні та особисті, а не 
духовні чи суспільні цінності. Спільни
ми зусиллями щороку нищиться понад 
мільйон невинних немовлят. Знову за
ради влади, яка трактується як засіб до 
збагачення, а не спосіб служіння для 
примноження спільного блага, дехто 
хоче розділити Україну на Схід і Захід, 
правий берег Дніпра протиставляють -  
лівому, російськомовних -  україномов
ним, православних -  католикам. Все це 
помилки, які треба виправити». Про
відники Церков відзначають, що «ми
нулий рік для всього людства був роком 
серйозних роздумів і пошуків шляху 
подальшого розвитку. Ми зіштовхну
лися з викликом глобалізації, яка може 
принести з собою дух непомірного спо
живацтва і гонитви за задоволенням. 
Цьому шляху протистоїть самоізоляція 
в рамках однієї релігії або ідеології, 
пов’язане з насильством фанатичне не
прийняття поглядів і думок інших. 
Протистояння між прихильниками 
цих протилежних поглядів може при
звести до зростання в світі насильства і 
несправедливості або й до фізичної за
гибелі людства». Документи підписали: 
Предстоятель УПЦ КП патріарх Філа- 
рет (Денисенко), Глава УГКЦ Любомир

(Гузар), заступник голови Конференції 
римо-католицьких єпископів України 
Маркіян Трофим’як, голова Всеук
раїнського Союзу Церков Християн 
Віри Євангельської-п’ятидесятників 
Михайло Паночко, голова Ради єпис
копів Української християнської єван
гельської Церкви Леонід Падун та Пре
зидент Братства незалежних Церков та 
місій євангельських християн-бап- 
тистів України Олексій Мельничук. 
(www. unian. net/ukr/news)

Закони BP приймаються, Прези
дент України їх затверджує, а, як гово
рить прислів’я, «віз і нині там». Зверне
мося до Закону України «Про захист 
суспільної моралі», прийнятого Вер
ховною Радою ще 2 жовтня м.р. Такого 
Закону чекали і вимагали всі конфесії 
України, про нього говорили релігійні 
діячі під час їх зустрічей з Президентом 
країни. Нарешті Закон є. Він забороняє 
виробництво та обіг у будь-якій формі 
продукції порнографічного характеру. 
Документ забороняє розміщення про
дукції еротичного характеру на перших 
і останніх сторінках друкованих засобів 
масової інформації еротичного харак
теру. А що ми маємо? Цей Закон є чер
говим папірцем, як і багато інших. 
Гляньмо на газети (не знаємо хто їх па
тронує) «Факты» (остання сторінка 
кожного числа) і «Столичка» (перша і 
дві останні сторінки), на ряд інших, 
якими обліплюють вітрини газетних 
кіосків. Не будемо тут торкатися ще й 
ряду телеканалів. Віз й понині там. Зно
ву оголені жінки, статева близькість... 
То ж влада видала Закон для заспо
коєння громадської думки, відписки на 
настирливі вимоги Церков припинити 
пропаганду порнопродукції.
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Рік Росії в Україні не полупився.
Найважливішою подією 2003 р. стала, 
згідно всеукраїнського опитування, 
проведеного на замовлення Інституту 
політики, ворожа російська акція -  
будівництво дамби в Керченській за
тоці (назвало її 12% опитаних). До 
аналогічних акцій слід віднести 
постійну вимогу РПЦ до Ватикану по
вернути Церкві Московського Патрі
архату в галичанських областях ті хра
ми, які належать Греко-Католицькій 
Церкві, подальше оросіянення ук
раїнців у парафіях УПЦ МП (свідчен
ня -  продаж в кіосках Церкви віропов- 
чальної літератури майже на 100% 
російською мовою), всілякі перешко
ди з боку МП у становленні в Україні 
своєї Помісної Церкви та ін.

Екуменічна молитва відбулася 
26 грудня в Одесі у катедральному со
борі Успення Пресвятої Богородиці 
(РКЦ). Участь у молитві взяли понад 
сорок молодих людей із різних христи
янських спільнот міста: РКЦ, УПЦ КП, 
Об’єднаної української методистської 
Церкви. Учасники зібрання обговори
ли плани екуменічного паломництва. 
У найближчій перспективі є спільні 
поїздки до Криму, Польщі та відомого 
монастиря у Тезе (Франція). За слова
ми настоятеля собору отця Яна-Гваль- 
берта Домбтля, такі поїздки мають 
слугувати духовному піднесенню мо
лоді. Наступну спільна молитовна 
зустріч молоді пройшла наприкінці 
січня 2004 р. у пасторському будинку 
Методистської Церкви. (Risu.org.ua)

Ім’я самовідданого борця за відрод
ження Українського Православ’я Арсе
на Річинського вдалося воскресити на

самперед завдя
ки зусиллям його 
тернопільських 
земляків з меда- 
кадемії ім.Горба- 
чевського і Кре
менецького ме
дучилища тепер 
вже імені А.Рі- 
чинського. Саме 
завдяки їм, а та
кож Тернопіль
ській єпархії УАПЦ побачила світ пра
ця Великого українця «Проблеми ук
раїнської релігійної свідомості». Але в 
обох її виданнях були сліди вилучень 
польського цензора. І ось в Тер
нопільському держархіві вдалося 
віднайти той рукопис, по якому прой
шовся безпощадний цензор. Як 
повідомляє з Тернополя професор 
А.Гудима, тепер книгу можемо видати 
без купюр. Наведемо хоч один фраг
мент вилученого, щоб зрозуміти, що 
лякало польську, а потім -  радянську 
владу, яка відправила А.Річинського на 
пожиттєву висилку в степи Казахстану, 
де він і помер. Ось, зокрема, що писав 
наш патріот: «Коли Україна здобуде 
державну незалежність, а українська 
громадська думка піднесеться понад усі 
церковні роздори, тоді для нас настане 
пора вийти поза рамки вузько- 
національного життя на світові шляхи. 
Ставши самостійним міжнародним 
чинником, Україна матиме голос і по
слух й впливатиме на формування 
світової думки згідно із своїм покли
канням і своїм синтетичним ідеалом 
християнства». Чи могла імперська 
польська, а потім російська влада допу
стити такі судження? УАПЦ нині роз
глядає питання колонізації за віру ве-
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ликомучника А.Річинського. В Києві у 
вересні пройдуть IV Річинські читання.

Рада церков і релігійних організацій 
Донецької області, яка функціонує на 
базі Центру релігійних досліджень та 
міжнародних духовних відносин 
ДонДІШІ, провела три великих святко
вих Різдвяних концерти силами різних 
християнських конфесій (УПЦ-КП, 
УГКЦ, Церкви Повного Євангелія, 
Церкви Христової, ХВЄ, ЄХБ, ЦІХСОД 
та ін.), зокрема 7 січня 2004 р. в Донець
кому академічному театрі опери та ба
лету ім. А.Солов'яненка, а 9-10 січня 
2004 р. в Палаці спорту «Дружба». На 
заходах були присутні віруючі різних 
конфесій. (І.Козловський)

Знову викрадені ікони. Такі 
повідомлення все частіше з’являються 
в наших газетах. Цього разу повідо
мляється про викрадення п’яти доро
гих ікон із Свято-Вознесенського мо
настиря, що в селі Чумалеве на Закар
патті. Вартість їх -  півмільйона гри
вень. Говориться, що ні монастир, ні 
його церква не охоронялися, бо ж в 
його насельників навіть думка не з’яв
лялася, що їх можуть обікрасти. 
Міліція уже вийшла на слід злодіїв. 
Але частіше це не трапляється і свя
тині зникають назавжди. Лише в лис
топаді з двох храмів Івано-Фран- 
ківщини було викрадено киворії з Да
рохранительницы То ж пора державі 
описати всі цінні духовні реліквії 
храмів і монастирів України, а то й 
приватні колекції, і виробити законо
давчу норми їх збереження. Та без
печність, яку допускають батюшки і 
настоятелі зрештою закінчиться тим, 
що всі наші святині опиняться за кор

доном. Для збереження святинь варто 
також організувати чергування вірних 
в храмах і монастирях.

Гірка доля без належного спонсор
ства може спіткати унікальні будівлі і 
храми в Україні. Так, пам’ятник архі
тектури, який охороняється держа
вою, дерев’яна церква XIX ст. в Сед- 
неві на Чернігівщині з настанням хо
лодів розбирається на дрова. То ж хто 
спасе святиню?

На Володимирській гірці, відразу ж 
за Михайлівським монастирем, буде 
встановлено пам’ятник жертвам Голо
домору в Україні. Розглядаються різні 
варіанти пам’ятника. Пропонують 
спорудити його у вигляді високого 
Хреста. Дехто пропонує поставити цей 
пам’ятник біля Церкви Спаса на Бере
стові.

Своєрідною альтернативою Всеук
раїнській Раді Церков, яка з прийнят
тям до неї мусульман та іудеїв втрати
ла християнський характер, буде ство
рена в Києві чисто християнська рада. 
Нею буде Українська Міжцерковна Ра
да (УМР). Координатор УМР -  Воло
димир Гарбар, що належить до Собору 
незалежних євангельських церков, мав 
зустрічі з главами багатьох христи
янських церков України, які визначи
ли своїх представників до Ради. Під 
час розмов в Держкомі релігій було на
голошено на тому, що Україна пер
шою із пострадянських держав пере
ходить, як і деякі інші європейські 
держави, у статус євнгельсько-протес- 
тантських, бо ж кількість всіх єван
гельських спільнот в ній зрівнюється з 
православною. (Собор.-№ 11)
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Копія Туринської плащаниці при
була з Одеси до Тернополя, а потім -  
до Стрия. В Україні вона буде до 25 
травня. Так було домовлено між 
керівництвом УГКЦ й її володарем -  
римсько-католицьким храмом святих 
Симона та Олени міста Мінська. Як 
відомо, настоятель храму Владислав 
Завальський неодноразово продовжу
вав термін перебування в Україні копії 
на прохання її національної Церкви.

Гетьман Петро Сагайдачний від
значився не лише своїм походом на 
Москву, а й тим, що відродив в Україні 
Православ’я після здавалося б його ос
таточної загибелі, спричиненої Берес
тейською унією 1596 р. За одне це 
Московська Церква могла б давно йо
го канонізувати, а ось Церква Київ
ського Патріархату виявляє свою тра
диційну непоспішність. То ж і залиша
ються не вшанованими нею багато 
діячів української духовної історії. А 
між тим гетьман -  цей козацький Йов 
Борецький, як його називав П.Куліш -  
ще з дитинства виявив прив’язаність 
до віри православної. Освіту він здо
був у Острозькій Академії. Був надто 
побожним, наказував своїм козакам 
шанувати церкви, обороняв справу 
православних від католиків, допома
гав православному братству у Львові. 
Помираючи, Сагайдачний частину 
свого майна заповів Церкві. То ж він є 
зразком для наслідування як за свою 
побожність, так і за відданість Право
славній Церкві. (Із газет)

Патріарх Московський знову при
писує собі право визначати, в яку
країну може їхати Папа Римський, а в 
яку ні. Великодержавні амбітності кон

цепції канонічної території приносять 
багато зла ідеї порозуміння між наро
дами, нехтують християнський прин
цип любові (навіть до ворога). Майже 
в переддень Нового року Олексій II за
явив в своєму інтерв’ю газеті «Извес
тия»: «Ми б не хотіли, щоб можливий 
візит Папи до Росії, якщо настане така 
пора, відбувався за «українським сце
нарієм», коли він прибув у червні 2001 
р. в Україну всупереч волі місцевої 
Православної Церкви». В своєму 
інтерв’ю Патріарх явно не врахував те, 
що в Україні, окрім Церкви -  складової 
Московського Патріархату, є ще дві 
Православні Церкви, які не виступали 
проти приїзду Понтифіка, а їх Пред- 
стоятелі у складі Всеукраїнської Ради 
Церков навіть брали участь у зустрічі з 
ним. До того ж, в Україні з такими ж 
правами як і УПЦ МП існує ряд проте
стантських християнських Церков, які 
не висловлювали свій протест проти 
приїзду Папи. Ще одне. В Україні є дві 
Церкви (і порівняно солідні за 
кількістю своїх організацій -  біля 4,5 
тисяч), які в особі Папи Івана Павла II 
мають свого главу. То ж на якій 
підставі хтось (тим більше «із-за буг
ра») може заборонити вірним цих Цер
ков безпосередньо спілкуватися з ним. 
Можна підійти до оцінок цього візиту і 
з точки зору положень міжнародних 
правових актів. Ст.19 «Загальної декла
рації прав людини», прийнята ООН ще 
в 1948 р. і під якою стоїть підпис і Росії, 
дає кожній людині право на вільне ви
раження своїх переконань, поширення 
їх «незалежно від державних кордонів» 
(ст. 19). То ж Папа має право не лише за 
запрошенням своїх вірних їхати в 
будь-яку країну. Він хіба що не має 
права в цій країні заходити без дозволу
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в храми, монастирі, інші святині не йо
го конфесії. Отже, не московський 
Патріарх і його Церква визначають, 
кого може приймати та чи інша країна, 
а кого ні. Тим більше що в Україну Па
па приїздив за запрошенням незалеж
ної держави, в якій Церква відокремле
на від неї і не визначає, «что такое хо
рошо, а что такое плохо». В своєму 
інтерв’ю Патріарх зрештою наголосив, 
що РПЦ «ніколи не відкидала принци
пової можливості візиту Папи до 
Росії», але при цьому знову повторив 
відому вже позицію його Церкви: 
зустріч з Папою може відбутися лише 
тоді, коли буде вирішено проблему 
прозелітизму католиків і припинення 
переслідування православних греко- 
католиками в Західній Україні. (Па
рафіяльна газета. -№2)

Вирішальну роль в успіхах і невда
чах національно-визвольних рухів в 
Австро-Угорській імперії відіграла із- 
за багатьох причин Церква. Як відзна
чає збірник під назвою «Україна в 
Європі. Історичний фон і перспекти
ви», який вийшов у видавництві 
«Bohlau» у Відні наприкінці 2003 р., 
«конфесійна ідентичність виявилася 
важливішою мовної, тому що можна 
було говорити на багатьох мовах, що у 
Східній Європі робило багато, а вірос
повідання залишалося одне. Розвиток 
національної самосвідомості більше 
вірогідний тоді, як, наприклад, це ма
ло місце з українцями у Східній Гали
чині, коли співпадають лінії релі
гійних, мовних і соціальних конф
ліктів, коли, крім того, національно за- 
ангажовані сільські священики -  ук
раїнці в Галичині або литовці в царські 
імперії поставали важливою ор
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ганізаційною основою національних 
рухів. (2000. -  16 січня)

Ректора Одеського Національного 
університету Валентина Сминтину на
городжено вищою нагородою Вати- 
канської Академії -  Золотим хрестом 
Святих апостолів Петра і Павла і 
прийнято до дійсних членів Академії. 
Церемонія у присутності Папи Івана 
Павла II відбувалася в одній з голо
вних католицьких святинь -  соборі 
Санта Марія Манжоре. Одеський рек
тор був першим ректором з України, 
який мав аудієнцію у Папи Римського.

Східноєвропейський Центр сім’ї і 
особи «Діалог», представництво якого 
є і в Україні й основним «експертом» 
якого є якийсь О.Дворкін, до деструк
тивних культів відносить Церкву 
саєнтології, свідків Єгови, Церкву Ісу- 
са Христа Святих останніх днів, Церк
ву єднання, Товариство свідомості 
Крішни, ТМ, Сахаджа-йогів, культ 
Шрі Чинмоя, Брахма Кумаріс, культ 
Саї Баби, культ Ошо, Аум Сінрікьо, 
Гіхьясамаджа, Сім’ю, Церкву Христа, 
Помісну Церкву, рух Повного Єван
гелія, Богородичну Церкву, Біле Брат
ство, Церкву Останнього Завіту, культ 
Іванова, культ Анастасії, Білий лотос, 
Астральне карате, Сант Мат, Центр 
Крішнамурті, месіанських євреїв, 
євреїв за Ісуса, ваххабістів, послідо
вників Кастанеді та Лазарева, культи 
кореня «Нью ейдж», теософів, антро
пософіє, реріхівців, уфологів, нео- 
язичників, нативістів, відьомство, нео- 
шаманство, люциферіанство і са
танізм. Оскільки цілий ряд з цих 
релігійних і духовних течій офіційно 
діють в Україні, то оголошення «Діа-
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логом» їм практично ідеологічної 
війни і заклик до влади заборонити їх 
діяльність, зрозуміло, матиме деструк
тивні наслідки. То ж може «Діалог» за
був серед інших назвати і себе. В країні 
з багатою і давньою історичною 
релігійною традицією буття інших 
конфесій вирішується не шляхом їх 
заборони, а створенням такого духов
ного клімату, який би сам захищав 
традиції народу. Так, релігійні ново
твори галичанських областей склада
ють лише 0,12% всіх релігійних ор
ганізацій України. Вони складають 
0,6% від загальної кількості релігійних 
організацій Галичини, в той час коли 
на Сході України їх 18,4%. Все зале
жить від рівня самозахисту традицій
них Церков.

Годиннику дзвіниці Києво-Пе
черської Лаври сто років. Він знахо
диться на висоті 64,45 метрів і працює 
з погрішністю лише 10 секунд на 
місяць. Заводять куранти раз в п’ять 
діб. На цю процедуру йде десь 20 хви
лин. Проте нинішній годинник 
дзвіниці не перший. Перший тут по
явився десь 400 років тому. За встанов
лення на дзвіниці нині діючого годин
ника майстер з Бердичева одержав, 
окрім 200 рублів, чотири пуди сала,
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п’ять відер горілки і 20 відер сивухи. 
Сам годинник коштував 4,5 тис. 
рублів. (Факты. -  26 грудня)

Українці-заробітчани в різних 
країнах творять громади Української 
греко-католицької церкви і УПЦ 
Київського патріархату. В столиці 
Іспанії Мадриді при римо-католиць- 
кому храмі Матері Божої відправляє 
свої богослужіння для українців -  гре
ко-католиків отець Ігор Михаляк. В 
громаді українських православних в 
іспанській провінції Малага служить 
нещодавно висвячений архиеписко
пом УПЦ КП Антонієм (Махотою) 
отець Тарас Петруняк.

ПРАВОСЛАВ'Я
П р а в о 

славна Церква 
К и ї в с ь к о г о  
Патріархату  
23 січня від
значила 75- 
річчя свого 
Предстоятеля. 
О ч о л и в ш и  
УПЦ КП в 
1995 р., Патрі
арх Філарет 
всі свої зусил

ля спрямував на утвердження в Україні 
Помісної Православної Церкви, відро
дження національної і релігійної ду
ховності Українського народу. В ос
танні роки УПЦ КП динамічно розви
вається. Вона має біля 3,5 тис. парафій, 
8 духовних навчальних закладів. Її за 
свою Церкву визнають понад 10 млн. 
українців (і не лише в Україні, а й в  
діаспорі). З нагоди ювілею Президент
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України Л.Кучма вручив главі УПЦ КП 
в його резиденції орден князя Яросла
ва Мудрого, сказавши при цьому: «Ви 
своєю працею це заслужили».

Позитивно оцінюючи роль Ле
оніда Кравчука в утворенні незалежної 
Української Держави, глава УПЦ КП 
Філарет водночас дещо застережено 
зауважує: «Мені здається, що без 
участі Леоніда Макаровича, можливо, 
й не існувало 6 Київського Патріарха
ту, хоч правди ради треба сказати, що 
він за своє президентство міг би зро
бити більше і корінним чином зміни
ти релігійну ситуацію на користь єди
ної Помісної Української Православ
ної Церкви» (Голос Православ’я.-№1). 
Проте всі ті, хто безпосередньо при
четний до проведення об’єднавчого 
Собору 1992 р., на якому було утворе
но Церкву Київського Патріархату, 
засвідчують, що він до цього непри
четний. Подібно вирішенню питання 
про Чорноморський флот, Л.Кравчук і 
тут діяв з оглядкою на Росію, певною 
нерішучістю. При цьому можна сказа
ти словами Патріарха Мстислава, 
який, все ж знаючи про об’єднавчий 
Собор, зауважив: «Хай об’єднуються. 
Подивимося, що з того буде». За іншої 
позиції тодішнього Президента Ук
раїна не мала б того роз’єднаного Пра
вослав’я, яке нині є фактом.

Незвичний хресний хід провела 
Житомирська єпархія Київського 
Патріархату. Взявши собі в допомогу 
висвячену в Єрусалимі ікону «Троєру- 
чиця», вона провела молебні в тих 
місцях на дорогах, де найчастіше 
відбуваються автомобільні катастро
фи. З 276 осіб, які загинули від ДТП

лише в 2003 р., четвертина втратила 
життя саме у визначених зонах траси 
Житомир-Коростень.

Оприлюднена «Концепція місіо
нерського служіння Української Пра
вославної Церкви». Керуючий справа
ми Церкви архиепископ Митрофан за
уважив, що концепція закладає пере
думови і перспективи впровадження в 
життя і розвитку дуже важливої сторо
ни місії Церкви в сучасному світі -  на
вернення до Христа людей, які ще да
леко стоять від Церкви, але поки що її 
не знайшли. В ній також закладені пе
редумови роботи з молоддю та 
дітьми... Концепція також закладає 
принципи наших взаємовідносин з 
іншими конфесіями, які сьогодні існу
ють в Україні. Ми віримо, що Кон
цепція послужить для подальшої ак
тивізації ролі нашої Церкви у 
суспільстві, а також динаміці розвитку 
й діяльності серед всіх верств нашого 
населення». Як кажуть в народі, краще 
пізно, ніж ніколи. Понад десяток років 
ця Церква, як і інші історичні Церкви, 
звинувачували державу в тому, що во
на понапустила в країну зарубіжних 
місіонерів, а сама до визначеної ще 
Христом місії йти і вчити не звертали
ся. Із-за цього мають помітну втрату 
вірних всі історичні Церкви. То ж те
пер прийдеться не лише нести Слово 
Боже до тих, хто ще конфесійно не 
визначився, а й повертати тих, хто 
зійшов з традиційної дороги.

Одні дякують за книгу «Закон Бо
жий», видану Київським Патріархатом
за благословення глави Церкви Філаре- 
та, а інші прагнуть всіляко знецінити 
акцію. Мирянин Микола Петрів назвав
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це «поверненням і наверненням до ви
токів української національної духов
ності і свідомості». При цьому він 
відзначив велику важливість одержаної 
можливості молитися рідною мовою. 
Вірні Володимирського Собору заува
жили, що книга дала можливість 
усвідомити, через які страждання прой
шла і йде наша Церква, скільки Божих 
дарів, посланих Україні, брутально 
привласнено загарбниками. Водночас в 
пресі Церкви Московського Патріарха
ту видрук «Закону Божого» розгля
дається як «нова скандальна витівка 
відлученого від Церкви монаха», який 
переслідує мету в’їхати на чужому горбу 
якщо не в рай, то в українську сім’ю, 
школу, бібліотеку. (Спасите наши ду
ши. -  №12) Така довга зневага до доброї 
справи (а може й заздрість, бо ж самі не 
додумалися до такої благої акції) явно 
не є виявом християнськості тих, хто до 
цього вдається. Адже Христос вчив лю
бити, а не ненавидіти. І плагіату тут не
має, як це прагне дехто приписати 
Київському Патріархату, бо ж автора 
книги протоієрея Серафима Слободсь- 
кого названо. Ось лише четверту части
ну, де подається історія православ‘я в 
Україні, слід було видрукувати у додат
ку, оскільки вона не належить перу цьо
го автора.

Керуючий Одесько-Балтською 
єпархією УПЦ КП владика Паїсій 
(Дмоховський) підвів підсумки мину
лого року. »Це був рік напруженої 
праці для зміцнення єпархії. Велося 
будівництво катедрального собору 
Різдва Христового. Безумовною пози
тивною складовою року було відкрит
тя в Одесі Богословського інституту». 
За словами владики, справа відкриття

інституту була 
нелегкою: важко 
знайти викла
дачів для такого 
учбового закла
ду, набрати сту
дентів, оскільки 
в Одесі вже є на
вчальні заклади 
саме духовного 
спрямування -  
Християнський гуманітарний універ
ситет, Одеська духовна семінарія 
(УПЦ МП). «Наші студенти є віруючи
ми з парафій УПЦ КП Одеської об
ласті. Маю надію, що виховаємо їх до
брими пастирями й досвідченими 
лідерами, які зможуть згуртувати гро
маду довкола себе»,- наголошує єпис
коп. Владика Паїсій відзначив активні 
міжцерковні зв’язки Одесько-Балтсь- 
кої єпархії, що здійснюються за спри
янням Духовної ради християнських 
конфесій. «Це дуже плідні стосунки. 
Ми підписуємо спільні документи з 
актуальних духовних питань. У всі 
святкові дні ми прагнемо бути разом -  
з римо-католиками, греко-католика
ми, лютеранами, методистами. Я га
даю, що ці контакти триватимуть у 
2004 р.». За переконанням єпископа 
Паїсія, 2004 р. повинен стати роком 
активного розвитку УПЦ КП в Ук- 
раїні. (Risu.org. иа)

19 січня відбулося освячення в 
Києві храму Різдва Христового. Освя
тив його Патріарх УПЦ КП Філарет. 
Храм збудовано на тому місці, де стоя
ла Шевченкова церква -  церква, в якій 
«ночувало» тіло Поета, коли його пе
ревозили до Канева. Під приводом ре
конструкції Поштового майдану храм
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знесли у 1935 році. І ось завдяки завзя
тості київського мера О.Омельченка 
перлина архітектора Меленського 
відновлена. Правда, залишився ще ве
ликий обсяг внутрішніх робіт, але во
ни будуть проводитися вже в освяче
ному храмі.

Черкаський університет збудував 
за проектом архітектора Лариси Ско
рше власний православний храм. Ос
вячуючи його, Патріарх УПЦ КП Філа- 
рет сказав: «Без любові немає духовно
го життя, а тому наші навчальні закла
ди повинні звертати на це увагу. Храм 
цей покликаний виховувати студент
ство у дусі християнської любові». 
Він -  для православних. То ж пробле
мою для університету тепер постало 
задоволення релігійних потреб сту
дентів інших церков і віросповідань.

Архиепископ Харківський Ігор 
Ісіченко (УАПЦ) на запрошення ко
мандування підрозділу Внутрішніх 
Військ Харкова відвідав військову час
тину в день прийняття її новим попов
ненням присяги. Владика поблагосло
вив молодих воїнів, покропив її похи
лені голови свяченою водою. У своєму 
слові він наголосив на любові до Ук
раїни і необхідності боронити мир як 
високу християнську чесноту.

Православні владики не знаходять 
кончої потреби в переході на новий, 
григоріанський стиль, хоч і визнають 
певну незручність із-за відзначення 
православними і католиками одних і 
тих же свят на різних датах календаря. 
«Чому конче мати один календар для 
церковного і світського життя? -  запи
тує архиепископ Львівський УПЦ МП

Августин.- Он у євреїв, мусульман, буд
дистів є різні календарі і ніхто з цього не 
робить проблем. Церковне життя має 
певні цикли і традицію, а тому спроби 
щось поєднати, реформувати, мотиву
ючись практичними речами, я сприй
маю як щось легковажне. Це навіть до
сить небезпечні кроки». «На Сході Ук
раїни такі проблем не стоять, -  зауважує 
архиепископ Полтавський УПЦ КП 
Євсевій. -  Я за те, щоб ми прийшли до 
єдиної церкви і єдиного календаря. Це 
треба робити якнайскоріше і якнай- 
мудріше». (Експрес. -  №1)

Священний синод УПЦ Московсь
кого Патріархату просить владу України 
дозволити не використовувати іден
тифікаційний код тим віруючим, які не 
вважають за можливе користатися ним 
через свої релігійні переконання. «Ми 
наполегливо закликаємо представників 
всіх гілок влади сприяти закріпленому 
законом праву віруючих жити і викону
вати свої суспільні обов’язки відповідно 
до релігійних переконань, зокрема 
здійснювати фінансові операції без ви
користання цифрової ідентифікації, а 
також не допустити універсального за
стосування ідентифікаційного номера у 
всіх сферах життя людини», -  відзнача
ють члени Синоду. У зверненні містить
ся також прохання розробити механізм, 
який забезпечував би можливість відмо
ви від раніше прийнятого іден
тифікаційного коду тим віруючим, які 
не вважають за можливе ним користа
тися, і надати їм можливість вести гос
подарську діяльність за альтернативною 
системою, (orthodox.org.ua)

Відзначення відродження храму 
Різдва Богородиці пройшло 26 грудня в
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Путивлі при участі глави УПЦ Мос
ковського Патріархату митрополита 
Володимира. Богослужіння з цієї наго
ди відбулося в Молчанському жіночому 
монастирі -  монастирі, який свій ро
довід веде від Молчанської Печерної 
пустині десь XI чи XIII століть (скоріше 
останнього, коли після захоплення 
Києва татаро-монголами в 1240 р. мо
нахи Лаври вимушені були тікати ку
дись в пошуках утаємничених місць). 
Назва монастиря походить від назви 
болота Молча, в якому монахи ще в 
1405 р. знайшли ікону Пресвятої Бого
родиці, що приймається як чудотворна.

Преса Православної Церкви Мос
ковського патріархату починає фор
мувати негативну громадську думку 
щодо запровадження в Україні єдиної 
державної автоматизованої паспорт
ної системи. При цьому використову
ються публікації із російських право
славних видань, де паспорти нового 
зразка називаються «тайной беззако
ния» і звучить заклик: «Но избави нас 
от лукавого!». Особливо турбує ав
торів публікацій та частина паспорта, 
де буде машинозчитуюча зона у ви
гляді штрихкоду. (Спасите наши ду
ши! -  №12)

Відбулося своєрідне повернення до 
владичества в Білоцерківській єпархії 
УПЦ МП єпископа Серафима (Заліз- 
ницького). Із-за тяжкого захворюван
ня з благословення глави Церкви мит
рополита Володимира він прийняв по
стриг у велику схиму з іменем Сергія. 
Це означало його повне відмежування 
від світських справ. Навіть прес-служ
ба УПЦ МП закликала молитися за 
нього. І раптом в порушення 90

розділу Номоканону в повідомленнях 
цієї ж служби говориться про єписко
па Серафима як правлячого архиєрея 
Білоцерківської та Богуславської 
єпархії. (Голос Православ'я. -  №1)

Кіровоградська єпархія УПЦ МП
висунула ініціативу повернути місту 
Кіровограду його стару назву -  Єлиза- 
ветград. На місцевій прес-конференції 
міський голова Микола Чигрин повідо
мив, що нині над цим питанням актив
но працює топонімічна комісія і незаба
ром пропозиція про перейменування 
міста буде винесена для обговорення на 
сесію міської ради. І, можливо, своє 250- 
ліття місто зустріне із відновленою на
звою. Єпископ Кіровоградський і Олек
сандрійський Пантелеймон у своїх вис
тупах підкреслює, що ім’я місту було на
дане не на честь цариці Єлизавети, а на 
честь праведної Єлизавети. Іменем цієї 
святої була названа фортеця, що покла
ла початок будівництву міста. У право
славних колах ідея повернення місту 
історичної назви знаходить палку 
підтримку. (Risu.org.ua)

Церква Московського Патріархату
засуджує форму богослужінь, до якої 
вдаються харизматичні спільноти. Зо
крема вона застерігає від згубного 
впливу богослужінь на людей з 
нестійкою психікою. Засуджується та
кож те цілительство, до якого вдають
ся харизмати на своїх зібраннях. УПЦ 
МП закликає організації, які надають 
свої приміщення для проведення 
зібрань харизматів, утриматися від 
цього. (Спасите наши души!- №12)

В кіоску літератури, що знаходиться 
в кафедральному соборі Буковинської
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єпархії УГІЦ МП в м.Чернівцях із 
декількох сот книг, які там продаються, 
не вдалося виявити хоч одного україно
мовного видання. Книги завозяться пе
реважно з Москви і зрозуміло кому да
ють великий виторг. Що тут ще можна 
купити українською, то це єпархіальну 
газету «Православний світогляд». А хіба 
така картина лише в Чернівцях?

Єпископ Істинно-Православної 
Церкви (яка нині перебуває у юрис
дикції Російської Закордонної ПЦ) 
Агафангел опублікував відкритий лист 
до Президента України Л.Кучми. У 
листі наводяться факти прямого тиску 
на Церкву з боку органів місцевої вла
ди та кліриків УПЦ МП. Зокрема 
мається на увазі Свято-Олексіївський 
храм в Одесі, що переданий 6 років то
му рішенням сесії міськради «у дару
нок» Московській Патріархії. Громаді 
ІПЦ було обіцяно підібрати інше 
приміщення, проте влада й до цього 
часу нічого не надає взамін. В Одесі 
відмовляються приймати в суд звер
тання парафіян храму св.прав. Івана 
Кронштадтського, які мають намір 
відстоювати свої права на володіння 
цим храмом у групи, що відпала від 
Церкви. У м.Малин (Житомирська 
обл.) у віруючих ІПЦ намагаються за
брати й передати Свято-Покровський 
храм у розпорядження Церкви Мос
ковської Патріархії. На думку Агафан- 
гела, представники Малинської рай- 
адміністрації особисто займаються 
агітацією за УПЦ МП. (www.ipc.od.ua)

На недільній літургії (28 грудня) у 
Святому-Покровському приході м.Ма-
лин був присутній посол СІЛА в Ук
раїні Джон Хербст із дружиною Надією
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і чотирма дітьми. Вони є прихожанами 
Російської Закордонної православної 
Церкви. Джон Хербст був хрещений у 
Йордані в період його перебування як 
посла США в Ізраїлі. Парафія у Ма
лині -  найближча від Києва парафія 
цієї Церкви. Родина посла має намір 
бувати там регулярно. Можливо цей 
факт стане стримуючим чинником у 
всезростаючих агресивних спробах ар
хиепископа Овручського і Коростенсь- 
кого УПЦ МП Віссаріона (Стретовича) 
перепідпорядкувати собі цей храм.

Указом Архиєрейського Собору 
Російської ПЦ Закордонної (від 4/17 
грудня 2003 р.) ухвалено: «задовольни
ти прохання Преосвященного єписко
па Агафангела про злиття Одеської і 
Кримської єпархій Російської Істинно- 
Православної Церкви в одну єпархію з 
назвою: Одеська єпархія Російської 
Православної Церкви Закордонної. 
Преосвященному єпископу Агафангелу 
мати титул Таврійський і Одеський».

СВІТ РИІ*Ю-КАТОЛИЦИЗМУ 
І ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМУ
Для Української Греко-Католиць- 

кої Церкви рік, що розпочався, бага
тий на різні ювілейні дати. З метою їх 
відзначення Синодом УГКЦ створено 
спеціальний Організаційний комітет 
начолі з Оксаною Гайовою. Презен
тація подій Ювілейного року відбула
ся 13 січня в митрополичих палатах на 
Святоюрській горі у Львові. У 2004 р. 
17 квітня виповнюється 100 років від 
дня смерті матері митрополита Анд
рея (Шептицького) Софії (з роду 
Фредрів), 7 вересня -  20 років смерті 
патріарха Йосифа (Сліпого), а 1 лис
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топада -  60 років від дня смерті мит
рополита Андрея. Також програма 
Ювілейного року передбачає прове
дення кількох тематичних конфе
ренцій, показ публіцистично-доку
ментальних фільмів, прощі на малу 
батьківщину владик, реколекції, кон
курси і табори для дітей та молоді то
що. Катехитична комісія планує про
вести олімпіаду для школярів на тему 
«Основи християнської віри». 
(Risu.org.ua)

В своїх «Роздумах напередодні Но
вого року» кардинал Любомир Гузар 
підняв питання християнської 
спільноти. Розмірковуючи над ним, 
зауважує владика, ми повинні запита
ти насамперед: чи справді є у нас 
спільнота? що робить для нас спільно
та, якщо вона є? що робимо для 
спільноти ми? «Церква закликає нас 
принаймні раз на тиждень спільно мо
литися, бо хто разом з іншими людьми 
підносить молитви до господа, той не 
тільки сам зростає, але й стає відкри
тим для свого ближнього». Своє По
слання кардинал мотивував тим, що 
«протягом останніх років в середо
вищі УГКЦ досить часто відбувається 
якийсь дивний відцентровий рух. 
Більші чи менші об’єднання людей 
або поодинокі особи проголошують 
себе справжніми спасителями нашої 
Церкви, бо, на їх думку, без них вряту
вати Церкву неможливо. Насправді ж 
вони ділять спільноту, роздирають 
церковне тіло». Далі владика наголо
шує на тому, що слід Церкві «шукати 
внутрішнього зміцнення, кон
солідації, взаємного зближення, від
чуття духовної спільноти в Христі» 
(Експрес. -  26-28 грудня).

Не нищити живі ялинки закликав 
напередодні Нового року глава УГКЦ

кардинал Любомир Гузар. І не лише за
кликав, а й прикладом Львівського ар- 
хикафедрального собору Св.Юра 
засвідчив те, як цього можна уникнути. 
В Соборі було встановлено (це -  впер
ше в його історії) шість синтетичних 
ялинок. Дехто навіть не помітив, що то 
неживі ялинки. А якщо подумати, то й 
зрубані і виставлені в оселі ялинки вже 
неживі. Вони вже, скажемо по-людсь
кому, є трупами. Як і мертве тіло, вони 
зберігають вигляд декілька днів, а 
потім... То ж подумаємо, навколо чого 
веселимося, шануючи життя!

Потребу українця мати свою, Ук
раїнську Церкву кардинал Любомир Гу
зар обґрунтував так: «Бо вона близька і 
мені, і кожному українцеві. Теоретично 
я можу відвідувати церкву у Португалії 
чи Японії і бути певним, що і там мною 
займуться. Але ж там я буду почуватися 
не так, як удома, у своїй церкві, де є моя 
рідна мова, розуміння моєї вдачі, мого 
темпераменту, моєї історії, моїх обста
вин життя». (Експрес. - №1)

Глава УГКЦ Любомир Гузар чне за
бажав підтримати зініційоване народ
ним депутатом Олексою Гудимою ма
сове листове звертання до Ватикану з 
проханням надання Церкві Патріарха
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ту. «Писання листів без глибокого ос
мислення не завжди корисне, та оста
точно вони не шкодять. А що нині во
ни приносять велику користь, теж 
важко сказати» (Експрес.-№1). Варто 
відзначити, що активна ініціатива 
Патріархату належала славнозвісному і 
безстрашному главі УГКЦ Иосифу 
Сліпому. З приходом до керівництва 
Церквою владики Любомира ідея 
Патріархату жевріє, а не горить. Це ли
ше Иосиф Сліпий без оглядок на свій 
церковний статус міг сказати Папі, що 
ми не для того стали католиками, щоб 
перестати бути українцями.

Кардинал Любомир Гузар підтри
мує всенародне обрання Президента 
України, бо ж ситуація в Україні дещо 
інша, ніж в тих країнах, де главу дер
жави обирає парламент. У нас Прези
дент є фактично уособленням влади. 
Що станеться, якщо його буде обирати 
Верховна Рада. Тоді народ не матиме 
«жодного контролю над владою», а 
ц е -  «дуже небезпечна річ, бо тоді у 
президента виникає досить поважний 
конфлікт інтересів. Він не може бути 
носієм влади і водночас гарантом Кон
ституції. Конституція -  понад владою, 
а не в руках влади». (Експрес. -  №1)

Кафедральний собор УГКЦ буде по
будований в Києві в 2004 р. Храм 
вміщатиме 1500 осіб. Питання внут
рішнього його оздоблення ще не 
вирішене. Вартість спорудження храму 
й резиденції глави Церкви -  10 млн. до
ларів. Кошти надходять в спеціальний 
фонд від окремих вірних і різних 
спільнот. Нещодавно глава УГКЦ одер
жав чек на «Патріарший собор у Києві» 
на суму в 275 тис. канадських доларів,
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який заповідав на цю будову покійний 
пан Михайло Галандюк з Канади.

УГКЦ на Буковині є найменшою 
релігійною спільнотою. З 1993 р. діє 
окремий Чернівецький деканат у 
складі Коломийсько-Чернівецької 
єпархії. Всього в деканаті -  15 громад 
на 240 тисяч жителів краю. Громади 
розташовані переважно в районних 
центрах області. У Чернівцях діють 
три громади греко-католиків, голо
вним храмом яких є собор Успіння 
Пресвятої Богородиці. Від дня його за
снування минуло понад 190 років. В 
соборі знаходиться Чудотворна ікона 
Матері Божої Чернівецької «Надія 
Безнадійних». Цього року, 24 квітня у 
Великий Четвер страсного тижня, 
невідомими особами храм був підпа
лений. Нині роботи з відновлення со
бору закінчені і віруючі мають мож
ливість молитися в оновленому храмі. 
(О.Сиротюк)

Велика Хресна дорога почалася від 
підніжжя Високого замку Львова і
дійшла до урочища Джублик на Закар
патті, де двом дівчаткам 27 серпня 
2002 р. об’явилася Діва Марія. По до
розі встановлено чотирнадцять шести
метрових дубових хрестів з розп’яттям 
Ісуса Христа. 25 грудня відбулося освя
чення закарпатської частини дороги.

Урочистості з нагоди 380-ліття від 
дня смерті св. Йосафата Кунцевича
відбулися 29-30 листопада 2003 р. у 
Любліні. В рамках святкування була 
проведена наукова конференція «Йо- 
сафат Кунцевич -  архиепископ Речі 
Посполитої багатьох народів». Співор- 
ганізаторами конференції були Комісія
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польсько-українських культурних 
зв’язків Польської академії наук, фа
культет теології ЛКУ, секретаріат Апос
тольського візитатора для греко-като
ликів Білорусії, а також Греко-като- 
лицьке академічне душпастирство у 
Любліні. Учасниками конференції ста
ли науковці з низки наукових осередків 
Польщі, України та Білорусії. (О.Дух)

Турботу про умови діяльності уп
равління Одесько-Сімферопольської 
дієцезії римо-католицької Церкви в 
Одесі висловили римо-католики, 
німецькі лютерани, православні 
Київського Патріархату, методисти, 
представники ряду протестантських 
церков у своєму листі до Президента 
України та голови Одеської облдер
жадміністрації. Дієцезія не має де 
розмістити єпископську курію, нала
годити роботу семінарії, роботу різних 
благодійницьких організацій.

Єпископ Мар’ян Бучек (РКЦ) 
відзначає, що серед римо-католиків в 
Україні є не лише поляки, а й ук
раїнці, росіяни, литовці, угорці, сло
ваки. «Та й навіть серед наших єпис
копів є як виключно польського по
ходження, так і польсько-українсько
го, українсько-російського, латисько
го, угорсько-словацького. А от серед 
священиків вже переважають ук
раїнці, Йде зворотній процес: іно
земці повертаються додому, а парафії 
поповнюються священиками, які рос
ли і навчалися в Україні». (Експрес.- 
26-28 грудня)

Єдиний із збережених римо-като- 
лицьких храмів Донецька (точніше -  
району Макіївки) зрештою поверну

то його законним господарям. Кос
тел першим у світі одержав ім’я не
давно канонізованої Матері Терези 
Калькуттської. Раніше на Донеччині 
було двадцять католицьких храмів. 
Цей храм збудовано в 1905 р. 
бельгійцями, які водночас будували 
Єнакіївський металургійний завод. 
Парафіянами його тоді були пере
важно поляки, яких сюди вивезли 
після розгрому січневого повстання 
1863 р. в Польщі. Повернуте при
міщення потребує серйозного ре
монту, бо ж навіть його 15-метровий 
шпиль повністю зруйновано. Будівля 
після 1917 р. використовувалася спо
чатку під спортзал, а потім взагалі 
пустувала. Настоятель парафії 
о. Ярослав обіцяє привести храм до 
належного вигляду до 100-річного 
ювілею Матері Терези.

Римо-католицька церква України 
вперше внесла зміни до свого кален
даря. Цього року свято Богоявления 
(або свято Трьох царів) святкувалося 
не 6 січня, як це було раніше, а в 
неділю 4 січня. «Ми внесли такі зміни 
задля зручності, адже в Україні є бага
то мішаних родин,- пояснює рефор
му єпископ Мар’ян Бучек -  Не випа
дає одному святкувати Богоявления, а 
іншому-дотримуватися суворого по
сту й чекати появи першої зірки на 
небі». РКЦ внесла також зміни до дат 
відзначення інших свят. Зокрема як
що дотепер свято Вознесіння Господ
нього святкували у четвер, тс тепер 
воно переноситься на найближчу 
неділю. «Це робиться також для зруч
ності, адже в Україні ці дні -  робочі, 
тож люди не мають змоги належно 
святкувати».
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ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ

Зустріч оргкомітету „Євангелічно
го альянсу» міста Одеси відбулася 
12 січня на базі Християнського гу
манітарного університету. На зустрічі 
були присутні пастори Євангельських 
християн баптистів, Християн віри 
Євангельської, Євангелічної Люте
ранської Церкви, Об’єднаної Мето
дистської Церкви. За час роботи в 
Одесі „Євангелічний альянс» (прези
дент -  Валерій Зленський) провів ро
боту, спрямовану на безкоштовне по
ширення Євангелій. Як повідомив сек
ретар Духовної ради християнських 
конфесій, пастор Об’єднаної Мето
дистської Церкви Петро Мартьянов, 
зараз розробляється програма відвіду
вання церков для спільних еку
менічних молитов і участі в співро
бітництві з »Євангелічним альянсом» 
Росії. Учасники зустрічі обговорили 
можливості поїздки до Німеччини на 
молодіжний форум „Євангелічного 
альянсу» та на зустріч представників 
„Євангелічних альянсів» країн Євро
пи. (Risu.org.ua)

Товариство Свідків Єгови нарахо
вує в Україні біля 130 тисяч своїх 
вірних. В порівнянні з 2002 роком їх 
кількість в 2003 році збільшилася на 
4%. Загальна кількість годин про
повідування ними слова Божого в 
пройдешньому році становила 24 389 
567. В Україні діє 1333 громад свідків 
Єгови. (Вартва башта. -  1 січня)

«Український Лютеранський Слу
жебник» для Української Лютерансь
кої Церкви видала напередодні Різдва

Христового фун
дація «Лютеранська 
спадщина». За ос
нову при виданні 
взято «Український 
Євангельський Слу
жебник» (який був 
упорядкований па
стирем Теодором 

Ярчуком і виданий ще 1933 р.). У книзі 
є повністю гармонізовані христи
янські гімни, а також «Малий катехізис 
доктора Мартіна Лютера» та «Ауґс- 
бурзьке віросповідання.» Призначе
ний для використання під час служб 
Божих, новий «Служебник» також, ви
ходячи з його змісту (християнські 
гімни та катехізис), знадобиться люте
ранським сім’ям для ранішніх та 
вечірніх молитов тощо. (Risu.org.ua)

Своє століття відзначила громада 
адвентистів сьомого дня рівненського 
села Демидівки. На околиці села було 
відкрито пам’ятну плиту на тому місці, 
де колись знаходився перший Будинок 
молитви. Про історію громади роз
повів спеціальний фотомонтаж. На 
відзначення ювілею до демидівчан 
прибули гості з Німеччини і Польщі, 
Києва і Львова.

Храм Церкви адвентистів сьомо
го дня відкрито в Броварах під 
Києвом. До цього громада не один 
раз міняла місця богослужінь. Проте, 
незважаючи на скруту, віруючі-ад- 
вентисти відвідували в’язниці, щоб 
навернути грішних до покаяння, не 
обминали лікарні, будинок для пре
старілих, аби вселити надію у сто
млені, розбиті горем серця. Спонсо
ром новозведеного храму виступив

»{ь>¥»сим»« .Іит'рхйгскм'СЙ
СЛУЖЕБНИК
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генеральний директор ШБУ-6 м.Бро- 
вари Гавриленко В.Ф.

В смт.Брусилові Житомирської об
ласті відкрито Дім молитви Церкви 
християн віри євангельської. Вірних 
п’ятидесятників вітали не лише 
офіційні особи, керівництво Союзу, 
зокрема голова Союзу М.Паночко, а й 
представники з інших конфесій.

Шостий Всеукраїнський з’їзд мо
лоді провела Церква Християн віри 
євангельської. Відбувся він в наметі, 
розбитому на природі, біля пшенич
ного лану. З проповіддю перед його 
учасниками виступив голова Союзу 
ХВЄ М.Паночко. Як пише часопис 
«Благовісник» (№4), «з’їзд пройняв як 
молодь, яка має глибоку і щиру віру у 
Бога, так і ту, що «вірить» за звичкою, 
але переконаний: жодна людина не 
поїхала зі з’їзду тією ж самою... Відчу
валося, що хоча з’їхалися люди із 
різних регіонів країни, але вони мають 
щось спільне, у них -  один Спастель».

Низку всесвітніх конференцій ма
ли баптисти України в 2003 р. Міжна
родна місіонерська конференція прой
шла в Київському «Домі Євангелія» під 
гаслом: «Не можу залишитися сьо
годні таким, як був учора». В її роботі 
взяло участь близько ЗО місіонері, в 
пасторів та директорів місій з 10 країн 
світу. Розкриваючи зміст місіонерсь
кої діяльності, гість із США Б.Барч зо
крема сказав: «Якщо я прагну бути та
ким місіонером, як хоче Бог, то не мо
жу залишатися сьогодні таким, яким я 
був вчора. Я повинен удосконалювати
ся щодня». Місіонери домовилися в 
майбутньому проводити «зустрічі» че-

рез електронний зв’язок та інтернет. А 
ось на конференції «Баптисти в 
служінні», організованій Всесвітнім 
Союзом Баптистів та Європейською 
баптистською федерацією, яка прой
шла у церкві «Віфанія» в Бучі під 
Києвом і зібрала до 400 учасників з 11 
країн світу, йшлося про природу по
клоніння як реакцію людини на Божу 
присутність. У Біблії майже 100 разів 
згадується слово «поклоніння» і у 80% 
цих біблійних цитат говорять про те , 
як НЕ потрібно це робити. В Біблії про 
поклоніння як регламентовану форму 
мова взагалі не йде. Єдиний виняток -  
це слова Христа: «В дусі та правді». Ли
ше 94-й псалом дає установку: «Ходіть, 
заспіваймо Господові. Покликуймо 
радісно скелі спасіння нашого хвалою 
обличчя Його випереджуємо, співай
мо для нього пісні». Виступаючи на 
форумі, президент російських бап
тистів Ю.Сіпко відзначив: »Сьо-
годнішнє християнство висушене 
раціоналізмом, воно підпорядко
вується розрахункам. «Ти мені -  я 
тобі» -  ці примітивні формули поши
рюються на всі сфери життя, навіть 
релігійне». (Євангельська нива. -  №3)

Виступаючи на третьому обласному 
конгресі церков ЄХБ м. Києва та
Київської області, що відбувся на
прикінці минулого року, голова облас
ного об’єднання М.М.Андрашко зро
бив короткий огляд праці церков об
ласті. На сьогоднішній день обласне 
об’єднання нараховує 156 церков, що 
нараховують майже 13 тисяч членів. У 
Києві успішно реалізується проект 
,,Київ-25», спрямований на відкриття у 
столиці 25 нових євангельсько-бап
тистських церков. На сьогодні вже в
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рамках цього проекту створено 12 груп, 
деякі з яких найближчим часом отриму
ють державну реєстрацію. Крім цього, в 
поточному році в Київській області бу
ло зареєстровано 5 нових церков ЄХБ. 
Протягом літа 2 тисячі дітей мали мож
ливість відпочити у стаціонарних хрис
тиянських таборах, а 4 тисячі -  у денних 
таборах. 500 осіб цього року прийняли 
водне хрещення, приєднавшись до 
євангельсько-баптистських церков. Для 
церков області було висвячено 10 пас
торів та 32 диякони. Придбано 5 бу
динків для переобладнання їх у Доми 
молитви, продовжується будівництво 
ще 15 Домів молитви. Три цього року 
було вже освячено. (ІО.Решетніков. 
Прес-служба ВСОЄХБ)

В прикарпатському місті Борислав
розгортає свою навчальну роботу Ук
раїнська Баптистська Теологічна 
Семінарія. Душею роботи з її ор
ганізації були заступник Голови ВСО 
ЄХБ В. Матвіїв та голова Львівського 
обласного Об’єднання ЄХБ І.Ромашок. 
Семінарія має особливий статус -  вона 
на рідкість в баптизмі України є ук
раїнська. Без знання української мови 
навчатися в ній не можна, а знання ці 
ще більше у студентів удосконалюють 
такі навчальні предмети як українська 
мова, українська література, українське 
ділове мовлення. «Як би не вживали 
слово «національний», -  зауважує 1.Ро
манюк, -  але поки існує народ, який 
розмовляє тією чи іншою мовою, він 
має Біблію цією мовою, то й інша літе
ратура має бути цією ж мовою. Чомусь 
американські теологи не користуються 
німецькою мовою, адже в них є своя 
теологічна термінологія. І тільки ук
раїнці повинні чомусь використовува

ти англійські, американські, російські 
поняття». Українська Семінарія ста
вить перед собою завдання розробки 
української богословської терміно
логії, перекладу і написання бого
словських книг українською мовою.

Насиченим подіями було христи
янське життя дітей із баптистських 
сімей в 2003 р. Лише на Черкащині в 
с.Майданець діяв християнський 
спортивний табір, на турбазі «Сокир
но» відбувався табір для дітей-сиріт, в 
Умані працював оздоровчий христи
янський табір. В Запорізькій області 
відбулося спілкування сестер під гас
лом «Країна любові», а в Київській -  їх 
навчання у таборі «Дотик неба». В 
Ірпені у стінах Центру християнського 
життя пройшла сестринська конфе
ренція «Дім мого життя».

ХАРИЗМАТИЧНІ 
ЦЕРКВИ УКРАЇНИ

Подібної масової акції своїх вірних 
в 2003 р., зорієнтованої на вирішення 
гострих проблем нашого сьогодення 
не проводила жодна з історичних Цер
ков. Харизмати України різних Церков 
«Марш Життя» провели в центрі сто
лиці. П’ятидесятитисячна колона їх 
пройшла центральною магістраллю 
міста. Над нею виднілися транспаран
ти: «Ісус сильніше наркотиків!», «Ісус є 
відповідь на проблему алкоголізму», 
«Хвороби -  не проблема для Бога» та 
ін. Висловивши надію на те, що в 
країні колись буде християнський 
уряд, депутат ВР В.Онопенко сказав: 
«Ми глибоко віримо, що Україна стане 
не лише житницею хліба, а її духовною 
житницею». Від імені тисяч християн
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пастор Сандей Аделаджа закликав 
Президента і Уряд: «Наше прохання, 
щоб держава почала співпрацювати з 
християнськими організаціями і ре
абілітаційними центрами. Кошти слід 
направляти туди, де є вже явні резуль
тати». Потім всі учасники Маршу опу
стилися на коліна і разом з президен
том Об’єднання Християнських Ха- 
ризматичних Церков України А.Гав- 
рилюком молилися перед Богом і кая
лися в гріхах нашого народу, заклика
ли Боже благословення на Україну. 
Ініціатором маршу виступив ре
абілітаційний центр для нарко- та ал- 
коголезалежних «Любов» при під
тримці Церкви «Посольство Боже».

Службу «Филипп» харизматичної 
Церкви «Перемога» знають у всіх рай
онах Києва, хоч і функціонує вона як 
відділ Церкви лише з 2000 року. Служ
ба працює надто ретельно і регулярно. 
При цьому вона виконує дві основні 
функції: 1. Постачає нужденним кия
нам продуктовими наборами. 2. Несе 
до них Благу Вість -  Слово Боже про 
спасіння і любов.

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІ
Українські рідновіри відзначили 

десятиліття Київської громади язич
ників «Право-слав’я». Верховна Волх- 
виня України Зореслава в своєму слові 
під час урочистості 
коротко означила 
головні віхи процесу 
повернення етніч
них Богів українців 
на їх Рідну Землю.
Нині до Об’єднання 
рідновірів України

входить 10 громад. Рідновіри свято 
шанують пам’ять наших славетних 
державотворців, а серед них зокрема 
останнього князя-рідновіра Святосла
ва, який не сприймав інтернаціональні 
релігії, боронив рідну віру давніх ук
раїнців.

Рідновірівська громада «Право
слав’я» ознаменувала своє десятиліття 
видруком нового числа часопису «Сва- 
рог», з якого дізнаємося про Першу 
нараду представників язичницького 
руху слов’янських країн (Україна, 
Росія, Білорусь, Польща, Болгарія), яка 
відбулася в Києві і започаткувала 
функціонування Родового Слов’янсь
кого Віча -  щорічної Всеслов’янської 
наради жерців . провідних діячів 
Рідної Віри. Координатором Віча до 
наступного літа обрано Вохвиню Зоре- 
славу (Галину Лозко). Прийнято ухва
лу про створення інформаційного 
простору в Інтернеті, з’єднання різних 
рідновірівських матеріалів в порталі 
РОД. Професора В.Шаяна рідновіри 
визнають Великим Волхвом України. 
Йому в часописі Галина Лозко присвя
тила велику статтю і видрукувала стат
тю професора «Біблія як ідеологія». 
Номер вміщує також статті рідновірів 
-  гостей Слов’янського Віча з Болгарії, 
Росії та ін. Привертає увагу «Коло Сва- 
роже», зокрема, порівнянням річного 
кола аріїв та слов’ян, статтіями про 
трипільську релігію та свастику.

Храм святого Саркіса збудовано 
вірменською громадою полтавського 
с.Верхоли. Храм невеличкий, бо ж на 
щось добротне в громади не вистачи
ло коштів. Але для тридцятитисячної 
вірменської діаспори Полтавщини ця
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перша будівля їх Церкви постала як ве
личний храм. Освятив новобудову гла
ва Української єпархії Вірменської 
апостольської Церкви архиепископ 
Григоріс Буніатян.

«Девлєско дром» («Божий шлях») -  
це циганська Церква, що виникла у 

м . М е р е ф і 
Харківської обл. 
Церква була за
снована три роки 
тому і, будучи 
мі с і о не р с ь ко ю,  
відкрита для слу
жіння цигансько
му народу. Протя
гом часу існуван

ня Церкви покаялося і прийняло водо- 
хрещення ЗО осіб. Нині розпочата ро
бота над перекладом циганською мо
вою (сервіцький діалект) Нового 
Завіту вже вийшло друком Євангеліє 
від Івана. Члени Церкви провели 
кілька євангелізацій у циганських по
селеннях, зробили запис компакт дис
ку циганської групи прославляння 
Церкви. У подальших планах Церкви: 
збір інформації з історії, мови і куль
тури циган; підготовка місіонерів для 
служіння серед циганського народу 
(відкриття Координаційного центру, 
що сприятиме розвитку місіонерської 
діяльності серед циган України); про
ведення євангелізацій і відкриття но
вих церков у найбільших циганських 
поселеннях України; переклад ци
ганською мовою Біблії й іншої духов
ної літератури. Керівництво Церкви 
зацікавлене у співробітництві і на
данні всієї можливої допомоги тим, 
хто працює серед циган. Детальнішу 
інформацію про діяльність Церкви

можна отримати за адресою: Бурлуць- 
кий Микола («Служіння для циган»), 
вул. Оболонська, 6.28-Б, м.Мерефа, 
Харківська обл., 62472

Караїми Сімферополя одержать 
будівлю своєї кенаси, в якій нині 
розміщена державна телерадіоком- 
панія «Крим». Прем’єр-міністр Авто
номії С.Куніцин запропонував створи
ти в цьому історичному приміщенні 
духовно-культурний центр одного з 
найдревніших народів півострова. Але 
це -  порада, а що буде в приміщенні, 
то мають вирішити самі караїми.

На території родового кладовища 
караїмів Балта теймез не припиняють
ся конфлікти, викликані переважно 
іновірцями, які, прикриваючись доз
волами місцевих чиновників, нехту
ють релігійними почуттями караїмів, 
плюндрують пам’ять їх предків. Про 
це інформує наш часопис голова Ду
ховного управління релігійних громад 
караїмів України Д.Ель. Він просить 
підтримати їх у зверненнях до держав
них органів з проханням не дозволяти 
нікому проводити якісь роботи на 
релігійних святинях караїмів, надати 
статус національно-релігійних свя
тинь діючим релігійним святиням 
національних меншин.

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ
Мусульмани Криму впродовж шес

ти останніх століть витворили на 
півострові самобутню культуру, яка є 
складовою національного обличчя 
кримськотатарського народу. Хансь
кий палац-музей Бахчисарайського 
культурно-історичного заповідника

22 Релігійна панорама № І ’2004



Релігійне життя України

привіз до Музею книги і друкарства 
свої експонати, серед яких є книжки з 
релігійних обрядів, різні видруки Ко
рану, твори мусульманських теологів і 
поетів та ін.

За останні десять років за допомо
гою спонсорів із зарубіжних країн в 
Криму з’явилося більше 10 мечетей. 
Будівлі є поєднанням унікальної кра
соти і сучасної продуманості в побу
дові. Окрім приміщення для прове
дення поклонінь Аллаху, тут є ще до
даткові цільові кімнати -  школа, 
бібліотека, лекційний зал. Тільки в ос
танні місяці в Криму з’явилися мечеті 
в селах Журавлі та Гоз.

Татари-мусульмани Криму прилу
чилися до роботи в Тегерані міжна
родної конференції «Світ ісламу: вик
лики і можливості». В столиці Ірану 
побував глава Меджлісу кримськота
тарського народу Мустафа Джемільов.

Мусульманське кладовище «Азіз- 
лер» не для розміщення на ньому рин
ку. Про це заявив меджліс кримськота
тарського народу. Він вимагає владу 
очистити кладовище від барахолки. На 
кладовищі знаходиться чотири мавзо
леїв дюрбе» XV-XVII століть і кафедра 
проповідника «мінбер», які занесено 
до пам’яток культури Криму. Міська 
влада Бахчисараю визнає, що ринок 
розміщено на кладовищі незаконно, 
але зволікає вже понад п’ять років з 
вирішенням питання його закриття.

Майбутній гетьман України Богдан 
Хмельницький вимушено став у 
1620 р. мусульманином. Беручи разом 
зі своїм батьком участь в поході Речі

Посполитої проти турок, він попав у 
полон. Похотлива султанша, знаючи, 
що Богдан в 1617 р. вбив її коханця Ах
меда, вирішила «віддячити» йому та
кою своєю любов’ю, яка привела б мо
лодого козака до повного виснаження, 
а зрештою -  і до смерті (Богдана мали 
каструвати, зав’язати в мішок і кинути 
в Босфор). Провідавши про такі плани 
султанші, Хмельницький вирішив 
врятуватися шляхом «потурчиння», 
тобто прийняття мусульманства. Зре
алізувати свій розбійницькиїї задум з 
правовірним султанша вже не змогла. 
Ось лише історикам не відомо, чи три
мав Богдан при своєму омусульма- 
ненні дулю в кишені, бо ж тоді обряд 
нібито не має сили. Два роки знахо
дився Хмельницький в турецькій не
волі. Після втечі він чесно служив і 
польській короні, і реєстровому ко
зацтву. Війна за незалежність від като
лицької Польщі повернула Богдана до 
православ’я. Хмельницький мав намір 
створити християнське державне 
об’єднання для боротьби з Османсь
кою імперією. З цією метою він відси
лав своїх послів до греків і болгар, 
хотів залучити до цього й чехів. Але 
Росія зрадила союз, підписавши сепа
ратний договір з католицькою Поль
щею. (2000 -9  січня)

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ
Згідно Хабадної ідеології єврей має 

право висловити своє «фе» іншому 
єврею лише під час особистої зустрічі. 
Проте в такій зневажливій формі, як 
це маємо в газеті «В поисках истины» 
(№11), відкрито ображати один одного 
представники християнських кон
фесій ніколи не будуть. Христос бо
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вчив любити навіть ворога свого. 
Євреї ж різних течій іудаїзму в на
званій газеті допустилися такої пере
палки, яку навіть виносити на сторінку 
РП не вважаємо за потрібне.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ 
ТЕЧІЙ УКРАЇНИ

Основні критерії Істинності Матері 
Світу подаються в черговому числі ча
сопису «Юсмалос» (№ 12). Особлива 
увага тут також приділяється розкрит
тю геометричних форм і чисел, які 
притаманні «Науці про Світло і його 
трансформації» Марії ДЕВІ Христос. 
Цікаві міркування про давні міфи, 
епоху Православ’я, а також піраміду 
Хеопса вміщує видання.

Вчитель однієї з шкіл тибетського 
буддизму, датчанин за походженням 
лама Оле Нідал під час своєї прес-кон
ференцій в Києві повідомив, що пред
ки Будди жили на українських теренах 
в районі сучасного Запоріжжя. Ук
раїнське коріння роду Шак’ямуні, з 
якого походить Будда, авторитетно 
засвідчує, відзначив Оле Нідал, Вели
кий лама Тибету 17-й Кармапа Тхае 
Дордже. Десь 2500 років тому шак’яму- 
ни перебазувалися в Північну Індію.

Світ визнає, що основоположни
цею теософії є наша співвітчизниця 
Олена Блаватська. Народилася вона в 
Дніпропетровську. Шануючи свою 
землячку, дніпропетровці вирішили 
відкрити в себе музейний центр Фа- 
деєвих-Ган-Блаватської. Реконструк
ція їхньої садиби вже почалася. Буде 
реконструйована вулиця, що пролягає

біля садиби, відновлено сад. Завер
шення робіт із створення музею пла
нується до 2008 р. Допомогу в цьому 
надають різні закордонні теософські 
об‘єднання.

МІСТИКА
Магістерство охорони здоров’я ра

зом із правоохоронними органами
вирішили перевірити діяльність ціли
телів, магів і чарівників. А таких в Ук
раїні не мало! Аж 450 їх мають 
офіційний дозвіл на діяльність (для їх 
реєстрантів гроші не пахнуть!). До 
цього додамо ще більше тисячі «неле- 
галів», які працюють у сфері т.зв. не
традиційної медицини. Певну суму від 
зареєстрованих чарівників і цілителів 
наш бюджет одержує, а ось чи одержу
ють від них ті, хто їм платить гроші. 
Поштовхом для організації перевірки 
їх діяльності Міністерством охорони 
здоров’я і Міністерством внутрішніх 
справ послужив лист Раїси Соколової. 
Пенсіонерка з жалобами на здоров’я 
звернулася до розрекламованих пре
сою «контактерів Петра і його кота Да
на». Заплативши 15 доларів, вона після 
«обстеження» почула, що її життю за
грожує смерть, а для її відвернення 
треба заплатити ще 320 доларів. Жінка 
після такого «діагнозу» втратила 
спокій, схудла, не могла спати. Запро
шених грошей для запропонованого 
«лікування» вона не мала. Тоді п.Раїса 
вона звернулася в суд на «контактерів» 
за нанесену їй морально-психологічну 
травму. Своїм зверненням вона спону
кала названі міністерства взятися за 
вивчення діяльності «нетрадиційних 
медиків».
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РЕЛІГІЯ І СВІТ
Лідери різних Церков Європи по-

різному оцінюють результати недав
нього самміту Європейського Союзу 
в Брюсселі. Під час цієї зустрічі її учас
ники повинні були затвердити проект 
конституції єдиної Європи, однак не 
змогли це зробити із-за серйозних 
розбіжностей. Негативно оцінює ре
зультати самміту Конференція євро
пейських Церков (КЄЦ). «Нездатність 
прийти до згоди приховує у собі серй
озну загрозу для майбутнього»,- за
явив президент КЄЦ французький па
стор Жан-Арнольд де Клермон. Цент
ральний комітет КЄЦ поширив серед 
Церков -  членів організації заяву, 
у якій брюссельський самміт крити
кується за «надмірну увагу до власних 
інтересів і влади замість солідарності і 
людської гідності». На думку клірика, 
додатковий час допоможе європейсь
ким лідерам краще і ретельніше 
відпрацювати документ. На думку рек
тора Краківської богословської ака
демії єпископа Тадеуша Перонека, не
прийняття Конституції було «не
обхідністю», тому що в проекті не був 
згаданий внесок християнства в роз
виток європейської цивілізації. «Заці
кавлені сторони одержали шанс про
довжити дискусію. Тепер ми зможемо 
повернутися до історичної правди, 
у тому числі до християнських коренів 
європейської культури». Нагадаємо, 
що і раніше представники католицької 
й інших європейських Церков неодно
разово закликати визнати заслуги хри

стиянства в європейській історії в пре
амбулі Конституції.

В СІЛА, за даними Gallup Millenium 
Survey, в Бога вірять 82% опитаних, 
58% наголосили, що дотримання мо
ральних норм нерозривно пов’язане з 
цією вірою. Зате 55% шведів, 52% нор
вежців і 49% голландців заявили, що 
Бог для них ніякого значення не має. 
При цьому церкву відвідують не мен
ше одного разу на місяць лише 10 
відсотків основного населення Євро
пи. В США цей показник знаходиться 
між 60 і 70 відсотками. Тільки в Італії й 
Ірландії в церкву регулярно ходить до 
третини населення. А загалом по 
країнах Зах. Європи ніколи не буває 
в церкві 48% населення. В країнах 
Східної Європи, попри довгі роки ко
муністичних порядків, цей показник 
трохи нижчий -  лише 44%. Досліджен
ня засвідчують, що релігія відіграє 
важливу роль в житті населення 
США -  десь майже 60%, Великобри
танії -  десь 33%, Італії -  27%, Німеччи
ни -  22%, а Франції -  лише 12%. (Дзер
кало тижня.- №1)

Закон Франції щодо заборони
відкритого носіння знаків релігійної 
належності не спрямований проти ісла
му. Це доводив міністр закордонних 
справ Франції Домінік де Вельпен, пе
ребуваючи на початку січня у ряді 
арабських країн з візитом. За словами 
міністра, закон покликаний захистити 
шановані у його країні світські тра
диції. »Доктрина відокремлення школи 
від церкви полегшує інтеграцію грома
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дян і дозволяє надавати людям різних 
віросповідань рівні можливості».

Іслам наступає на Америку. З біля 
семи мільйонів мусульман США тре
тину складають афроамериканці, а во
ни в свою чергу -  біля 6% чор
ношкірих, які живуть у США. Особли
во зростає кількість мусульман-чор- 
ношкірих у в’язницях. За останній де
сяток років таких понад 300 тисяч. 
А це тому, що, прийнявши іслам, 
ув’язнений має шанс вижити. Ісламсь
ка громада підтримує своїх од
новірців, дає їм захист. (Вечерние вес
ти. -  №187)

Тільки 51% пасторів протестантсь
ких Церков мають базований на хрис
тиянських основах віри світогляд. 
А це: біблійний переказ, безгрішна 
природа Христа, існування диявола, 
всемогутність і всевідання Бога, поря
тунок за милістю Божою і борг кожно
го християнина проповідувати Єван
геліє. Такі результати оприлюднила 
соціологічна фірма «В ата Research 
Group» на основі опитування понад 
двох тисяч осіб. У результаті опиту
вання з’ясувалося, що лише 4% аме
риканців мають біблійний світогляд. 
Експерти із BRG упевнені, що низький 
відсоток людей, які володіють біб
лійним світоглядом, прямо пов’яза
ний із його відсутністю в пастирів: «Як 
можна дати людям те, чого сам не 
маєш!». Крім того з’ясувалося, що ба
гато що залежить від способу життя 
пастора і від його богословської підго
товки. Випускники семінарій 
відрізняються своїм біблійним світо
глядом (їх 45%) від тих пасторів, що 
не одержали богословської освіти. Се

ред них лише 59% живуть за Біблією. 
На додаток до всього стала очевидною 
різниця, пов’язана із статтю і 
національністю. 53% пасторів чо
ловічої статі живуть за Біблією і 
тільки 15% жінок-пасторів мають та
кий же світогляд. Крім того, число 
білих пасторів з біблійним світогля
дом у два рази більше числа пасторів 
афроамериканців (55% проти 30%).

Християнський світогляд не прита
манний американцям. Більша частина 
їх моральних та духовних потреб 
пов’язана з відсутністю релігійних 
принципів. Лише 9% з тих, хто нази
ває себе християнами, мають біб
лійний світогляд. До такого висновку 
прийшли вчені, дослідницька група 
яких на основі репрезентативної 
вибірки опитала 2 тис. осіб. Президент 
групи Джордж Барна відзначає, що 
«в більшості американців вдома є 
Біблія, вони знають, про що вона пи
ше, однак мають слабку уяву по 
сутність біблійних принципів життя. 
А це тому, що ми приділяємо надто 
багато уваги суєтності життя, забуваю
чи про істину життя». Якщо порівняти 
тих американців, які живуть за 
Біблією, з тими, хто не дотримується 
християнського віровчення, свідомо 
не живе за Біблією, то, як це не пара
доксально, але маємо таку картину: за
суджують позашлюбні стосунки -  
відповідно 2% і 62%; не схвалюють пи
яцтво -  2% і 36%; критикують гомо
сексуалізм -  2% і 31%; засуджують бо
гохульство -  3% і 37%; відкидають по
дружню зраду -  4% і 44%; вважають 
порнографію неприйнятною -  1% і 
39%; засуджують аборти -  1% і 46% 
(Жива вода. -  №1).
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Релігійність в Англії не є такою вже 
й високою. Опитування Gallup Media 
наказали, що лише 61% американців 
засвідчують важливість релігії у їхньо
му житті і десь дві третини опитаних 
заявили про свою належність до якоїсь 
церкви чи синагоги. Лише третина 
опитаних щотижня буває на бого
служіннях. Проте дослідження за
свідчило і той факт, що віруючі люди є 
більш щасливі, ніж бездуховні. 
«У житті віруючих людей є велика мета, 
тому вони щасливіші»,- прокоментував 
наслідки опитування директор проекту 
Стефан Джозеф. Він при цьому ще за
уважив, що, судячи з результатів 
дослідження, ті, хто надає святкуванню 
Різдва християнського змісту загалом 
більш щасливі. »Опитування показує, 
що надто високий рівень матеріалізму 
в нашому житті може бути небезпеч
ним і є ворогом задоволеності».

Кардинал Філій Барбарен не ділить 
християн конфесійно. Ми промов
ляємо, каже він: «Я вірую в єдину, свя
ту, соборну й апостольську церкву. Де 
вона єдина? У серці Христа, всюди, де 
поширюється Божа благодать. У Хрис
товій Церкві, яка є сьогодні в його уч
нях -  протестантах, католиках, право
славних. Я знаю, що православний свя
щеник -  мій брат. Думаю, що він хоче 
бути добрим християнином, і він, ма
буть, так само думає про мене. Отож, 
нам треба розумітися одне з одним, як 
брати». (Експрес. -  11-18 грудня)

Кількість церковних шкіл в Англії 
зростає. Церква Великобританії 
виділила на розширення їх мережі 
6 млн. фунтів стерлінгів. Мета акції -  
відродження християнської віри серед

підлітків. Більшість батьків підтриму
ють такий курс Церкви і готові їй до
помогти.

Тижневик «2000» в числі 52 за 2003 
рік відзначає зростання в Німеччині 
ворожнечі щодо іноземців. Так, тут 
59% опитаних вважають, що в їх країні 
живе надто багато іноземців, 65% вис
ловлюють свою недовіру до мусуль
ман, а 23% заявили, що євреї в Німеч
чині мають високий вплив і вони самі 
винуваті в тих переслідуваннях, які за
знають у світі. 54,5% опитаних заува
жили, що євреї прагнуть набути якоїсь 
вигоди від минулого. Ті обмеження на 
відзначення Різдва в державних уста
новах, які введені в Німеччині, став
ляться в деяких газетах країни на один 
рівень з подібним часів нацизму. Літе
ратурознавець Ю.Бройєр зауважує: 
«Націонал-соціалісти знали, що їм не 
під силу відмінити Різдво, але з іншого 
боку -  вони не бажали святкувати на
родження єврейської дитини».

Спільне міжденомінаційне зібран
ня відбулося в столиці Нігерії Найробі.
Лідери багатьох християнських спіль
нот, насамперед католики, пресві
теріани та англікани, молили Бога за 
єдність народів країни, вирішення 
проблем СНІДу, бідності, проведення 
різних реформ тощо. Католицький ар
хиепископ Ндінгі Мвана Анкезі мо
лився за те, щоб у кенійців була Кон
ституція, яка 6 враховувала їхні поба
жання.

Церква не може запропонувати 
нічого, окрім ритуалів. Такий висновок 
зробив німецький соціолог А.Нессегі на 
основі аналізу наслідків опитування,
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проведеного Світовим економічним 
форумом. З 17 головних громадських 
інституцій церквам, як виявилося і на 
відміну від України, довіряють наймен
ше опитаних. Як пише газета 
«Ляйпцігер фольксцайтунг», найбільше 
довіряють поліції та армії, а ось церк
вам -  ні. А це тому, що, «незважаючи на 
загальне відродження релігійності, лю
ди не вірять, що церква може вирішити 
їхні основні проблеми». Вони в наші 
неспокійні часи більше довіряють ор
ганізаціям, призначеним реально роз
суджувати між добром і злом.

На новому білого кольору прапорі 
Грузії відтепер буде п’ять православних 
хрестів -  один великий і чотири малі. 
Нове керівництво Грузії в такий спосіб 
засвідчує вірність національній 
релігійній традиції, вірність са
мостійності і незалежності своєї країни. 
Повернення до історичного прапора 
схвально сприйняла Грузинська право
славна Церква, а водночас застережено 
інші релігійні спільноти. Бо ж проголо
шення однієї релігії державною завжди 
пов’язане з обмеженнями свободи 
віросповідань, а в Грузії це мало місце 
при Президенті Шеварнадзе. При інав
гурації на Президента М.Саакашвілі от
римав благословення патріарха Іллі II.

Клятву грузинському народові він ви
голосив у храмі Гелаті -  найдервнішому 
в країні.

Уряд Греції не втручається в 
конфлікт між Константинопольською 
та Елладською Церквами спричине
ний невирішенням питання про фор
му призначення владик на північний 
регіон країни. Як заявив його речник, 
він надіється, що «рішення зможе 
знайти сама Церква в дусі взаємних 
поступок і любові». До того ж, стало 
відомо, що в самій Елладській Церкві 
не всі підтримують жорстку лінію сво
го Предстоятеля архиепископа Хрис- 
тодула. Дехто з єпископів ЕПЦ в ос
танній місяць співслужив Патріарху 
Варфоломію.

В Ірані розгорнулася боротьба між 
реформаторами, яких презентує Пре
зидент країни Саєд Хатамі і яких 
більше в меджлісі, та консерватора
ми, уособленням яких є духовний гла
ва держави аятолла Хаменеї. Приво
дом для протистояння послужило оп
рилюднення списку тих 80 осіб, яким 
духовна влада не дозволяє брати 
участь в чергових виборах до парла
менту. Серед них багато депутатів 
нинішнього меджлісу, зокрема лідери 
його різних груп. 60 депутатів-рефор- 
маторів на знак протесту провели си
дячий страйк в приміщенні парла
менту. Вони засуджують форми 
діяльності в країні так званих Стражів 
революції, гальмування прогресивних 
перетворень в Ірані. Меджліс країни 
зрештою прийняв ухвалу, яка зо- 
бов‘язала стражів докорінно перегля
нути свій «чорний список», що нині й 
відбувається.
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Вперше в історії православна Вели
ка вечірня відслужена в Римсько-като
лицькому кафедральному соборі
Вестміністера, що у Лондоні. Ця подія 
відбулася 16 січня і стала значним кро
ком назустріч у взаєминах католицької 
і православної Церков. Єпископ Су- 
рожський Василь (Московський
патріархат) здійснив 45-хвилинне бо
гослужіння в супроводі хору з лон
донського Успенського православного 
кафедрального собору. На службі, при
свяченій початку 96-ого Тижня молит
ви за християнське єднання, були при
сутні ієрархи Елладської й інших пра
вославних Церков. Як відомо, відноси
ни між католицькою Церквою і Русь
кою ПЦ залишаються натягнутими. 
Патріарх Московський Олексій II зви
нувачує католиків у прозелітизмі, що 
виявляється в заснуванні католицьких 
єпархій на території Росії. Проте у Ве
ликобританії взаємини обох Церков 
були і залишаються добрими. Єпископ 
Василь, призначений на місце помер
лого митрополита Антонія Сурожсько- 
го, відзначив: «Для мене здійснення 
подібного богослужіння на території 
Великобританії є справою цілком при
родною й гармонійною. Ми повинні 
чітко розділяти відносини між католи
ками і православними в Англії й ситу
ацію в Росії і Західній Європі в цілому. 
Я б назвав тутешню ситуацію зовсім 
нормальною, проте в інших частинах 
світу спостерігається деяка напруга 
у відносинах, що є наслідком складнос
тей на місцях».

Депутати від блоку «Родіна» у Дер
жавній Думі Росії будуть наполягати 
на збереженні податкових пільг для 
релігійних організацій. Про це заявив
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лідер фракції 
І « Р о д і н а »  

у Держдумі 
С.Глазьєв. «Ті 
види діяль
ності, що від
повідають ста
тутним вимо
гам релігійних 

організацій, не повинні підпадати під 
оподатковування, типове для ко
мерційних структур», -  вважає 
Глазьев. Крім того, він заявив, що де
путати цієї фракції будуть домагатися 
відновлення прав безкоштовного зем
лекористування як для релігійних ор
ганізацій, так і для громадян. Що сто
сується вивчення в середній школі ос
нов православної культури, то такого 
роду предмет уже введений у ряді шкіл 
на правах факультативного. «Ми вва
жаємо це правильним»,- заявив депу
тат.- Якщо знадобиться якесь законо
давче закріплення участі Церкви, 
релігійних організацій у сфері освіти, 
то ми це будемо робити в рамках на
шого законопроекту про соціальне 
партнерство між державою і Церк
вою».

У Москві вважають тенденційною 
позицію СІЛА щодо релігійних свобод 
у Росії. Про це говориться в коментарі 
Департаменту інформації і друку МЗС 
Росії. «На жаль, як і в минулі роки, що
до Росії даються тенденційні оцінки, 
по суті ігноруються глибокі позитивні 
зміни у взаєминах держави і релі
гійних конфесій, закріплені в росій
ському законодавстві та Консти
туції», -  відзначається в коментарі 
МЗС. У повідомленні міністерства го
вориться, що в позиції США у дусі ста-
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рих ідеологічних кліше мусуються 
«єврейське» питання, твердження про 
«упереджене ставлення» до мусульман, 
а також іноземних, у тому числі амери
канських, місіонерів і послідовників 
«новітніх релігійних течій».

В Росії відкрито 
реанімуються ім
перські інституції, 
в т.ч. й релігійні.
Зокрема діяльність 
відновленого на
прикінці 90-х років 

XX ст. сумновідомого Імператорсько
го православного Палестинського то
вариства отримуватиме певну допомо
гу Міністерства закордонних справ 
Росії, оскільки Товариству надано ста
тус міжнародної неурядової ор
ганізації. Про це заявив перший за
ступник міністра В.Лощінін на зустрічі 
з головою Товариства Я.Щаповим. 
Цікаво, що імператора вже (ще?) не
має, а Імператорське товариство діє 
при підтримці держустанов. Нага
даємо, що Православне Палестинське 
товариство було засноване наприкінці 
XIX ст. з метою організації палом
ництва на Святу Землю, проведення 
наукових досліджень і надання бла
годійної допомоги місцевому населен
ню Палестини. Проте ця діяльність на
справді частіше слугувала прикриттям 
до «більш важливих завдань». Товари
ство активно займалося збором важ
ливих розвідданих для силових 
міністерств Росії, було провідником 
політичних та економічних інтересів 
імперії, не говорячи вже про еко
номічні зловживання керівництва То
вариством. Про це детальніше можна 
прочитати в матеріалах Фонду №13

архіву Інституту рукописів НБУ ім. 
В.І.Вернадського.

2004 р. оголошений у країнах СНД 
роком Біблії. Метою цього року буде 
прагнення зробити Біблію більш зна
чимою в суспільстві за допомогою: 
об’єднання євангелізаційних зусиль 
багатьох християнських Церков; 
підвищення попиту на програми з 
вивчення Біблії; обновлення відно
шення християн до Біблії; інші заходи, 
спрямовані на широке знайомство з 
Біблією. Учасниками проекту є: Церк
ви ЄХБ Росії; Міжнародний Комітет 
Місіонерських Союзів; Середньо
азіатський Форум Євангельських Цер
ков; Євро-Азійська Федерація Союзів 
ЄХБ та ін. організації.

Нове керівництво Грузії й екс-пре
зидент країни Е.Шеварднадзе взяли 
участь у різдвяному богослужінні, що 
відбулося в Сіонському кафедрально
му соборі Тбілісі. Грузія -  християнсь
ка країна і, на думку спостерігачів, свя
то послужило основою для цієї 
своєрідної акції примирення між но
вим урядом і попереднім президентом.

На різдвяному святі «Планета ди
тинства» в Москві відбулася презентація 
унікального проекту «Книга світу», що 
містить понад 300 послань школярів з 
країн СНД і далекого зарубіжжя до дітей 
майбутнього. «Дитячі малюнки, есе і 
вірші розповідять майбутнім по
колінням, як сьогоднішні діти бачать 
світ і яким хочуть бачити його через 
сторіччя. їх поєднує прагнення до добра 
і творення», -  повідомила організатор 
проектів президент Слов’янського фон
ду Росії Г.Боголюбова.
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На повну реставрацію Домського 
собору (церкви Пресвятої Діви Марії) 
у Ризі, за попередніми підрахунками, 

потрібно не 
менше 8 міль
йонів латів (16 
мільйонів до
ларів США). 
Р е с т а в р а ц і я  
відбудеться з 
2004 по 2011 
рік. У 2011 р. 

Собор відзначатиме свій 800-літній 
ювілей. За висновками фахівців, ре
монт даху буде коштувати приблизно 
1,6 млн. латів, реставрація дерев’яних 
конструкцій шпиля -  1,2 млн. латів, 
реставрація і відновлення знаменито
го органу -  250 тис. латів, упорядку
вання Христової галереї -  600 тис. 
латів. Всі ремонтні роботи будуть вес
тися за рахунок держави. Найближчим 
часом державні органи планують нада
ти Домському собору особливий ста
тус, згідно якого надалі долею церкви 
буде займатися комісія у складі свя
щеннослужителів Латвійської Єван
гелічно-Лютеранської Церкви та пред
ставників різних міністерств і Ризької 
думи. (Благовест-инфо)

З 2004 р. в Росії узаконять альтерна
тивну службу. Російські юнаки, замість 
служби в армії, будуть працювати 
санітарами, підсобними робітниками, 
пожежниками. Вже складено список 
професій, де можна буде проходити 
альтернативку. При цьому термін аль
тернативної служби буде перевищува
ти військову службу в 1,75 рази і скла
датиме 42 місяці для тих, хто не має ви
щої освіти, і 21 місяць для тих, хто її 
має. На альтернативну службу можуть

претендувати юнаки в тому разі, коли 
військова служба суперечить їхнім пе
реконанням або віросповіданню. Поки 
що підібрано 5 тисяч місць, де юнаки 
можуть проходити альтернативну 
службу. В 2002 році нею бажали скори
статися понад тисячу призовників.

Чечня -  це розмінна карта у світовій 
політиці. Зарубіжні держави звертають 
свою увагу на неї у вигідній для себе си
туації. Тому нині чеченцям покладати
ся ні на кого, окрім Аллаха і самих себе. 
Багатьох дивує, на чому тримається 
століттями феномен чеченського су- 
противу Росії, яка тільки впродовж ос
танніх десяти років знищила понад 230 
тисяч цього героїчного народу. Як 
відзначає автор фільму про Чечню 
«Маршо» («Свобода») Мурад Мазаєв, 
«Свобода -  ця основа менталітету че
ченців, закладена у них вірою в єдиного 
Бога. Ця віра посідає центральне місце 
в житті кожного чеченця. «Ми цей світ 
не враховуємо, враховуємо той». (Шлях 
Перемоги.-N s 1-2)

К А Т О Л И Ц И З М
З нагоди Всесвітнього Дня миру 

1 січня Іван Павло II оприлюднив своє 
Звернення, в якому зокрема нагадує, що
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в своєму першому такому документі ще 
1979 року він наголосив: «Осягнемо 
мир, виховуючи до миру». Протягом 25 
років Іван Павло II прагнув продовжи
ти цю традицію, закладену ще папою 
Павлом VI. Понтифік наголошує, що не 
досить проголосити доктрину, а треба 
ще й діяти, щоб ідеал мирного співісну
вання проник у свідомість окремих лю
дей і цілих народів. Церква завжди на
ймала і навчає, що мир є можливий, 
більше того він є обов’язком і повинен 
бути побудований на правді, справедли
вості, любові і свободі. Моральним осе
редком, в якому всі народи світу будуть 
відчувати себе як вдома, розвиваючи 
спільну свідомість «родини народів», 
має бути ООН. Понтифік вважає, що 
боротьба з тероризмом не може зводи
тися до репресивних і каральних опе
рацій, а повинна проводитися найпер
ше на політичному і педагогічному 
рівнях. Міжнародне законодавство по
винне уникати ситуацій, в яких перева
жало 6 право сильнішого. Його основ
ною метою є заміна «матеріальної зброї 
моральною силою права». Іван Павло II 
наголошує на тому, що якщо протягом 
довгого часу міжнародне право було 
правом війни і миру, то відтепер воно 
має стати виключно правом миру. 
Справедливість у світі повинна знайти 
своє доповнення у любові. Нині на часі 
необхідність вибачення і прощення, 
щоби можна було розв’язати проблеми 
як окремих людей, так і народів. «Хрис
тиянин знає, що любов є стимулом, за
для якого Бог входить в спілкування з 
людиною, також, як відповіді, він очікує 
любові від людини». (Місіонар -  №1)

Світова преса продовжує коменту
вати рішення Нобелівського комітету

присудити Премію Миру-2003 не Папі 
Римському Івану Павлу II, а ма
ловідомій арабській правозахисниці, 
професору Ширін Абеді з почуття ко
ректності -  вона ж -  жінка, вона ж -  
мусульманка -  вирішили ощасливити 
не того, хто постає світовим Послом 
миру, невтомним борцем, незважаючи 
на поганий стан здоров’я, за толерант
не вирішення всіх суперечок, які 
тільки виникають. Іван Павло II не 
тільки декларує порозуміння, він його 
творить. Він став першим Пон- 
тифіком, який зайшов в мечеть, праг
не з християнських позицій знайти 
спільну мову з іудеями і буддистами, 
різними християнськими течіями. 
Папі прагнуть дорікнути тим, що, бач
те, він не переглянув свою позицію до 
вартості сім’ї, дошлюбного сексу, 
абортів та ін. Але ж при цьому не вра
ховують, що Папа керується у своєму 
житті Біблією, яка спонукає його з цих 
питань саме так діяти.

Офіційні статистичні дані про 
папські аудієнції і урочисті бого
служіння за 2003 р. такі. Папу змогло 
«побачити» понад 2,6 млн. осіб. Най
частішими нагодами побачити Папу 
були щосередові його аудієнції (501700 
осіб) і молитва «Ангелюс» опівдні що
неділі для паломників на пл. св. Петра 
(1075000 осіб). Папа приймав також 
численні групи (232410 осіб). 806 тисяч 
осіб взяли участь в літургійних служ
бах, які очолював Папа протягом року. 
Сюди не входить та кількість людей, 
яка мала зустріч з Понтифіком під час 
його поїздок за кордон і по Італії. А Па
па в році пройдешньому був в Іспанії, 
Хорватії, Боснії, Словаччині, їздив до 
Помпеї.
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Місіонери католицької Церкви ги
нули в 2003 р., як і в минулі роки. На
сильницькою смертю пішло з життя їх 
29. Це більше на чотири в порівнянні з 
2002 р. В 2003 р. загинули посол Свято
го Престолу в Бурунді -  ірландський 
архиепископ, 22 священики, один мо
нах і три семінаристи. Найнебез- 
печнішим для місіонерів є африкансь
кий континент. В 2003 р. тут загинуло 
17 місіонерів, з них шестеро -  в Уганді, 
5 -  в Конго. Сім священнослужителів 
загинуло в Колумбії. Менш агресив
ним (хоч здавалося б) є азіатський 
континент: лише дві смерті.

Католицька Церква не погоджується 
з тією кампанією проти іден
тифікаційних номерів, яку галасливо ве
де Московська Православна Церква, 
розглядаючи їх як свідчення початку 
царства антихриста на Землі, «клеймо 
звіра» та ін. Згідно з вченням ап.Павла, 
«будь-яка влада є від Бога», тому закони 
держави, які не суперечать христи
янській вірі й засадам християнської мо
ралі, церква вважає добрими і дозволе
ними. Відтак чогось страшного в іден
тифікаційних номерах немає. Вдаватися 
до середньовічних суджень -  це означає 
засвідчити свою історичну відсталість.

Папа Римський Іван Павло П має
намір у 2004 р. канонізувати останнього 
імператора Австро-Угорщини Карла 
І. Про це повідомили в курії архиепис
копа Відня кардинала Христіана Шен- 
борна з посиланням на підписаний 
Понтифіком відповідний декрет. У цьо
му документі Римсько-католицька 
Церква визнає 11 чудес і 7 «героїчних 
благодіянь», зроблених Карлом І у 1918 
р., коли він вже знаходився у вигнанні,
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а також свідчить про життя імператора 
Австрії і короля Угорщини як 
«безгрішне і блаженне» (імператор при
святив все своє життя служінню народу, 
прагнув до миру, допомагав бідним, 
постійно удосконалював своє духовне 
життя). Саме блаженним і буде нарече
ний Карл І у 2004 р. Наступним етапом 
в процесі канонізації австро-угорського 
монарха може стати оголошення його 
святим. Карл І на престол і був лише два 
роки (1916-1918). Помер в 1922 р. в Пор
тугалії. Газета «Вечерние вести» вмістила 
замітку, де сказано, що Папа Іван Павло 
II за час свого понтифікату канонізував 
майже 34 млн. Осіб. Спростовуючи це 
повідомлення, Нунціатура назвала циф
р у -  476 святих і 1320 блаженних.

Вперше за 25 років свого понтифіка
ту Папа Римський Іван Павло II не
здійснив під час свята Водохрещення 
Господнього таїнство хрещення дітей 
у Сікстинській капелі Ватикану. Римсь
кий Первосвященик був змушений 
відмовитися від цієї традиції на настійну 
вимогу лікарів. Іван Павло II зміг лише 
провести недільну молитву «Angelus» з 
вікна Апостольського палацу, в якій він 
нагадав присутнім, що в цей день Іван 
Хреститель хрестив Христа в ріці Йор
дан. Дотепер, за заведеною у Ватикані 
традиції, на кожне Водохрещення Іван 
Павло II хрестив в Сікстинській капелі 
кількох новонароджених. У день 
Епіфанії (Богоявления), що відзна
чається 6 січня і є одним із найулюб
леніших в Італії свят, Папа Римський та
кож уперше не взяв участь у церемонії 
рукопокладення нових єпископів.

Іван Павло II, приймаючи на тра
диційній новорічній аудієнції в Апос-

33



Релігія в сучасному світі

тольському палаці глав іноземних 
дипломатичних представництв, акре
дитованих при Святому Престолі, 
підкреслив, що сучасні міжнародні 
відносини можуть і повинні будувати
ся винятково на основі права і спра
ведливості. Післявоєнна ситуація 
в Іраці, близькосхідний конфлікт, за
гроза міжнародного тероризму, -  це 
явища, які, на думку Понтифіка, зать
марюють перспективи миру на Землі. 
Новий світовий порядок повинен 
ґрунтуватися на повазі прав найслаб- 
ших, на «глобалізації солідарності і 
справедливості», вважає Папа. У трон
ному залі зібралися посли 177 держав, 
з якими Ватикан підтримує диплома
тичні відносини. Дві держави мають 
в Апостольській столиці не посольст
ва, а постійні представництва -  
Російська Федерація і Палестинська 
автономія. За пропозицією дуайена 
дипкорпусу посла Сан-Маріно Д.Га- 
лассі всі присутні вшанували пам’ять 
папського нунція в Бурунді єпископа 
Куртни, який загинув у цій країні від 
рук бойовиків у грудні минулого року.

Тисячі прочан із різних куточків 
планети вітали 25 грудня Івана Павла П
на площі Святого Петра у Римі. 
83-річний Понтифік з головної лоджії 
ватиканської базиліки виголосив тра
диційне послання «Urbi et orbi» («До 
міста і світу») більш як 60 мовами, в то
му числі українською, китайською, 
арабською та арамейською -  мовою 
Ісуса Христа. Звернення Папи сповне
не турботи про мир і любов усіх землян 
до ближнього свого. «Врятуй нас від 
воєн і збройних конфліктів, які руйну
ють цілі регіони світу, від бича теро
ризму і багатьох форм насильства, що

випали на долю слабких і беззахис
них»,- сказав Понтифік. 31 грудня в ба
зиліці св.Петра Понтифік очолив 
вечірні урочистості до Пресвятої Бого
родиці, під час яких возніс молитву- 
подяку за минулий рік «Тебе, Бога, 
прославляємо». 1 січня Папа разом з 
кардиналами відправив службу з наго
ди свята Пресвятої Діви Марії та 37-го 
світового Дня миру. В ці дні відбулася 
також зустріч глави Вселенської Церк
ви із співробітниками Римської курії, 
під час якої було проаналізовано най
важливіші події у житті Церкви та світу 
2003 р. При цьому Папа відзначив, що 
Європа нині переживає вирішальний 
етап своєї історії і для неї важливим є 
збереження християнської спадщини.

Папа Римський Іван Павло II і 
прем’єр-міністр Хорватії Іво Сандер
обговорили проблему майбутнього 
вступу Хорватії в Євросоюз і перспек
тиви загальної нормалізації обстанов
ки на Балканах. їхня бесіда віч-на-віч 
продовжувалася в папській бібліотеці 
Апостольського палацу 10 хвилин і 
стала першою аудієнцією іноземному 
гостю, даною главою Римсько-като
лицької Церкви в 2004 р. Хоча Папа 
через хворобу обмежений у своїх пере
суваннях, проте в попередньому 
графіку його закордонних візитів на 
поточний рік значаться п’ять поїздок: 
в Австрію, Швейцарію, Польщу, Фран
цію і Мексику.

Главою всесвітньої Халдейської ка
толицької Церкви обраний іракський 
архиепископ Емануель Ділі з іменем 
Емануель III. Вибори відбулися на 
засіданні Синоду у складі 22 архиєпис- 
копів, що завершився 3 грудня у Вати-
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кані. Ділі народився в 1927 р., очолю
вав єпископат Вавілону. В Іраці нара
ховується близько 750 тис. християн- 
халдеїв. Це в основному етнічні 
ассірійці. Як відомо, папа Римський 
Іван Павло II планував відвідати з пас
тирським візитом Ірак на початку 2000 
р., але з політичних причин поїздку бу
ла скасовано. (Al-Zaman)

Католицьке видання «Едіцьоні 
сенчо» у видрукуваній ним брошурі 
перераховує ті сексуальні ігри, які 
нібито дозволяються Ватиканом. Ав
тори посібника залишилися в анонімі. 
Найголовніша заповідь посібника -  
можна до офіційного одруження за
хоплюватися тілом партнера, але не 
можна його бачити в оголеному ви
гляді. У виданні визначаються дозво
лені форми поцілунків до і після 
весілля, інші форми поведінки закоха
них.

Папа Іван Павло II фільм Мела 
Гібсона «Страсті Христові» оцінив та
кими словами: «Це так, як і було». 
Відомо, що Гібсон, прагнучи насліду
вати історичну правду, змусив акторів 
говорити латинською, арамейською 
(розмовною мовою Іудеї того часу) та 
давньоєврейською (мова священних 
книг) мовами. Все це викликало неод
нозначні оцінки фільму.

ПРОТЕСТАНТИЗМ
Єдину соціальну концепцію протес

тантських церков Росії оприлюднили 
в грудні С.Ряховський -  голова 
Російського Об’єднаного Союзу хрис
тиян віри євангельської, П.Окара -  го
лова Союзу християн віри євангельсь
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кої (п’ятидесятників), Ю.Сипко -  глава 
Російського Союзу євангельських хрис- 
тиян-баптистів та В.Столяр -  глава 
Західно-Російського Союзу Церкви Ад
вентистів сьомого дня. Відкриваючи 
презентацію, С.Ряховський зокрема 
сказав: «Політична й економічна ситу
ація в Росії свідчить про те, що протес
танти є важливою складовою частиною 
цивільного, толерантного суспільства, 
у яке ми привносимо дуже важливий 
складник. Ми -  патріоти своєї країни, і 
для нас дуже важливо, щоб наше 
суспільство було зцілене від тих 
соціальних проблем, у які воно потра
пило внаслідок краху ідеології марксиз
му. Наші церкви соціально орієнтовані, 
щоб російська людина могла гідно не 
тільки пережити труднощі перехідного 
періоду, а й одержати підставу для 
більш гідного життя в країні. Не займа
ючись політикою, ми, як громадяни 
країни, не можемо стояти осторонь, то
му що соціальні питання, питання сво
боди совісті, прав людини стають часто 
розмінною політичною картою. Тому 
для нас зараз принципово важливо за
явити нашу соціальну позицію». В до
кументі, який складається з 15 розділів, 
подаються погляди протестантів з пи
тань охорони здоров’я, розвитку куль
тури і науки, проблем екології, праці й 
економіки, війни і миру, інформатив
ного простору, міжконфесійних відно
син та ін. Будемо чекати, що протес
тантські церкви України також об’єдна
ють свої зусилля і оприлюднять 
подібний загальногромадянський пас
порт українських протестантів

90-річний ювілей відзначили 
п’ятидесятники Росії. Союз християн 
віри євангельської, очолюваний нині
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єпископом Павлом Окарою, вітали 
євангелісти і адвентисти Росії, пред
ставники державних органів. Не було 
лише нікого ні від православних, ні 
від католиків і чомусь від баптистів. 
Ювілей -  це нагода підбиття 
підсумків. П’ятидесятники Росії бе
руть участь у розв’язанні най- 
гостріших соціальних проблем -  бо
ротьба з наркоманією і поширенням 
СНІДу, допомога безпритульним, си
ротам та ув’язненим. Союз має 123 
реабілітаційні центри, сотні волон
терів, табори для дітей з проблемних 
сімей тощо. До цього додається бла
годійницька допомога дитячим бу
динкам та інтернатам, будинкам для 
літніх людей та лікарням.

Конференція консервативно нала
штованих англікан «Майбутнє англі
канського співтовариства» відбулася 
в американському місті Чарльстон. 
В акції взяли участь представники 
різних англіканських провінцій світу, 
які засудили рукопокладення гомо
сексуаліста Джіна Робінсона в єписко
пи Єпископальної Церкви США (ЄЦ 
США). Примас англіканської 
провінції Вест-Індії архиепископ 
Дрексел Гомес заявив на конференції, 
що Всесвітнє англіканське співтова
риство повинне вжити дисциплінар
них заходів стосовно керівництва ЄЦ 
США. «Ми повинні змусити їх зміни
ти свою позицію»,- вважає архиепис
коп. Багато із тих, хто виступили на 
конференції, відзначили тенденцію 
до зближення між консервативними 
єпархіями і парафіями Північної 
Америки й англіканськими Церквами 
Південної півкулі, більшість яких ча
стково чи цілком припинили контак

ти з ЄЦ США після хіротонії Робінсо
на. (Благовест-инфо)

Лідер англікан Роуен Вільямс
в своїй різдвяній проповіді, всеціло 
присвяченій мусульманам, прагнув 
по-своєму захистити їх від західного 
світу. Тут було занепокоєння тим, що і 
в Англії і у США із-за страху перед те
роризмом без будь-яких звинувачень 
ув’язнюють мусульман, а в Франції за
боронено демонстрування релігійних 
символів ісламу, зокрема носіння му
сульманками хусток. Архиепископ за
кликав уряд Великобританії змінити 
свою політику щодо мусульман, бо ж 
він їх фактично прирівнює всіх до те
рористів.

У парафіях Англіканської Церкви 
поширюється доповідь «Співжиття: 
відображення в християнстві». Автори 
її -  вірні Церкви -  на основі опитування, 
проведеного видавництвом Church 
Times, вважають, що традиційне вчення 
християнства про те, що секс до 
весілля -  це гріх, було успадковане від 
інших форм суспільства, а відтак є нині 
обузою, особливо для молодих людей. 
Останні вважають, що якщо змінюється 
суспільство, то Церква має подумати і 
про зміну свого вчення. Адже менше по
ловини опитаних англічан вважають 
секс до одруження гріхом. Більше чет
вертини опитаних вважають можливи
ми і негріховними статеві зв’язки поза 
шлюбом. В Англії понад половина тих, 
хто брав церковний шлюб, вже співжи
ли ( і переважно не із своїм супругом).

Лютерани Фінляндії із-за реліквії 
покровителя і євангелізатора цієї 
країни єпископа Генріха ввійшли в су-
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перечки з католиками. Прах святого 
нині знаходиться в Національному му
зеї. Католики хотіли б повернути їх 
собі. Лютерани, хоч вони й не вшано
вують реліквій святих, все одно вима
гають, щоб тіло першого єпископа 
зберігалося в протестантській кафедрі 
Турку -  колишньої столиці країни.

95919 громад Свідків Єгови 
в 2003 р. діяло в 235 країнах світу. За
гальна кількість Свідків у світі на по
чаток 2004 р. 6429351. В порівнянні з 
2002 р. у 2003 вони зросли на 2,2%. 
Слово Боже вони несли у світ протя
гом 1 234 796 477 годин. В 2003 
р. Свідки Єгови витратили понад 
80 млн. доларів на потреби спеціаль
них піонерів, місіонерів та роз’їзних 
наглядачів, які працювали на призна
чених їм територіях. (Вартова баш
т а -І січня)

У зборах Свідків Єгови по цілому 
світу щотижня проводиться навчальна 
програма на основі Біблії, яка нази
вається Школа теократичного слу
жіння. Учні школи беруть участь в об
говореннях, виступають перед збора
ми й одержують особисті поради, які 
допомагають їм робити поступ.

Серед протестантів в індонезійсь
кому місті Посо в дні Різдва є жертви 
ісламського тероризму. Тут поширю
ються листівки із закликом виявляти 
постійно насилля щодо християн. 
В ніч на Різдво мусульманські екст
ремісти обстріляли з проїжджаючих 
мотоциклів групу молодих християн -  
двох п’ятидесятників і чотирьох ре
форматів, які біля храму співали 
різдвяні пісні.

ПРАВОСЛАВ'Я
31 грудня в 

Москві помер пер- 
воієрарх Російсь
кої православної 
старообрядниць
кої церкви (РПСЦ) 
митрополит Мос
ковський і всієї Ру
сі Алімпій (Гусєв). 
М итрополит по

мер в одній з московських лікарень, 
де він знаходився після госпіта
лізації в зв’язку з інфарктом і загаль
ним погіршенням стану здоров’я із 
січня 2003 р. Поховано митрополи
та, як і всіх його попередників, 
на старообрядницькому Рогозькому 
цвинтарі. Місцеблюстителем мос
ковського митрополичого престолу 
РПСЦ обраний єпископ Ярославсь
кий і Костромський Іоанн. Алімпій 
народився 14 серпня 1929 р. в м.Сор
мово (Нижньогородська обл.). 
У 1986 р. Алімпій став єпископом і 
тоді ж був обраний Предстоятелем 
РПСЦ. У 1988 р. Московську ар- 
хиєпископію було вирішено імену
вати митрополією. В даний час 
РПСЦ об‘єднує біля півмільйона 
віруючих і є найбільшою органі
зацією старообрядців.

Священний Синод Грецької Пра
вославної Церкви виступив із заявою 
про недопустимість досліджень ембрі
онів людини, пов’язаних з їх руйну
ванням. Виступити з такою заявою 
грецьких ієрархів спонукала пропо
зиція Європарламенту виділити кош
ти на проведення дослідів із клітинами
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ембріонів, що призведуть до їх неми
нучої загибелі.

Сербська Православна Церква та її 
Патріарх Павло виступили із закликом 
запровадити в країні конституційну 
парламентську монархію. В цьому він 
співзвучний з партією «Рух за сербське 
оновлення». Патріарх вважає рішення 
1945 р. про ліквідацію монархії виявом 
тиранії, а відтак -  недійсним. Свою 
пропозицію Церква мотивує тим, що 
нині в Сербії склалася така невизначе- 
на політична ситуація, що не можна 
навіть сказати, хто і як надалі керувати
ме країною. Свої думки патріарх вис
ловив принцу-спадкоємцю престолу 
Олександру Карагеоргієвичу. Патріарх 
особливо відзначив роль королівської 
династії у звільненні сербів від ос
манського панування на початку XX ст. 
Патріарх при цьому зазначає, що 
рішення стосовно конституційного 
майбуття Сербії не входить до компе
тенції православної Церкви, але в ім’я 
Божої справедливості слід ліквідувати 
рішення про скасування монархії.

Архиєрейський Собор Російської 
православної Церкви Закордонної, що
відбувся наприкінці грудня у Нью- 
Йорку, вирішив зберегти адміністра
тивну незалежність Церкви. Це дало

привід деяким експертам оголосити 
про провал переговорів між Закордон
ною церквою і Московським патріар
хатом. Проте заступник голови Відділу 
зовнішніх зв’язків Руської ПЦ 
прот.Всеволод Чаплін вважає, що, «як
що говорити про проблему нашого 
зближення з Російською закордонною 
Церквою, то адміністративні питан
ня -  це питання іншого порядку. 
Не думаю, що хто-небудь у Московсь
кому патріархаті хотів би позбавити 
ієрархів і пастирів Закордонної Церк
ви їхніх єпархій, парафій, пастви і ста
новища. Головне нині -  подбати про 
євхаристичну єдність».

Патріарх Російської Православної 
Церкви Олексій II одержав національ
ну премію Росії «Человек года -  2003». 
Так оцінили його заслуги за велику 
просвітницьку діяльність. Виступаючи 
при нагородженні, Патріарх сказав, 
що після 70-ти років протистояння 
між Церквою і державою ми тепер 
маємо усвідомити, що «у нас одна 
Вітчизна, одна історія і одне майбутнє, 
яке маємо разом творити».

Відзначення 75-річчя Патріарха 
Московського Олексія II Священний 
Синод РПЦ на прохання ювіляра пе
реніс на 10 червня і поєднав з 14-ю 
річницею інтронізації владики. Моти
вом цього перенесення послужило те, 
що дата 75-річчя припадає на день Ве
ликого посту.

Патріарх Московський, як свідчить 
його річний звіт на Єпархіальному 
зібранні міста Москви, яке відбулося 
в храмі Христа Спасителя 23 грудня, 
не перетворився у своїй діяльності, як
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глава Церкви, на парафіяльного свя
щеника. Протягом року він мав 84 бо
гослужіння, три архиєрейські і 4 свя- 
щеничі хіротонії. Відтак патріарше бо
гослужіння для РПЦ було подією. І це 
важливо.

Московський Патріархат все 
більше російсько-одержавлюється.
Протягом 2003 р. Патріарх РПЦ 
Олексій II мав чотири зустрічі з Прези
дентом РФ В.Путіним. Як він сам ска
зав, «розвивається співпраця церкви і 
з урядом. В березні ми підписали угоду 
про співробітництво з Міністерством 
охорони здоров’я. Після нашого 
відвідування Міністерства закордон
них справ створена Робоча група із 
взаємодії церкви, державних і гро
мадських структур Росії у сфері роз
витку духовних і культурних зв’язків із 
країнами-учасниками СНД, а також 
захисту прав співвітчизників і ро
сійських громадян за кордоном. (Пра
вославная Москва. -  №1)

Перший в історії Московського 
патріархату телеміст провів патріарх 
Олексій II. Трансляція з храму Христа 
Спасителя велася на 14 єпархій 
Російської ПЦ, які розташовані в ре
гіонах від Владикавказу до Владивосто
ка. У прямому ефірі передавалася чоти
ригодинна доповідь Олексія II, зробле
на на щорічних зборах московського 
духівництва, на якому підводяться 
підсумки церковного року.

Собор новомучеників і сповідників 
Російських поповнився ще 18 святи
ми. Канонізація їх відбулася на грудне
вому засіданні Священного Собору 
Російської ПЦ. Водночас цей Синод

прийняв до відому серпневе рішення 
Синоду Грузинського Патріархату про 
занесення до лику святих грузинів, які 
в 1616 р. були забрані на чужину 
в іранську долину Ферейдан, а також 
більше трьохсот священиків і мирян, 
які в XVII-XVIII століттях постражда
ли за Господа в горах Лазетії.

Російська православна Церква 
(РПЦ) не збирається проводити якусь 
модернізацію богослужбової мови. 
Про це повідомив митрополит Смо
ленський і Калінінградський Кирило 
(Гундяєв). На думку ієрарха РПЦ, та
кий крок «у даний момент не є ні ро
зумним, ні своєчасним». Адже багато 
людей, як сказав він, «принципово не 
приймають ідею русифікації право
славного богослужіння» і є «небезпека 
того, що переклад богослужіння на 
розмовну мову відштовхне від Церкви 
значну частину віруючих». Водночас 
владика повідомив, що «Священний 
Синод, виступаючи проти радикальної 
заміни однієї мови богослужіння 
іншою», вважає за необхідне продов
жити роботу з редагування слов’янсь
кого тексту з тією метою, щоб, не руй
нуючи його краси, «зробити його 
більш зрозумілим для сприйняття су
часної людини». Але робити це 
потрібно так, переконаний митропо-
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лит, «щоб не сіяти смуту в головах 
віруючих й не травмувати релігійного 
почуття тих, хто виховувався в атмо
сфері і культурі слов’янського бого
служіння». За його словами, не пла
нується в РПЦ і календарна реформа. 
«Оскільки від вірності тому чи іншому 
календарю справа людського порятун
ку не залежить, то ми й не вважаємо 
потрібним відмовлятися від Юліансь
кого календаря».

Глава Московського Патріархату 
оприлюднив таку статистику своєї 
Церкви. Вона має нині 132 єпархії. 
Кількість архипастирів у неї 154 (з них: 
130 -  єпархіальних, 24 -  вікарних, 12 -  
на відпочинку). Церква має 312 чо
ловічих і 325 жіночих монастирів, 
не рахуючи ще 167 монастирських по- 
дворій і 45 скитів. Окрім цього 
у віданні РПЦ знаходиться ще 24 став
ропігійних монастирів. На території 
Росії числиться 16350 парафій, які об
слуговують 15605 священиків і 3405 
дияконів. З врахуванням України 
кількість парафій у Церкви значно 
більша. Церква має 5 духовних ака
демій, один богословський інститут, 
два православних університети, 33 ду
ховні семінарії, 44 духовні училища, 14 
пастирських курсів і три єпархіальні 
жіночі училища. Є ще ряд регентсь
ких, іконописних та церковно-па
рафіяльних недільних шкіл. Лише 
в 2003 р. Московську духовну академію 
закінчило 35 випускників по стаціона
ру і 37 -  по заочному сектору. Було за
хищено в МДА 22 дисертації на 
степінь кандидата богослів’я. Духовну 
семінарію в Москві закінчило 58 випу
скників по стаціонару і 134 -  по заоч
ному сектору. Регентську школу при

МДА закінчило 27 випускниць, іконо
писну -  14. У 2003 р. стаціонар МДС 
перейшов на 5-річний термін навчан
ня. Нині лише в Московських духов
них школах навчається 687 осіб по 
стаціонару і 1019 заочно. Викладання 
веде в московських духовних навчаль
них закладах 121 особа, з них 12 про
фесорів, 13 доцентів, 6 докторів бого
слов’я і церковної історії, 2 доктори 
наук, 4 магістри богослов’я і 41 канди
дат богослов’я. Могутньою навчаль
ною установою РПЦ є Тихонівський 
богословський інститут. На його вось
ми факультетах нині навчається 1203 
студентів по стаціонару і 2211 заочно. 
При інституті є підготовче відділення, 
аспірантура, центр духовної освіти 
військових. Разом в ТБІ нині на
вчається 3704 особи. Викладачів тут 
435, з них: 24 доктори наук, 4 доктори 
церковної історії і богослов’я, З 
магістри богослов’я, 170 кандидатів 
наук, 21 професор, 70 доцентів, два за
служених діячів мистецтв, один заслу
жений працівник культури вісім 
членів Спілки художників. В столиці 
Церква має по чотири чоловічих і 
жіночих монастирів. Православних 
храмів і каплиць в Москві 681, із них: 7 
кремлівських соборів, 2 кафедральних 
собори, 5 храмів для синодальних ус
танов, 357 парафіяльних храмів, 114 
патріарших та 64 монастирських по- 
двор’їв, 6 каплиць. Будується в Москві 
ще 67 храмів і каплиць. В Москві бого
служіння ведуться в 480 храмах і 65 
каплицях. Не відновлено ще бого
служіння в 31 храмі, а 32 ще не пере
дані РПЦ колишніми арендаторами. 
Москва має ще 133 домових храмів. 
На парафіях в Москві службу ведуть 
1010 священнослужителів, з них 723
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священиків і 287 дияконів. В став
ропігійних монастирях Московської 
єпархії служать 347 священиків, 
в інших ставропігійних монастирях 
ще 112 священиків. Разом на території 
Росії нараховується 16350 парафій, 
на яких служать 15605 священиків і 
3405 дияконів. Разом священнослужи
телів -  19010. За штатом знаходиться 
40 священнослужителів, 23 з яких за
боронені в служінні. Загальна кількість 
священнослужителів, які знаходяться 
в безпосередньому підпорядкуванні 
Московського патріарха -  1532. (Пра
вославная Москва. -  №1)

Патріарх Московський Олексій II
підвів перші підсумки обговорення 
в західноєвропейських церковних ко
лах своєї пропозиції про створення са- 
мокерованого округу, що включає 
існуючі там «єпархії, громади і монас
тирі російського походження і тра
диції». Патріарх відзначив, що його 
звернення пов’язане із проблемою 
єдності російських людей за межами 
Батьківщини, а тому «було із зацікав
ленням сприйняте як православними 
ієрархами, так і церковною гро
мадськістю Західної Європи». Внаслі
док цього, із задоволенням констату
вав Олексій II, «почалася серйозна дис
кусія, в процесі якої відбулося духовне 
осмислення як нашої історії, так і 
нинішньої ролі російської еміграції». 
Частиною об’єднавчого процесу за 
участю носіїв російської духовності 
Патріарх вважає і те зближення, що 
почалося між ще недавно ворогуючи
ми частинами Російської ПЦ. За оцін
кою Олексія II, після візиту В.Путіна 
в США, який передав патріарше за
прошення відвідати Росію главі

Російської православної Церкви За
кордонної (РПЦЗ) Лаврові, і приїздом 
у Москву делегації РПЦЗ, «перешкоди 
до відновлення єдності двох частин 
Російської церкви усунуті». Тому зараз 
Церкви «готові до дискусії без яких- 
небудь попередніх умов, ... хоч і не
можливо в один момент здолати 
розбіжності, що накопичилися у взає
минах із Закордонною Церквою».

Православна церква в Америці 
«у перспективі повинна бути єдиною».
Таку думку висловив митрополит Смо
ленський і Калінінградський Кирило 
(Гундяєв). Митрополит визнав ненор
мальним стан, коли «на території США 
й Канади діє 11 канонічних юрис
дикцій» різних православних помісних 
Церков. У 1970 р., нагадав православ
ний ієрарх, РПЦ надала Американській 
митрополії автокефалію. Однак інші 
помісні Церкви виявилися «не готови
ми до такого розвитку подій». Особли
ву роль, на думку Кирила, відіграють 
парафії в США і Канаді, які знаходять
ся в юрисдикції Патріарха Московсь
кого. Що ж стосується Російської 
Церкви Закордонної з центром в Нью- 
Йорку, то митрополит констатував ро
зуміння тут того, що «із утвердженням 
свободи на Батьківщині» «неможливо 
залишатися в роз’єднанні».

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ
Тимчасова керівна рада Іраку на 

своєму засіданні прийняла рішення 
про створення комітету з подолання 
релігійних розбіжностей. «Комітет 
створюється для запобігання і подо
лання конфліктів і суперечок на 
релігійному ґрунті між різними група-
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ми іракського суспільства», -  заявив 
член Ради Муаффак Ap-Рубаї. Відпо
відно до цього рішення, майбутній 
Комітет буде здійснювати широку 
пропагандистську кампанію в країні з 
використанням місцевих ЗМІ, вести 
роз’яснювальну роботу в університе
тах, школах, держустановах.

Потенційні союзники Білого Дому 
в Іраці -  мусульмани-шиїти -  стали її 
першими ворогами. По країні час від 
часу проходять маніфестації під гасла
ми: «Саддам пішов, мають піти й аме
риканці!», «Ваша допомога нам -  брех
ня!». Арешт американцями одного із 
шиїтських лідерів -  шейха Мухаммеда 
аль-Фартусі і його п’яти помічників -  
підігрів пристрасті мусульман Іраку. 
Вища рада ісламської революції в Іраці, 
що є найбільшою політичною ор
ганізацією шиїтів і діяла раніше за кор
доном при підтримці Ірану, офіційно 
оголосила про початок своєї політичної 
діяльності в своїй країні. Центральна 
штаб-квартира Вищої ради буде 
розміщена в Ен-Наджафі. Проте цю 
шиїтські організацію вже роздирають 
внутрішні суперечності, про що 
свідчить відкриття нею в Ен-Наджафі 
водночас аж трьох своїх представ
ництв, озброєне зіткнення в місті між 
прибічниками сина раніше вбитого ду
ховного лідера іракських шиїтів Му

хаммада ас-Садра Муктадом та 
послідовниками відомого іракського 
релігійного діяча Аль-Хої, який повер
нувшись в Ірак, був вбитий мактадис- 
тами. То ж американці в Іраці зіткнули
ся з рядом неочікуваних проблем. Ті, 
хто вимагає від них залишити країну і 
розглядає їх як окупантів, водночас, 
рвучись до влади, затіяли боротьбу між 
своїми угрупуваннями. Як в Аф
ганістані чи Югославії, в Іраці амери
канці залишать після себе повну руїну і 
ненависть до себе населення окупова
ної країни. Саме тому нетихим було 
Різдво для них в Багдаді. До десятка їх 
об’єктів зазнали ракетного обстрілу. 
Серед них штаб-квартира окупаційної 
адміністрації, готель «Іштар-Шератон», 
де розміщені американські контракт
ники. А тим часом, скориставшись пе
реорієнтацією американців на Ірак, 
«Аль-Каїда» підготувала нові удари 
проти їх країни. Для цього нею знову 
буде використана авіація, в екіпажі якої 
вже ввійшли ті, хто ціною власного 
життя помститься Америці. То ж не
спокійно американці відзначали цьо
горічне Різдво не лише в Іраці, а й у се
бе в країні. Основні міста країни ціло
добово патрулювала авіація

Впливові ісламські духовні лідери
закликають мусульман використову
вати методи політичного й еко
номічного тиску на Францію, щоб за
побігти прийня
ттю закону про 
заборону носіння 
релігійних сим
волів, у тому чис
лі мусульмансь
ких хусток у 
школах. Катарсь-
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кий шейх Юсуф аль-Карадаві, висту
паючи перед віруючими в мечеті Дохі, 
заявив, що закон про заборону 
носіння релігійних символів, підтри
маний президентом Франції Жаком 
Шираком, «заподіює біль і шкодить 
мусульманам».

Ісламський екстремізм шкодить 
інтересам мусульман. Про це заявив 
віце-президент Ірану Алі Абтахі. Іран
ський лідер причини появи і зростан
ня ісламського екстремізму пов’язує з 
постійною підтримкою США експан
сивної кривавої щодо палестинців 
політики Ізраїлю та їх інтервенцією 
в Афганістан та Ірак . Водночас віце- 
президент відзначив, що до екст
ремізму веде «відсутність політичних 
свобод в країнах Близького Сходу». 
На його думку, «зміні іміджу ісламу», 
уникненню «руйнівних іноземних 
вторгнень» допоможе засудження не
виправданих екстремістських дій.

Амір ісламської бригади шахедів 
«Ріядус Саліхьійн» Абдаллах Шаміль 
Абу-Ідріс Басаев, відомий як один із че
ченських польових командирів народ
но-визвольної армії Чечні, опублікував 
через сайт «Кавказ-Центр» звіт про 
підсумки воєнних дій 2003 р. В звіті ска
зано, що протягом року проведено по
над три тисячі підривів, знищено і виве
дено з ладу більше тисячі одиниць авто- 
і бронетехніки, підбито 31 гелікоптер, 
знищено 9 тис. ворогів. Рік ознаменова
ний розширенням зони бойових дій і 
територій, де ведеться джихад проти аг
ресорів, і створенням військових сек
торів. Зокрема створені Інгушський, 
Осетинський, Ауховський та Ставро
польський сектори, активізувався Дагес

танський оперативний напрямок. Ба
саев відзначає, посилаючись на поміч
ника Президента Росії по Півн. Кавказу 
С.Ястржембського, що «самі кяфіри 
(немусульмани) визнають, що за 2003 р. 
вони мають значно більші втрати, ніж 
в минулому і позаминулому роках». Ба
саев заявляє, що джихад в Чечні буде 
продовжуватися навіть і в тому випадку, 
якщо загинуть нинішні лідери бойо
виків -  він сам і Аслан Масхадов. Басаев 
погоджується добровільно здатися 
російській окупаційній владі в тому разі, 
якщо вони піднімуть ціну за його голо
ву з 20 млн. доларів до 30-40. «Я віддам 
ці гроші Масхадову для продовження 
джихаду, а собі куплю один КамАЗ і сам 
приїду до них». Коментуючи вибори до 
Держдуми Росії і можливі їх наслідки 
для чеченського народу, Басаев заува
жує, що у влади в Росії «завжди були 
націоналісти, фашисти і шовіністи. 
В який би демократичний одяг не вдяга
лася Російська імперія, вона завжди за
лишається імперією, завжди зали
шається паразитом, якому потрібна кров 
чужих народів». (Вечерние вести. -№5)

З релігійних мотивів уряд Са
удівської Аравії ввів з початку 2004 р. 
нові обмеження на імпорт ляльок, що 
зображують жінок, а також м’яких 
іграшок, що зображують тварин. Влас
никам магазинів дано три місяці, щоб 
розпродати наявні в них подібні това-
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ри. Крім ляльок, заборонено також 
імпортувати в країну неісламські 
релігійні символи. Релігійна поліція 
країни заборонила поширення в країні 
ляльки Барбі ще десять років тому. Во
на була оголошена «загрозою для мо
ралі» (на чорному ринку ця лялька ко
штує 27 доларів). (NEWSru.com)

Біля чотирьох тисяч російських му
сульман вже оформили документи для 
здійснення хаджу в Мекку і Медину. Це 
традиційне паломництво до святих 
місць ісламу є одним з п’яти стовпів му
сульманської релігії, і кожен її послідо
вник зобов’язаний зробити його хоча 6 
раз у житті. Усього в 2004 р. в хадж змо
жуть відправитися 5,5 тисяч російських 
віруючих. Порівняно з минулим роком, 
надана Росії квота збільшена на 500 чо
ловік -  на випадок великого напливу 
прочан з Чеченської республіки. Ос
танній день прибуття прочан у Са
удівську Аравію наземним транспор
том -  23 січня, літаком -  26 січня. По
вернення перших російських мусульман 
з хаджу очікується 5 лютого. Усі проча
ни обов’язково проходять 4-компонент- 
ну вакцинацію, для них замовляється 
спеціальний ритуальний одяг, а також 
бейджі із фотографією кожного проча
нина і телефонами консульських служб. 
В Росії діє Рада з хаджу, в яку входять 
шість найбільших у країні мусульмансь
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ких організацій: Рада мусульман Росії, 
Духовні управління мусульман Євро
пейської частини Росії, Дагестану, Та
тарстану, Центральне духовне уп
равління мусульман в Уфі і Коорди
наційний центр мусульман Північного 
Кавказу.

Імамам мечетей в іракській про
вінції Салах-ед-Дін (Тікріт) -  бать
ківщині Саддама Хусейна -  амери
канські війська подарували вісім ма
шин марки «Пежо-406». Деякі з імамів, 
які були відібрані місцевим комітетом 
у справах релігій, самі за подарунком 
не прийшли, а надіслали своїх пред
ставників. Усього американське ко
мандування має намір розподілити се
ред імамів трьох іракських провінцій 
24 машини. Представник армії США 
заперечив, що в такий спосіб амери
канське командування розраховує за
ручатися підтримкою іракських релі
гійних діячів.

Саудівська поліція моралі провела 
антиноворічну кампанію. Співро
бітники поліції, завданням яких є «по
ширення чеснот і запобігання гріхам», 
стежить за суворим дотриманням 
принципів ісламської моралі. Почина
ючи з 29 грудня вони проводять пе
ревірку магазинів і крамниць у пошу
ках ялинкових прикрас, свічок, но
ворічних подарунків із християнською 
символікою тощо. «У мусульман 
тільки два свята -  Ід аль-фітр і Ід аль- 
адха», -  заявив один із поліцейських. 
Саудівське міністерство торгівлі забо
ронило ввіз товарів, на яких зображені 
хрест, шестикінечна зірка Давида, зоб
раження Будди і символи інших 
неісламських релігій і віровчень. Забо
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рона встановлена міністром внут
рішніх справ королівства принцом 
Наіфом бен Абдельазізом. Зазначимо, 
що у Саудівській Аравії діє найсу- 
воріший «сухий закон». Іноземці, які 
живуть у королівстві, як правило, 
відправляються відзначати Різдво, Но
вий рік й інші свята в сусідній Бах
рейн, де немає настільки суворих за
конів і правил. Обидві країни зв’язані 
25-кілометровою автомобільною еста
кадою. Інші арабські держави, особли
во ті, у яких частина населення є хрис
тиянами, виявляють велику тер
пимість і повагу до інших релігій і тра
дицій. У деяких з них 1 січня є 
офіційним святковим днем.

У Болгарії в листопаді-грудні 
2003 р. розформовано кілька релі
гійних центрів ісламських організацій, 
що фінансувалися переважно із Са
удівської Аравії. Цілком ймовірно, що 
вони могли бути зв’язані з радикаль
ними організаціями типу товариства 
«Брати мусульмани». Про це повідо
мив глава військової розвідувальної 
служби Болгарії генерал П.Студенков. 
Дані центри знаходилися на півдні і 
південному-сході країни, де проживає 
основна частина ісламської національ
ної меншини, яка підтримує «зв’язки з 
аналогічними структурами в Косові, 
а також в Боснії і Герцеговині». Гене
рал Б.Борисов, відповідальний за ко
ординацію акцій спецслужб, сказав, 
що в Болгарії було проведено кілька 
спецоперацій, спрямованих проти дій 
екстремістських ісламських місіонерів.

Шість ісламістів звинувачує влада 
Франції у зв’язках з чеченцями й підго
товці теракту в Російському посольстві

з використанням рицину і токсинів. Всі 
вони були арештовані напочатку січня 
в Ліоні. Серед затриманих імам ліонсь
кої мечеті Шеллалі бен Шеллалі і його 
син Менад. Ісламісти звинувачуються 
у спробах створити терористичну мере
жу на території Франції.

Мусульманські сепаратисти із штату 
Кашмір заявили, що вони не будуть до
тримуватися домовленості між Індією і 
Пакистаном про припинення вогню. 
Відтепер почастішали вибухи в людних 
місцях штату, зокрема на автобусних 
зупинках. Сепаратисти домагаються 
відокремлення штату Кашмір від Індії.

БУДДИЗМ
Досі не відомі буддійські сутри ви

явлені при реставрації статуй Будди
в буддійському монастирі Шікунси 
(північно-західний Китай). Релігійні 
канони виконані китайською і декіль
кома іншими мовами народів, які про
живають у Китаї. Священні сувої за 
традицією знаходилися всередині ста
туй Будди Сьогодення -  Шак’ямуні. 
У монастирі 20 років тому вже були 
знайдені барвисті настінні розписи, 
більше 100 глиняних і бронзових 
скульптур Будди Сьогодення. За оцін
ками вчених, сутри були зроблені в ча
си правління 4 династій -  Тан, Сун, 
Юань (монгольська), Мінь і Цінь 
(маньчжурська) -  у період з 618 по 
1911 р. Очікується також, що сутри 
містяться і в 19 ще не розкритих гли
няних статуях Шак’ямуні.

У буддійських храмах КНДР відбу
лися масові молебні за якнайшвидше 
об’єднання розділеної вже понад п’ят-
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десят років країни і вигнання з Півдня 
американських військ. Десятки тисяч 
віруючих зібралися в храмах з нагоди 
свята знаходження Буддою вищої муд
рості, де священнослужителі зачитали 
розповсюджений заздалегідь текст мо
литви. «Буддисти Півночі і Півдня по
винні досягти примирення і єдності,-  
говориться в ньому.- Разом ми по
винні вигнати з півострова війська 
США, які відповідають за розкол на
шої нації, а також проводити в життя 
положення, зафіксовані в Спільній 
декларації. Лише тоді ми зможемо по
будувати на цій землі рай, у якому не 
буде болю і сповниться щастя». Як 
відомо, Спільна декларація була 
підписана лідерами двох корейських 
держав 15 червня 2000 р. У тексті мо
литви також міститься заклик «ак
тивніше брати участь в боротьбі з ре
акційними силами, які протистоять 
об’єднанню Батьківщини».

Далай-лама, подаючи концепцію 
незалежності свого народу, в одному з 
інтерв’ю сказав: «Я не шукаю повного 
відокремлення Тибету від Китаю. Ми 
готові залишатися частиною Китаю, 
бути в його складі на правах автономії. 
Моє головне завдання -  забезпечити 
збереження всіх компонентів тибетсь
кої культури, особливо таких, як мова і

духовна традиція. Також я борюся за 
збереження довкілля -  це надто важли
во для нашого спільного майбуття. Як
що ми одержимо реальну автономію, 
то вирішення означених проблем є 
цілком можливим». (М.Монгуьи)

Далай-лама дорожить глибокими і 
давніми зв’язками свого народу з 
Індією, де він знаходиться на правах 
політичного біженця. «Ми, тибетці,- 
сказав він, -  сприймаємо Індію як гу
ру. Ця країна для нас -  вчитель. Ми 
зуміли, перебуваючи тут, зберегти 
свою культуру, вижити як народ». Да
лай-лама не вважає, що Шамбала є ге
ографічним поняттям і пов’язана з 
Індією чи територією якоїсь іншої 
країни. «Надто тяжко локалізувати 
Шамбалу якимсь одним місцем. Її не 
можна знайти на жодній карті світу,- 
зауважує буддійський лідер, -  проте 
вона існує в нашій свідомості... Якщо 
виходити із досвіду багатьох великих 
практиків, то я вірю в існування цієї 
країни. Вона десь є... Звичайні люди не 
можуть туди попасти». (М.Монгуш)

Правовірний буддист Річард Гір —
один із наближених Далай-Лами -  пла
нує навернути інших людей до своєї 
віри шляхом відкриття для них елітно
го курортного центру під назвою «Спа 
Тибет». В цьому азійському санаторії 
будуть різноманітні тибетські ліку
вальні процедури, спеціальні ванни, 
кімнати для медитацій тощо.

ІУДАЇЗМ
Іудейське свято Хануки група відо

мих рабинів і лідерів провідних 
єврейських організацій Америки
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в грудні відзначили в Білому Домі ра
зом із Президентом Бушем. В присут
ності більше трьохсот гостей тут були 
запалені свічки на старовинній мінорі, 
яку передав на ці урочистості один із 
музеїв Чикаго. Запалювали їх діти тих 
євреїв, які несуть нині службу у Зброй
них Силах США.

Ізраїльський уряд прийняв 
рішення про розформування 
міністерства у справах релігій. Це
рішення було схвалено більшістю 
депутатів кнесету (67 проти 26 го
лосів). Повноваження розформова
ного міністерства передані міністер
ству юстиції. Це рішення є історич
но важливим для Ізраїлю, оскільки 
релігійні інститути залишаються тут 
традиційно сильними. «Ми зробили 
ще один крок вперед до створення 
освіченого, ліберального і цивілізо
ваного суспільства, що відображає 
сподівання більшої частини лю
дей», -  заявив міністр юстиції 
Ізраїлю Млой Лапід. Відповідно до 
нового законопроекту, адміністра
тивна відповідальність за рабинські 
суди переходить до міністерства юс
тиції. Президент Верховного ра- 
бинського суду буде призначати 
тимчасових суддів після схвалення їх 
кандидатур міністром юстиції, 
а встановлення процесуальних пра
вил у рабинських судах буде знахо
дитися в руках міністра юстиції, 
який буде погоджувати ці питання з 
президентом Верховного рабинсько- 
го суду. Лідер ультраортодоксальної 
релігійної партії «Шас» Е.Ішай на
звав новий законопроект «духовним 
Холокостом для єврейського наро
ду». (InoPressa.Ru)

Іудеї в Ізраїлі скоро будуть в мен
шості. За кількістю своїх послідо
вників домінуючим тут стане іслам. 
Серед населення всієї території Ізра
їлю, Західного берега і сектора Газа 
вже зафіксована неєврейська біль
шість. Саме тому єврейська преса за
кликає до великої алії з Росії. Алія, 
на думку фахівців, дасть можливість 
євреям зберегтися як народу і через 50, 
і через 100 років.

Вищий суд справедливості Ізраїлю
прийняв рішення, згідно з яким пред
ставницям релігійної жіночої ор
ганізації «Жінки Стіни» заборо
няється проводити групові молитви 
біля Стіни плачу. Суд зобов’язав уряд 
виділити для цього іншу ділянку 
землі. При цьому було враховано те, 
що групові молитви біля Стіни плачу 
несуть загрозу для громадської безпе
ки. «Жінки Стіни» -  це радикальний 
рух в іудаїзмі, який виступає за повну 
рівноправність чоловіків і жінок пе
ред Богом, а відтак за право відправ
ляти релігійний культ за одними і ти
ми ж правилами й канонами. Така по
зиція цієї іудейської спільноти не 
сприймається ортодоксально налаш
тованою частиною іудейської грома
ди Ізраїлю.

Засновником Форуму трьох релігій 
авраамістичної традиції, патроном 
Міжнародної ради християн та євреїв 
є Зігмунд Стернберг. Щороку премія 
його імені присуджується відомому 
миротворцю. Міжнародна рада хрис
тиян та євреїв ініціювала проведення 
весною наступного року в Києві Круг
лого столу з актуальних проблем 
міжрелігійних відносин
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ІНДІЙСЬКА 
РЕЛІГІЙНА т р а д и ц і я

Традиції індуїзму тисячолітньої 
давності живучі на його батьківщині, 
незважаючи на проникнення в життя 
індійців досягнень сучасної науки. 
В Індії продовжує жити система поділу 
людей на касти, патріархальний спосіб 
життя. І хоч офіційно це нібито забо
ронено, все одно підприємці не з вели
ким бажанням беруть до себе на робо
ту представників нижчих каст -  недо
торканих. їх доля -  різна чорна робота. 
Представник вищої касти буде ходити 
безробітним, вилежуватиметься міся
цями на газонах, але він ніколи не ста
не двірником, якщо йому навіть і ви
паде така можливість.

Індійське місто Ладарх назива
ють раєм для жінок, бо ж тут кожна з 
них має по 3-4 чоловіки, які її утри
мують і виконують до того ж всю до
машню роботу. Справа в тому, що 
кожна жінка в Індії має право за 
будь-яку провину відправити в мо
настир ладарха свого супруга. То ж 
чоловіків в цьому місті набирається 
багато.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ
Нові веб-сайти відкрила Церква 

Ісуса Христа Святих останніх днів для 
потреб своїх 
вірних. Водно
час в такий 
спосіб Церква 
може поширю
вати послання 
Євангелія. Кож

на територія нині визначає можли
вості своєї присутності у місцевому 
Інтернеті. Працюючими є сайти 
в Австрії, Данії, Німеччині, Швеції та 
ін. країнах. В сайти певних країн мож
на зайти через www.Ids .org. Щоб знай
ти існуючий перелік країн, треба клац
нути на «Country Sites».

Храм Церкви Ісуса Христа Свя
тих останніх днів у Вашингтоні
впродовж різдвяних днів притягує 
до себе своєю привабливістю майже 
сто тисяч осіб. 300000 ліхтариків у це 
Свято вогників оздоблюють не лише 
храм, а й дерева навколо нього. З ча
су започаткування такої традиції оз
доблення у 1978 р. до храму прихо
дило більше мільйона відвідувачів, 
серед них і зарубіжні гості. На 
вечірніх заходах в Центрі відвіду
вачів були організовані виставки, 
показ фільмів і вистав.

Церква Ісуса Христа Святих ос
танніх днів прагне відреставрувати 
в СІЛА всі місця своєї історії. Відомо, 
що в 1831 р. Дж.Сміт перемістив 
щойно організовану ним Церкву з 
Нью-Йорку до Огайо. Тут він її зосе
редив в маленькому будиночку щой
но наверненої сім’ї Уітні. Започатко-
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вана Ньюелом Уітні поташня мала 
неабияке значення для економічного 
благополуччя всієї громади. З 1833 по 
1836 рік святі зосередили свої зусилля 
на будівництві Кертлендського хра
му. Тут були у них лісопильня, школа, 
магазин, готель, водяне колесо для 
виробництва електроенергії та ін. 
Історичний Кертленд, як це засвідчує 
часопис «Ліягона» (№12- 2003),
повністю відреставрований і прий
має тих, хто хоче наочно пізнати 
історію Церкви.

«Ми вважаємо Вас частиною Га
ни» -  так оцінив ту гуманітарну допо
могу, яку надає його країні Церква Ісуса 
Христа Святих останніх днів її Прези
дент Джон Куфор під час зустрічі 
в Солт-Лейк-Сіті з керівництвом Церк
ви. Протягом останніх 15 років Церква 
спонсорувала Гані більше 140 гу
манітарних проектів. Дж.Куфор, пере
буваючи в Юті, обговорив з штатним 
урядом і провідниками Церкви мор
монів питання подальшого економіч
ного співробітництва. Президент 
ЦІХСОД Хінклі запросив ганського гос
тя у день відкритих дверей до храму 
в Аккрі, будівництво якого вже йде до 
завершення. В Гані Церква нині нарахо
вує п’ять колів і близько 20000 членів.

Церква Ісуса Христа Святих ос
танніх днів є найшвидше зростаюча 
конфесія СІЛА. Про це свідчать підра
хунки 1990-2000 років, проведені 
дослідницьким центром Гленмері. 
Церква зросла за цю десятиріччя в 19,3 
рази. Після неї йдуть Церква Христа, 
Асамблея Бога і римо-католики. 
За кількістю організацій ЦІХСОД є 
шостою в США. Найбільше її вірних

в штаті Юта (75%). Найвищий відсо
ток мормонів тут у місті Прово -  90.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ
Вірменська апостольська церква 

відзначила 6 січня свято Святого 
Різдва і Богоявления. Це святкова дата

для усієї Вірменії і вірменів, розсіяних 
по світу. Глава Церкви Верховний 
Патріарх і Католикос усіх вірмен Га- 
регін II очолив урочисту різдвяну 
літургію. Він побажав, щоб «громадсь
ке життя народів і держав розвивалося 
і міцніло на цінностях гуманізму, тому 
що істина в тому, що всі люди -  діти 
Божі». Вітаючи віруючих Вірменської 
церкви в різних країнах світу, Пред
стоятель відзначив, що «діаспора 
міцна і життєздатна Батьківщиною, 
яка переживає прогрес, а Батьківщина 
сильна поєднаною і консолідованою 
діаспорою». На завершення літургії 
в пам’ять про Водохрещення Христове 
відбувся обряд освячення води.

Своє 70-річчя відзначив негласний 
глава сінтоїстів Японії імператор 
країни Акіхіто. За давньою традицією 
імператори живуть в розкішному па
лаці, не залишаючи його. День народ
ження імператора -  національне свято 
всієї Японії. З приходом Ахікіто до
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влади в країні була проголошена ера 
Хейсей, тобто «досягнення миру». Ра
хунок років в Японії рахують не лише 
по загальноприйнятому літочислен
ню, а й по роках правління імператора. 
То ж нині тут не тільки 2004-й по Хри
сту, а й 15-й рік по Ахікіто. В день сво
го народження імператор, згідно про
токолу, має вийти на балкон палацу, 
щоб привітати тих, хто прийшов поз
доровити його. Правда, вітаючи 
японців із святом, імператор не мав 
спокою в душі, бо ж нещодавно у ньо
го виявили ракове захворювання. По
рушуючи також традицію, імператор 
вимушений був в 2003 р. на шість го
дин залишити свій палац і відправити
ся в госпіталь на операцію.

МІСТИКА
Тисячі шанувальників містичних 

африканських культів з’їхалися з усьо
го світу в Бенін, де на початку січня 
відзначалося національне свято -  День 
Буду. У неофіційній столиці релігії ву
ду -  невеликому містечку Уїда -  зібра
лися пілігрими зі США, Бразилії, 
острівних держав Карибського моря, 
ряду інших країн. Вони принесли 
жертви різним божествам, взяли 
участь у містичних ритуалах, просили 
допомоги у відомих шаманів. Чаклуни 
із всього світу могли купити на 
найбільшому у світі ринку різного ро
ду зілля для містичних ритуалів й ціли- 
тельства, а також інгредієнти для 
їхнього приготування. Вудуїстам про
понується величезний асортимент із 
ритуальних ляльок вуду, сушених нут
рощів і кісток тварин, інші незви

чайні, а часом і шокуючі речі. У Беніні 
близько 80% населення є анімістами і 
прихильниками вудуїзму. У 1993 р. 
діючий на той час президент Н.Согло 
проголосив День Буду національним 
святом. Вуду означає «дух» на мовах 
народностей древньої Дагомеї (сучас
ний Бенін і ряд інших держав Західної 
Африки). Релігія характеризується на
самперед вірою в те, що світ населений 
добрими і злими духами, від яких зале
жить здоров’я і добробут людей. Точ
ний час виникнення цієї релігії невідо
мий. Деякі дослідники вважають, що 
ця релігія виникла внаслідок змішу
вання культів Дагомеї і католицьких 
церемоній. Пізніше раби, вивезені з 
«невільничих берегів» Дагомеї, поши
рили вудуїзм у всьому світі.

В Непалі із-за відсутності належно
го медичного забезпечення громадян 
країни процвітає знахарство і шаман
ство. Але це не завжди закінчується до
бре для чарівниць. Ось лише в грудні 
в гірському поселенні Кармайя було 
зарубано двох жінок, яких звинувати
ли в невмілому чародійстві.
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РІЗДВО ІСУСА ХРИСТА 
В УКРАЇНІ І СВІТІ

Відзначення Різдва Христового ак
туалізувало питання достовірності 
описання в новозавітних творах того
часної історії. До них звернулася й ук
раїнська преса. У статті «Різдво: міфи і 
реальність» Габріеля Джубелліно (Ве
черние вести. -  № 2 за 2004 р.) зокрема 
говориться, що та інформація, яка по
дається в різних Євангеліях часто не 
співпадає і звести її до одного знамен
ника практично неможливо, бо ж мова 
в них йде не про якусь історію. До того 
ж, Євангелії були написані у другій по
ловині першого століття, десь через ЗО 
років після смерті Ісуса і є вільною 
інтерпретацією життя Ісуса. При цьо
му в Євангеліях ніде не говориться, що 
Марія народила Ісуса в печері чи хліві, 
що при цьому були якісь тварини. Ли
ше в VI століття вперше з’явилося 
письмове ототожнення волхвів із 
східними владиками, а в VIII ст. заяви
лися їх імена -  Мельхіор, Балтазар і Га
спар. В час Ісуса волхвами називали 
мудреців, що займалися астрономією 
та астрологією. З Євангелій не можна 
визначити точно ні день, ні рік народ
ження Ісуса Христа. Перша згадка про 
відзначення Різдва 25 грудня відно
ситься до епохи правління імператора 
Константина -  330 року від Р.Х. Газета 
«Україна молода» (ЗО грудня 2003 р.) 
вмістила статтю Н.Лебідь «І бачив я 
під сонцем місце суду, а в нім -  безза
коння...», яка подає євангельське опи
сання суду над Ісусом Христом і ко
ментарі до нього дослідників. Насам
перед висловлено сумнів з приводу то

го, звідки могли євангелісти знати про 
суд у всіх дрібницях, якщо на ньому 
були відсутні навіть найближчі сорат
ники Ісуса Христа, які залишили його 
втечею. Розходження в описанні Єван
геліями деталей засідань Синедріону 
свідчить про використанні авторами 
Євангелій матеріалів з других чи 
навіть енних рук. Характерним є й те, 
що оповідь євангелістів про Пілата не 
відповідає даним, які наводять про 
нього Філон Олександрійський чи Ио
сиф Флавій. Пілат-захисник Ісуса не 
узгоджується із Пілатом -  катом хрис- 
тян (за Євангелією від Луки). Автор 
статті в «УМ» робить висновок: «Суд 
у такому вигляді, як його представлено 
в Євангеліях, є, швидше за все втілен
ням настроїв ворожнечі та неприязні 
по відношенню до євреїв, що спалах
нула у християнських колах у перші 
роки після зруйнування Єрусалиму». І 
насамкінець: «Сучасні історики
дійшли висновку, що а  текстах Єван
гелій наявні щонайменше два текстові 
шари -  перший, більш давній, є мак
симально наближеним до тодішніх ре
алій. Другий шар представляє собою 
компіляцію різних підходів, яку при
внесли у Євангелія їхні пізніші «редак
тори». Метою останніх було передусім 
довести миролюбність християнства 
то його відстороненість від єврейських 
проблем. Початком такої переробки 
ми маємо завдячувати євангелісту 
Марку. Його ініціативу з часом підхо
пили й інші «колеги» по перу. Як 
наслідок цього ми маємо чотири
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варіанти оповіді про куса Христа, 
відомі як Євангелія від Матвія, Марка, 
Луки та Іоанна». Газета «МК в Украи
не» в добірці «День рождения -  много 
раз в году» засвідчує, що Біблія не дає 
точну дату народження Ісуса Христа. 
На ближньому Сході, згідно спостере
жень Агатангела Кримського, «навіть 
не чували про таке диво, як день наро
дження», бо ж це була для цього 
регіону взагалі неприйнятна традиція. 
Тому апостоли жодного разу не відзна
чали цей день свого Вчителя. Лише 
в кінці III ст. єгипетські богослови 
після тривалих нарад і підрахунків 
встановили, що Ісус народився 20 
травня. У них ще жевріла надія, що це 
повідомлення поєднає зрештою 
розрізнене христянство. Але полупи
лося навпаки. Різні християнські гру
пи почали вести свої підрахунки. По
явилися нові дати народження Ісуса -  
28 березня, 2 квітня, 19 квітня. Дехто 
запропонував святкувати в червні. 
Тоді в Західній Європі скористалися 
датою популярного свята Сатурналій і 
почали відзначати День народження 
Ісуса 25 грудня. А оскільки у цього свя
та були великі «язичницькі вуха», 
то протестантська Європа стала забо
роняти його відзначення. В XVII ст. 
в Англії і її чисельних колоніях 
різдвяні свята були заборонені зако
ном. В Америці у 1659-1681 роках 
відзначати день народження Спасите
ля вважалося дурним тоном. Але з 
XVIII ст. християни знову повернулися 
до Різдва. Знову стали популярними 
різні підрахунки дати народження 
Христа. Міжнародне товариство 
дослідників Біблії прийшло до виснов
ку, що він народився скоріше ранньою 
осінню. Підтвердженням цього, на йо

Різдво Ісуса Христа в Україні і світі_______

го думку, служить сама ж Біблія. Відо
мо, що римляни розіп’яли Ісуса на 
іудейську Пасху, тобто ранньою вес
ною. Тоді Ісусу було 33 з половиною 
роки. Відтак 34 йому мало стукнути че
рез півроку, а отже -  осінню. Це 
співпадає з євангельською оповіддю 
про те, що коли Марія народила сина, 
то пастухи пасли овець в полі. Але ж це 
не могло бути взимку, оскільки в цю 
пору року отари не виганяли на пасо
вища (до того ж ще й вночі). То ж чи
таємо в газеті висновок: ні математи
ка, ні історія, ні навіть теологія ніколи 
не дадуть відповідь на питання, в який 
день народився Ісус. І тут не треба 
прагнути всім переходити на якийсь 
один день відзначення. Святкуючи 
день народження Ісуса Христа, ми 
відзначаємо не дату календаря, а подію 
світового значення. Нічого страшного 
в тому, що одні її відзначають в один 
день, а інші -  в інший немає. Головне -  
відзначають!

Різдво Христове за юліанським ка
лендарем святкують лише Російська, 
Сербська, Єрусалимська і Грузинська 
православні Церкви. Цікавою і близь
кою до української є традиція святку
вання Різдва у Сербії та Чорногорії. 
Свято починається тут рівно опівночі 
дзвоном у всіх церквах і монастирях і 
триває три дні. Оскільки свято вва
жається домашнім, то в перший день 
у гості не ходять. Але все рівно з ран
нього ранку всі домочадці повинні бу
ти святково одягнені, причому обо
в’язково на кожному повинна бути хо
ча б одна обновка (сорочка, туфлі -  
будь-що). Ранком глава родини ча
шею фруктової горілки (ракії) поздо
ровляє своїх рідних з Різдвом. Поздо
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ровляють серби один одного вітання
ми «Світ Божий -  Христос народився» 
і «Воістину народився». Після повер
нення з церковної служби родина сідає 
за святковий стіл, неодмінним атрибу
том якого в цей день, після закінчення 
шеститижневого посту, є печене поро
ся. Обов’язково печеться і домашній 
хліб «чесніца», у який кладеться мо
нетка на щастя. А от після обіду за зви
чаєм треба небагато попрацювати, 
щоб робота в новому році принесла 
успіх. Квартири і селянські будинки 
в Сербії на Різдво прикрашаються су
хими дубовими гілками, підлоги всте
ляються соломою, у кімнатах розкида
ються зерна чи пшениці жита. А от хо
дити в гості і приймати гостей у Різдво 
не прийнято. Це -  сімейне свято. 
У своєму цьогорічному святковому 
різдвяному посланні до віруючих 
Сербський патріарх звернувся до пра
вославних із закликом, щоб «не бенте
жилися тими, хто не вірить у Бога, 
а живе добре: уже тут, на землі, видна 
тлінність добутого ними несправедли
вим шляхом багатства, чи слави влади. 
... Прийшов час визнати і перед Богом 
і перед нами самими, що наше життя, 
не варте славного імені Христа, стало 
причиною багатьох криз, які ми пере
живаємо».

Різдвяне Послання Патріарха УПЦ 
КП Філарета перейняте турботою про 
молодь. Відзначивши те, що в храмах 
тепер є багато молоді, дітей, молодих 
сімей, владика водночас з жалем відзна
чає, що «є й така молодь, яка, шукаючи 
віри, пішла не тією дорогою, яка не ве
де до Царства Божого. Ми зустрічаємо і 
таких християн, які були свого часу хре
щені, а потім втратили віру і тепер не

вірять ні в Христа спасителя, ні взагалі 
в Бога. Інші не відмовляються від Хри
ста і від Бога, але не живуть по-христи- 
янськи і не виконують його Заповіді. 
У них роздвоєні душі». Патріарх заува
жив на віровідступленні у християнсь
кому середовищі і поклонінні таким 
ідолам як Бахус -  бог пиятиків, Венера -  
богиня розпусти, черево чи золотий 
тілець і нажива. Дехто ганяється за сла
вою і заради неї зневажають і віру, і 
совість, і честь. »Є й такі люди, для яких 
богом стало досягнення влади. Владо
любство стає своєрідною наркоманією. 
Будь-яка пристрасть є ідолопоклонст
вом». Зрештою глава УПЦ КП робить 
такий висновок: «Християни, які підко
рили себе цим порокам, перестали бути 
храмами Святого Духа. В їхніх душах 
уже не перебуває Бог. Європа кілька 
віків тому поставила в центр історич
ного процесу не Бога, а людину, і ре
зультатом цього є сьогоднішнє мораль
не падіння і бездуховність». (Шлях Пе
ремоги.-№  1-2)

Глава УПЦ Московського Патріар
хату митрополит Володимир у своєму 
Різдвяному посланні наголосив зокре
ма на тому, що Христос може увійти 
лише до чистого серця, вільного від 
егоїзму, жорстокості і неправди. 
«Відзначаючи свято Різдва Христового, 
ми часто, на жаль, більше уваги звер
таємо на зовнішній бік святкування, за
буваючи про внутрішній; нас мало тур
бує наш духовно-етичний стан, ми за
буваємо очищати свою совість 
у Таїнстві Покаяння і з’єднуватися з 
Господом в Таїнстві Євхаристії, не спо
нукаємо себе читати Слово Боже і ро
бити справи милосердя. Тому таке не
стабільне наше сьогоднішнє життя, то
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му таке недосконале наше суспільство». 
Владика наголосив на тому, що мо
литься Господу «про дарування єдності 
нашій Святій Церкві, щоб були зцілені 
розколи і розділення».

По-різному оцінюють Різдво Хрис
тове відомі українські співаки та пись
менники. Якщо для Дмитра Гнатюка 
це привід для осмислення і переосмис
лення життя, запорука любові до най- 
щирішого і найпростішого, то для Іва
на Поповича «це щось радше з дитя
чих фантазувань, які перейшли в наше 
доросле життя», бо ж він ні в но
ворічні, ні в різдвяні дива не вірить. 
Якщо для письменників-фантастів 
Марини та Сергія Дяченків «різдвяна 
магія -  це атмосфера світосприйняття, 
те, що відбувається всередині у лю
дині, коли вона починає відчувати себе 
дитиною», а відтак повертається «до 
чогось кращого в собі», то Оксана За- 
бужко, яка взагалі не вірить в дива (і не 
тільки різдвяні), вважає, що «Бог дива 
не датує». (Експрес. -  №1)

Перенесення відзначення Різдва 
Христового православними України з 
7 січня на 25 грудня більшість опита
них в перші дні січня різними ук
раїнськими газетами сприйняла нега
тивно. Мотивів незгоди з такою 
акцією багато. Тут і небажання збли
ження з католиками, і необхідність 
збереження традиції наших предків, і 
небажання втратити українськість 
у відзначенні Різдва, і багато іншого.

У Різдвяну ніч в Україні відбулися 
святкові богослужіння в майже 11,8 
тис. культових споруд. За даними МВС 
України, участь у них взяли 4,5 млн.

віруючих. Найчисельнішими ці урочи
стості були в Рівненській, Тер
нопільській та Львівській областях. 
У Києві в 57 храмах відбулися Різдвяні 
богослужіння за участю майже 35 тис. 
вірних. Протягом Новорічних і 
Різдвяних свят працівники органів 
внутрішніх справ для забезпечення 
правопорядку працювали в посилено
му режимі. За здійснення адміністра
тивних правопорушень у місцях про
ведення Різдвяних богослужінь 
в Чернігівській, Запорізькій, Пол
тавській і Донецькій областях затри
мано 105 осіб, (mignews.com.ua)

Число росіян, які відзначають Різдво 
Христове 25 грудня, за даними 
соціологів, з кожним роком збіль
шується. Цього року майже кожен 
п’ятий росіянин (19%) святкував Різдво 
за григоріанським календарем. У 2002 р. 
таких було 18%, у 2001 р. -  11%, 
у 2000-му- 16% (у РФ нараховується до 
500 тисяч католиків). Такі дані опри
люднили напередодні Нового Року 
соціологи Аналітичної служби під 
керівництвом Юрія Левади за підсумка
ми грудневого опитування 1600 росіян. 
Як показало дослідження, найчастіше 
про намір відзначати Різдво 25 грудня 
говорили: підприємці, які мають власну 
справу; керівники середньої ланки;
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службовці; домогосподарки; особи, мо
лодші 25 і старші 55 років; ті, хто має се
редню спеціальну і незакінчену вищу 
освіту; особи із відносно високими до
ходами. За даними іншої соціологічної 
компанії (ROMIR Monitoring), 80% 
росіян планують відзначати Різдво 7 
січня. В обидва дні -  і 25 грудня, і 7 
січня -  святкуватимуть Різдво 8% рес
пондентів, а зовсім не відзначають це 
свято 8% опитаних. У ROMIR 
Monitoring відзначають, що двічі Різдво 
святкують головним чином молодь 18- 
24 років, люди з вищою освітою і 
підприємці. Цікаво, що за даними все 
того ж ROMIR Monitoring, лише 35% 
росіян заявили про намір дотримувати
ся посту, а 64% твердо відповіли -  «ні». 
54% респондентів при цьому згодні з 
твердженням, що дотримання посту 
сприяє моральному розвитку людини 
(40% опитаних заперечують це). 20% 
опитаних заявили, що не бачать ніякого 
сенсу в пості. Із найбільшим скепсисом 
до посту ставляться чоловіки (27%) і 
молодь 18-24 років.

Лише три мільйони осіб в Росії взя
ли участь у різдвяних богослужіннях.
Про це повідомив заступник міністра 
внутрішніх справ Росії С.Щадрін. Зазна
чимо, що для Церкви, клірики якої дек
ларують не менше 60 млн. вірних, це 
надзвичайно низький показник. 
Для порівняння -  в три рази меншій за 
кількістю населення Україні участь 
у різдвяних богослужіння взяли понад 
4,5 млн. осіб. З іншого боку, цифри що
до Росії підтверджують данні тих екс
пертів, які пишуть про 6-7 млн. осіб 
в Російській Федерації, які дійсно 
сповідують (а не декларують) право
слав’я. «Найбільше число віруючих за

реєстровано в храмах Курської, Рязансь
кої, Костромської та Смоленської облас
тей, де в урочистих літургіях і хресних 
ходах взяли участь від 400 до 200 тисяч 
осіб. У Москві ця кількість склала близь
ко 118,5 тисяч. Навіть на свято Різдва 
Христового, що відбулося 7 січня на Ва- 
сильєвському спуску в Москві, взяли 
участь не більше п’яти тисяч осіб. Ціка
во, чи зарахував С.Щадрін до загальної 
кількості святкуючих тих майже 100 тис. 
співробітників міліції, які забезпечували 
порядок у дні свята.

Понад шість мільйонів в’єтнамсь
ких католиків відзначили Різдво Хрис
тове. У всіх католицьких церквах відбу
лися святкові богослужіння. В даний час

у СРВ визнані два призначених Ватика
ном кардинали: ханойський архиепис
коп Фам Дінь Тунг і хошемінський -  
Фам Мінь Ман. Напередодні свята като
ликів поздоровили віце-прем’єр і голо
ва президії ЦК В’єтнамського вітчизня
ного фронту -  найбільшої в країні гро
мадської організації. За офіційними да
ними урядового релігійного комітету, 
близько 8% населення В’єтнаму 
сповідують католицизм.

Єгипетські християни сумнівали
ся -  відзначати їм цього року Різдво 7 
чи 8 січня. Цього року Єгипет вдруге 
відзначить Різдво як загально
національне свято («РП» писала про це 
минулого року). Проте єгипетські хри-
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стияни-копти, яких у країні нарахо
вується, за різними оцінками, від 3 до 
10 мільйонів осіб, сумніваються, свят
кувати їм цього разу Різдво 7 чи 8 січня. 
Сумніви ці небезпідставні і пов’язані 
вони з особливостями коптського ка
лендаря, винайденого ще в Древньому 
Єгипті і діючого дотепер. Відповідно до 
цього сонячного календаря, рік 
поділяється на 12 місяців по ЗО днів і 
додатковий -  тринадцятий місяць. 
В звичайні роки цей міні-місяць, що 
носить назву єпагоменай (насі) триває 
5 днів, у високосні -  6. У той же час, 
за коптським календарем, Різдво 
відзначається на 29-й день четвертого 
місяця коптського календаря хойяка 
(кіхака). В високосні роки, подібні 
нинішньому, він падає на 8 січня. Кан
целярія Предстоятеля Коптської Церк
ви папи Шенуди ПІ виступила із роз’яс
неннями: різдвяна літургія відбудеться 
ввечері 6-го, а Різдво в Єгипті буде 
відзначатися 7 січня. Особливості ка
лендаря, пов’язані з географією -  це од
не, а міжнародна релігійна традиція -  
це інше, говориться в заяві.

На час святкування Різдва Христово
го ізраїльська армія дозволила поїздки 
до Віфлеєму, зокрема 24-25 грудня ла
тинському патріархові Єрусалиму, 6-7 
січня -  грецькому православному патрі

архові Єрусалиму, а 18-19 січня вір
менському патріархові Єрусалиму. В ці ж 
дні -  з 24 грудня по 19 січня -  відвідати 
святині мали можливість і християни 
відповідних християнських вірос
повідань. Вони мали можливість також 
побувати на місці хрещення Ісуса Христа 
поблизу міста Єрихона.

На святкові дні до церкви в Німеч
чині прийшов 51% німців. Як засвідчи
ло дослідження соціологічного інсти
туту «Емнід», 68% католиків не уявля
ють собі Різдва без відвідування храму. 
У протестантів цей показник нижчий і 
становить 61%. Якщо 57% жінок нала
штовані на регулярне відвідування 
церкви, то серед чоловіків лише 44% 
таких. Розбіжність існує і у відвідуванні 
храмів між Сходом і Заходом країни -  
відповідно 23% і 58%.

Європейці витрачають на різдвяні 
подарунки дедалі менше. В середньому 
на презенти припало 394 евро, що на 
12% менше минулорічного. Це 
засвідчило опитування, проведене 
в шести країнах Європи. Найбільше 
витрат тут мають ірландці -  604 евро, 
найменше бельгійці -  268 евро.

Новорічні і Різдвяні свята СІЛА 
провели в страсі перед новими терак
тами, про які їх попередили пов’язані з 
«Аль-Каїдою» інтернет-сайти. Ці сайти 
закликали всіх мусульман Америки за
лишити міста Нью-Йорк, Вашингтон і 
Лос-Анджелос. «Наші брати-мусуль- 
мани в Америці, це -  останнє поперед
ження», -  говорилося на сайті ор
ганізації Islamic Bayan Movement. Боя
чись нових терактів, уряд США вжив 
різних заходів до їх відвернення.
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АКТУАЛЬНА ТЕМА
■ПЕРЕЯСЛАВ І ПРАВОСЛАВ'Я.

Православні УПЦ МП провели 
17 січня хресний хід і мітинг з нагоди 
350-річчя Переяславської Ради. Хід
розпочався об 11.00 біля стін Свято- 
Успенського собору Києво-Печерської 
Лаври. Організаторами заходу висту
пили Союз Православних братств Ук
раїни і Російський Рух України (РДУ). 
Кілька сот братчиків і членів 
російського руху пройшли від Лаври 
до Софійського собору, де 350 років 
тому киян урочисто заставили прися
гати на вірність царю Олексію Михай
ловичу. Завершився хресний хід мо
лебнем і спільним мітингом носталь- 
гуючих за радянськими часами промо- 
сковських віруючих і політичних 
діячів кшталту прогресивних соціа
лістів. Замість того, щоб розказати

присутнім, що ж доброго принесли 
Україні рішення Переяславської Ради, 
учасники дійства принципово російсь
кою мовою закликали до «восстанов
ления Великого царства и поставлення 
самодержца», скандували «Росія» (наче 
Україна до подій 350-річної давності 
відношення не має) і нещадно тавру
вали усіх, хто не з ними (мітингуючи
ми). Серед останніх виявилися Папа 
Римський, американський імперіа
лізм, патріарх Філарет, поляки, ізра
їльтяни та інші явні та приховані «во
роги». Заряди ненависті, що вирива
лися із динаміків під стінами ук
раїнської святині, виглядали особливо 
дисгармонічними на фоні ікон і хо- 
ругв. Чи ж не закликав Ісус -  полюбіть 
навіть ворогів своїх?
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Відзначення річниці Переяславсь
кої «Ради» 1654 року власне Ук
раїнськими Церквами пройшло в пла
ні висвітлення ганебності цієї події для 
Українського Православ’я. Тридцять 
років Київська митрополія, що пере
бувала у складі Константинопольсько
го Патріархату, боролася проти всіля
ких потуг правдами і неправдами по
глинути її Московським Патріархатом. 
В 1656 р., як це пише відомий історик 
Юрій Мицик, наше духівництво 
відмовилося присягнути Москві. Мит
рополит Сильвестр Косів плакав, втра
чав свідомість. Коли його силували 
йти під Москву. Бо він знав, яке горе 
вона несе українцям. І ось коли за ЗО 
років економічний і військовий по
тенціал України був повністю підірва
ним, Москва нав’язала Україні свою 
волю у церковному питанні. Зламався 
і патріарх Константинопольський, 
продавши Київську митрополію Мос
ковській церкві за 200 золотих і 120 со
болів, не скликаючи для вирішення 
цього питання ні церковного, ні ар- 
хиєрейського собору. То ж і поплатив
ся за це через рік своєю патріаршою 
посадою. Як сказав на круглому столі 
в Російському медіа-центрі кандидат 
історичних наук Ярослав Федорук, 
«міф, названий Переяславською ра
дою, був вкарбований у Московській 
державі на основі вже сформованого 
на той час міфу про Москву як «третій 
Рим», як єдиної спадкоємниці Києво- 
Руської спадщини і взагалі православ
ного світу, котрий нібито став Римом 
після падіння Константинополя. Ця 
теорія почала розвиватися від кінця 
XV ст., за часів панування Івана III. 
Росія потребувала ще однієї легенди, 
яка підкріплювала б думку, що Києво-

Руська спадщина належить саме 
Москві. 1659 р. відбулася друга Рада 
в Переяславі. На ній Олексій Трубець- 
кой підсунув Юрасю Хмельницькому 
14 сфальсифікованих статей, видавши 
їх за статті Богдана Хмельницького, 
а воєвода Шереметьев поширив їх по 
всій підмосковній Україні. Ось це шу
лерство для декого постає як «объеди
нение». (Україна молода-2 7 грудня)

«Переяславська Рада -  трагічна 
сторінка в історії не лише України, а й 
Криму», -  відзначив директор Інститу
ту археографії НАНУ П.Сохань. Після 
підкорення Російською імперією 
у 1783 р. Криму з його земель під вся
кими приводами виселялися «инород
цы» і заселялися росіяни, яких напо- 
чатках тут взагалі не було. Після відо
мої Кримської війни в Туреччину пе
реселили понад 140 тис. татар, а це на 
той час складало 35% всього населення 
півострова. В 1944 р. депортували 188 
тис. татар, 15 тис. греків, 12 тис. бол
гар, 11 тис. вірмен. Були виселення та
тар і до XIX ст. і після 1944 р. Щоб 
стерти з пам’яті сліди кримськота
тарського чи інших народів на півос
трові було проведене перейменування 
багатьох міст і поселень (Ак-Мечеть -  
Сімферополь, Ахтіяр -  Севастополь, 
Каффа -  Феодосія, Карасубазар -  Бєло- 
горськ, Шунук -  Гвардійське, Албат -  
Куйбишево, Партеніт -  Фрунзенське, 
Нойдорф -  Кіровське та ін,). А ось те
пер, оперуючи цифрами кількості 
росіян в Криму, голова «Русского об
щества Крыма» А.Лось навіть ставить 
питання про перейменування Авто
номної Республіки Крим в «Русскую 
Автономную Республику Таврида». 
При цьому українців Криму залякують
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тим, що татари приєднають Крим до 
Туреччини і всіх їх виріжуть, а татар 
лякають тим, що якщо Крим залиша
тиметься в складі України, то сюди 
скоро наїдуть бандерівці і виріжуть всі 
татарські села. Ось чому, знаючи при
роду такої політики, український пра- 
возахисний рух діяв спільно з кримсь
котатарським, а Духовне Управління 
мусульман Криму знаходить спільну 
мову з Церквою Київського Патріарха
ту. Для відродження знищених мече
тей тепер приходиться вимолювати 
у влади землю, навіть під будівництво 
Соборної мечеті. Родинні реліквії, му
сульманські книги, різні цінності з ме
четей «розтягнули» під час насиль
ницького виселення кримських татар з 
їх історичних земель. До того ж, після 
захоплення Криму Росією татари на 
своїй землі ставали «напівлегалами», 
їм всіляко заборонялося збирати і 
зберігати свої релігійні й мистецькі ко
лекції. То ж, відзначаючи п’ятдеся
тиріччя входження рідних земель 
кримських татар до складу України, 
українська влада мала 6 потурбуватися

про відродження їх національних 
релігійних святинь, про відродження 
мусульманства в Криму, про повер
нення хоч би деяким містам їх давніх 
назв. (Україна молода .-  15 січня; Сто
личка. -№ 3)

Відзначаючи 350-річчя т.зв. Перея
славської Рада, преса Православної 
Церкви Московського Патріархату
вмістила низку статей, в яких всіляко 
утверджується ідея «Триединой Руси», 
підносяться заклики «Волим под Царя 
Православного» і при цьому друку
ються статті про царя Миколу И, «Цар
ственных мучеников» як про таких, 
що є святими для українського народу. 
При цьому видруковуються слова: «Да 
поклонится Тебе, Царю-мучениче, вся 
Земля» ( див.: «Спасите наши души», 
«Мир» та ін.). Цікаво, що в Росії 
у періодиці Московського Патріархату 
за грудень-січень про Переяславську 
Раду навіть не згадано. То ж для них ця 
подія нічого не значить. В Україні ж 
продовжується скиглення за ярмом 
національного поневолення.
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Минуло вже майже півроку з часу проведен
ня в Україні великої акції Свідків Єгови -  їхнього 
міжнародного конгресу. З відстані пройденого 
часу можна більш об'єктивно оцінити цю подію, 
яку багато хто називає «релігійним святом» для 
понад 152-х тисяч людей, які відвідали в різних 
містах України акції цього заходу. Підвести 
підсумки події ми попросили Голову Керівного 
Комітету філіалу Свідків Єгови в Україні Романа 
Кириловича Юркевича

«Р.П.» Романе Кириловичу, розкажіть, будь ласка, яку роль відіграють кон
греси в житті Свідків Єгови.

У більшості громадян України думка про релігійне свято викликає, в кращо
му випадку, асоціацію з постом та довгим стоянням в храмі, а в гіршому -  із 
застіллям, на якому рясно вживається їжа та різні напої без жодної згадки про 
святого, який є причиною свята. Проте одна з християнських релігій -  Свідки 
Єгови -  в поняття «релігійне свято» вкладає дещо інший зміст. Хоча ми й не цу
раємося зустрічей, на яких можна смачно поїсти і відпочити, проте для нас 
релігійне свято -  це спільне зібрання, на якому християни слухають біблійні про
мови, співають, моляться та просто спілкуються, знайомлячись один з одним. 
Одним із релігійних свят у Свідків є Спомин смерті Ісуса Христа, який ми відзна
чаємо весною, іншим -  релігійні конгреси, які відбуваються тричі на рік та три
вають один або два дні (весна -  осінь) та три-чотири дні (влітку).

Конгреси відіграють важливу роль у житті українських Свідків Єгови. Ми, за
звичай, заздалегідь готуємося до таких свят і намагаємося ніколи їх не пропуска
ти. І хоча згідно з українським законодавством керівники підприємств повинні 
відпускати своїх підлеглих на час їхніх великих релігійних свят, проте на прак
тиці це є не завжди так. Тим не менше, Свідки Єгови не створюють з цього ве
ликої проблеми, а охоче беруть відпустку (навіть деколи за свій рахунок), аби не 
пропустити великого релігійного свята. Також, розуміючи релігійні почуття 
інших, вони з радістю погоджуються працювати замість католиків чи право
славних на час Різдва, аби ті потім замінили їх під час їхніх свят.

«Р.П.» Але повернімося до того, що відбувалося в Києві. Розкажіть, будь ласка, 
якою була тема цьогорічних міжнародних конгресів і чому вони були присвячені?

Цьогорічний конгрес Свідків Єгови став непересічною подією в релігійному
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житті України. І справа тут не лише в тому, що після святкових богослужінь 
Свідків на стадіоні НСК «Олімпійський» зовсім не було сміття, а більше 55 000 
Свідків -  гостей Києва відчутно поповнили бюджет міста, користуючись багать
ма туристичними компаніями, закладами харчування та проживання. Справа 
в іншому. Під час цього релігійного свята було ще раз продемонстровано, що 
єдність духу, щира любов, працьовитість та чесність -  це не пусті слова з мину
лого, а позитивні християнські риси, які досягаються, коли вчення не розходять
ся з реальним життям віруючих.

Цьогорічний конгрес Свідків Єгови мав статус міжнародного та проходив 
під гаслом «Віддайте Богові славу». Всесвітній центр Свідків Єгови визнав ту 
працю, яку виконують українські співвіруючі, та вдруге за останні 10 років доз
волив провести в Україні міжнародний конгрес. Цим теж повинна пишатися ук
раїнська влада, оскільки це показує міжнародне визнання України демократич
ною державою, де люди можуть вільно поклонятися Богові. Далеко не в кожній 
країні Свідки надають своїм конгресам міжнародний статус. З усіх країн колиш
нього СРСР такий захід проходив лише один раз у Росії (1993 рік), і вже двічі -  
в Україні (вперше -  в 1993 році).

«Р.П.» До речі, а яким було відношення органів влади до конгресів?
Мусимо віддати належне українській владі. Усі її гілки, починаючи від Кабіне

ту Міністрів, Ради в справах релігій та закінчуючи київським міськвиконкомом, 
вдало спрацювали, аби цей релігійний форум пройшов на належному рівні. Так, 
не було помпезних прийомів та салютів, але й не було серйозних проблем з 
проїздом, проживанням та харчуванням делегатів конгресу. Можновладцям, 
котрі здебільшого тяжіють до різних форм православ’я чи католицизму і часто є 
залежними від них у фінансовому плані, цього разу вдалося втримати цей хиткий 
баланс, цю рівновагу в українському релігійному світі, котра дозволяє різним 
релігіям, незалежно від кількості їх членів, відмінності обрядовості, наявність 
коштів, почуватися в Україні рівноправними та приносити користь суспільству.

«Р.П.» Які були (і чи були?) особливості проведення конгресів в Україні?
Особливістю київського міжнародного конгресу було те, що, паралельно з 

Києвом, у шести інших містах України зібрались багато з тих, хто в Україні або є 
Свідками, або поділяє їхні погляди. Коротко про статистичні дані: у Києві відвіда
ло заходи конгресу 73,3 тис. осіб (охрещено 1,9 тис.); у Львові -  26, 9 тис. (631); 
у Харкові -  24,3 тис. (682); У Горлівці -  10,9 тис. (258); у Сімферополі -  6,7 тис. 
(166); у Донецьку- 5,5 тис. (131); у Маріуполі -4 ,9  тис. (103). Програма була всю
ди однаковою. Проте хоча промови й мали ті самі назви, але виголошували їх 
різні промовці, які, готуючись, вносили свої акценти у заздалегідь погоджені пла
ни промов. Гідною подиву була організація цих конгресів. Періодично (двічі- 
тричі на день) з головної сцени у Києві виступали промовці із Всесвітнього цен
тру Свідків, і ці промови за допомогою Інтернету відразу транслювалися та пере
кладалися з англійської у всіх шести містах України. Це вимагало, аби промова,
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яка передувала київській трансляції, вчасно 
закінчилась. Це мали зробити шість різних осіб 
у різних містах України. І це їм вдалося.

Міжнародний конгрес в Києві був одним із 
конгресів, які проводяться цього року в 29 містах 
14 країн світу. Він показав, що?, згідно із Святим 
Письмом, означає віддавати Богові славу, і про
аналізував, з яких спонук це слід робити. У Київ 
прибули більш як 16000 делегатів з Білорусії,
Вірменії, Грузії, Естонії, Ізраїлю, Італії, Казахста
ну, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Польщі,
Росії, США та Фінляндії. Приїхали також місіоне
ри, які вже роками навчають Біблії в різних 
країнах світу. Тому, окрім українців, у чотири
денній програмі взяли участь делегати з інших країн. Вони повідомляли, як у них 
іде праця проповідування та розповідали цікаві випадки із християнського 
служіння.

У програму конгресу було включено обговорення та розповіді про реальні 
випадки з життя людей в Україні. Цікавими теж були промови про знаменні 
події нашого часу, які передрікаються в Біблії. Крім того, присутні на конгресах 
могли оцінити акторську майстерність своїх співвіруючих. У неділю було пока
зано 45-хвилинну біблійну драму «Сміливо проповідуйте попри переслідування» 
та виголошено публічну промову на тему «Хто сьогодні віддає Богові славу?». 
Суботня промова «Діти — наша дорогоцінна спадщина» була особливо цікавою 
як для батьків, так і для дітей. Після неї кожен присутній на стадіонах в семи 
містах України безкоштовно отримав примірник книги «Навчайся у Великого 
Вчителя». День перед тим, у п’ятницю, так само безкоштовно кожен отримав 
біблійний географічний атлас, який буде великою допомогою для всіх, хто ре
тельно вивчає Святе Письмо.

Кожного року невід’ємною особливістю конгресу є церемонія занурення 
у воду (хрещення). Вона відбувалася в суботу пополудні після промови про при
свячення і хрещення. «Вивчення Біблії допомогло мені зробити позитивні зміни 
в житті, і всім цим я завдячую керівництву від Єгови. Тепер моє життя щасливе, 
тому я і далі хочу жити так, щоб прославляти Бога», — сказала Галина Олійник, 
44-річна методистка Інституту прикладної математики зі Львова. Такі вислови 
не були поодинокими того дня. Люди хрестилися не внаслідок емоційного 
піднесення, а в результаті свідомого вибору, зробленого після декількох років 
вивчення Біблії та обмірковування мети свого життя.

«Р.П.» Чи таке релігійне свято Свідки Єгови влаштували лише для своїх 
співвіруючих?

Ні, такі конгреси проводяться не лише для Свідків. Наприклад, минулого ро
ку майже третина з усіх присутніх на подібних конгресах не була Свідками Єго-
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ви. Ці люди прийшли послухати біблійну програму, яку було представлено без
платно. Взагалі, на будь-яких зустрічах Свідків Єгови ніколи не проводиться 
збирання грошей.

Кияни виявили надзвичайну гостинність до усіх, хто приїхав на цей конгрес. 
У них було нелегке завдання -  розмістити в Києві і околицях десятки тисяч учас
ників свята. Жити в київських готелях могли собі дозволити лише закордонні де
легати з багатих країн -  США, Канади чи Італії. Решту делегатів планувалося роз
селити в гуртожитках, які б могли на цьому непогано підзаробити. Проте у гур
тожитках змогли розміститися лише близько 20 000 делегатів. Решта гостей 
Києва (а це, за деякими підрахунками, близько ЗО тисяч) було розміщено в при
ватних помешканнях киян -  Свідків Єгови. Навіть були випадки, коли гос
тинність виявляли кияни, які не сповідують віру Свідків.

Організаційні труднощі іншого характеру спіткали Свідків на Сході України. 
Так, їм було відмовлено в оренді найбільшого стадіону в Донецьку. Але це не зу
пинило Свідків. Вони вжили активних заходів та взяли в оренду інші, менші 
споруди в Донецьку, Горлівці та Маріуполі.

Кульмінацією релігійного свята було прийняття резолюції. Як і заповідей, да
них Мойсею, пунктів у резолюції було десять: прославляти Бога; розповідати про 
Єгову; викривати звичаї та вчення, що применшують Божу славу; добре вихову
вати дітей; славити Бога своєю поведінкою, віддавати йому належну честь; бути 
нейтральними у будь-яких світових конфліктах; щоденно читати Біблію; 
зберігати єдність та посильно жертвувати для Бога. Прослухавши ці пункти ре
золюції, присутні, на прохання промовця, одноголосно вигукнули «Так!».

«Р.П.» Яким є поточний стан Свідків Єгови в світі і в Україні?
У фізичному плані -  такий, як і у інших громадян нашої країни. Зараз усі лю

ди мають труднощі -  з роботою, здоров’ям і т.д. Але якщо говорити про духов
ний стан, то тут панує процвітання та поступ.

Один чоловік, який живе неподалік львівського стадіону «Україна», звертаю
чись до Свідків, сказав наступне: «Коли у нас на стадіоні проходить футбольний 
матч, після нього довкола стадіону я завжди бачу багато сміття. А ви поводите 
себе зовсім по-іншому. Вже декілька років я спостерігаю, як ви збираєтеся на 
конгреси. Будь ласка, поясніть мені, в чому полягає різниця, адже ж футбольні 
фани теж вірять в Бога та ходять до церкви?».

Це питання добре ілюструє причини, чому в Україні за останні десять років 
більше ста тисяч осіб охрестилося й стало Свідками Єгови. Часто люди задуму
ються не над словами інших, а над вчинками. І приєднуються до тих громад і ор
ганізацій, у яких слова не розходяться з ділами.

Стрімкий ріст Свідків Єгови дуже непокоїть представників деяких місцевих 
церков Центральної та Східної України. Часто такі переживання пов’язані з по
боюванням втратити левову частину пастви в тому чи іншому населеному 
пункті. Проте такі побоювання безпідставні. Як показує практика, ріст Свідків 
Єгови стабілізується в середньому на рівні 0,3% населення країн християнського
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світу. Тому іншим релігійним організаціям немає підстав побоюватися втрати 
співвіруючих, а відтак і грошових надходжень.

Стан Свідків Єгови в Україні та світі добре відображає статистика. Близько 
130 тисяч українців вважають себе Свідками, а ще 140 тисяч осіб симпатизують 
цій християнській релігії, оскільки регулярно приходять щороку на інше 
релігійне свято Свідків -  Спомин смерті Христа. Усього по світі таких людей 
налічується 6,3 та 9,3 мільйони відповідно.

Актуальне інтерв’ю

«СВІТСЬКІСТЬ -  в ж иття »

Наприкінці 2003 р., напередодні Різдва прези
дент Франції пан Жак Ширак виголосив 
в Єлісейському палаці перед прем’єр-міністром, 
головами асамблей, міністрами, членами парла
менту програмну промову про «Світськість як ос
новоположний принцип Республіки». Виступ 
президента викликав значний інтерес не тільки 
у Франції, але й у всьому світі, оскільки тор
кається вельми актуальної для багатьох країн 
проблеми -  відносин між Церквою і Державою.

Погляд президента Франції дуже важливий і для України, де пострадянське 
суспільство постало перед несподіваним феноменом релігійного плюралізму 
в країні, а церковно-державні відносини все ще потребують законодавчого виз
начення. Саме зараз у нас широко обговорюється можлива концепція відносин 
між Церквою і Державою, а також проект нового Закону про свободу совісті. 
Висловлюються різні думки, але в численних українських дискусіях з цієї про
блеми майже не чути голосів прихильників принципу світськості держави, як 
його сформулював пан Ширак. Тому ми абсолютно певні того, що програмою 
дій французького президента зацікавляться багато наших читачів. Нижче про
понуємо дещо скорочений текст виступу пана Ширака.

«Ось уже понад двісті років наша Республіка будується і оновлюється, спи
раючись на свободу, гарантовану верховенством закону щодо приватних інте
ресів, на рівноправність жінок і чоловіків, на рівність можливостей, прав і 
обов’язків, на братство між усіма французами, незалежно від їх стану і поход
ження... Але світ змінюється, кордони відступають, зв’язки стають дедалі 
різноманітнішими. Посилюються і загострюються вимоги, зумовлені само
бутністю і громадськими інтересами, що часто пов’язано з ризиком відходу 
в себе, виявами егоїзму, а часом -  навіть нетерпимості. Як французьке 
суспільство зуміє відповісти на ці зміни?

...О б’єднаний своєю неповторною спадщиною, що є джерелом його сили і
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гордості, французький народ багатий своїм розмаїттям. Таке розмаїття є усвідо
мленим і становить суть нашої ідентичності. Це й розмаїття вірувань на давній 
християнській землі, на якій ось уже понад два тисячоліття вкоренилася іудейсь
ка традиція. Водночас це і земля католицизму, що зуміла подолати розбрати 
релігійних війн і напередодні Революції визнати за протестантами їхнє право на 
місце в суспільстві. І нарешті, це земля, відкрита для французів мусульманської 
традиції, які є невід’ємною частиною нашого народу.

Наш прапор, наша мова, наша історія -  все говорить нам про такі цінності, 
як терпимість і повага до інших. Щоб Франція залишалася собою, ми повинні 
дати відповідь на порушені сьогодні питання і розрядити напруженість, з якою 
стикається наше суспільство. Глобалізація, хоч і відкриває нові можливості, вик
ликає тривогу, виводить людей з рівноваги, часом штовхає їх до ізоляції... Не
безпека виникає тоді, коли хочуть поставити приватні правила над загальним за
коном. Вона в розділенні, в дискримінації, в конфронтації... Потрібно це усвідо
млювати і енергійно діяти на припинення всіх проявів дискримінації. Саме 
в цьому полягатиме завдання незалежного органу з боротьби з усіма формами 
дискримінації, який буде створено на початку наступного року.

...Ми зможемо повною мірою повернути нашій національній згуртованості 
всю її життєву силу шляхом втілення в життя принципу світськості, що є однією 
із засад нашої Конституції. Він виражає наше прагнення жити разом в обста
новці взаємної поваги, діалогу і терпимості. Світськість гарантує свободу совісті. 
Цей принцип захищає свободу кожного вірувати або не вірувати. Він дозволяє 
жінкам і чоловікам будь- якого походження, будь-якої культури розраховувати 
на захист своїх вірувань з боку Республіки та її інститутів, дозволяє гармонійно 
співіснувати різним релігіям.

Як і будь-яка інша свобода, свобода віросповідання може бути обмежена ли
ше свободою інших людей і необхідністю дотримання правил життя 
в суспільстві. Тільки дотримання принципу світськості забезпечує цю тонку, 
безцінну і хитку рівновагу, що терпляче створювалася десятиріччями. У цьому 
принципі -  шанс для Франції. Саме тому він записаний у першій статті нашої 
Конституції. І саме тому він не може бути предметом угод! Перевірена вже май
же віковою історією формула світськості, довівши свою мудрість, користується 
визнанням усіх конфесій та всіх ідейних течій...

Сьогодні втілення в життя принципу світськості, його конкретне здійснення 
у сфері праці, у сфері публічних послуг, особливо у школах і лікарнях, стикається 
з новими і зростаючими труднощами. Але ми не повинні допустити ослаблення 
Світськості. Для цього ми повинні на ділі забезпечити, щоб усі великі конфесії 
користувалися однаковою повагою. Це стосується і ісламу, порівняно нової 
релігії на нашій території, -  він займає своє повноправне місце серед великих 
релігій, представлених у нашій країні. Створення Французької ради у справах 
мусульман дозволяє відтепер будувати відносини між державою та ісламом 
у Франції. Мусульмани повинні мати у Франції місця відправлення свого культу 
в обстановці достоїнства та спокою. Слід визнати, що попри зрушення, які
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відбулися останнім часом, у цій сфері ще багато слід зробити. Новий етап на 
цьому шляху розпочнеться після того, як буде здійснено підготовку французь
ких імамів і затвердиться іслам з французькою культурною традицією.

Повага, терпимість, дух діалогу вкоріняються одночасно зі знанням і ро
зумінням іншої сторони, тому, на мій погляд, сьогодні першочергову важливість 
має ширше вивчення у школі змісту різних релігій. Поруч із цим слід вести без
пощадну боротьбу з ксенофобією, расизмом і, особливо, з антисемітизмом. 
Не можна допускати, щоб образи ставали буденним явищем! Не можна примен
шувати значення жодного жесту, жодної дії, жодної заяви! Не можна пропуска
ти нічого! Це питання нашої гідності.

Ми повинні з новою силою підтвердити нейтральний і світський характер 
сектора державних послуг. Кожному державному службовцю, що перебуває на 
службі, забороняється вияв своїх власних вірувань або думок. Така норма нашо
го права, бо жоден француз не повинен підозрювати представника державної 
влади в тому, що той віддає йому перевагу або ущемляє його права на основі 
особистих переконань. Аналогічним чином, переконання громадянина не мо
жуть слугувати підставою для відмови в довірі державному службовцю.

Потрібно також зміцнювати світський характер школи, бо школа потребує 
особливого захисту. Школа -  це передусім місце отримання і передачі духовних 
цінностей, якими ми спільно користуємося. Це інструмент залучення до рес
публіканської ідеї; простір, де майбутніх громадян привчають до критики, діало
гу, свободи. Наша школа -  це республіканське святилище, яке ми повинні 
оберігати, щоб наша молодь не зазнавала впливу поганих віянь, які роз’єднують, 
налаштовують одних проти інших.

Донедавна, внаслідок розумних і спонтанно дотримуваних звичок, ні в кого 
не викликав сумнівів той факт, що учні не повинні приходити до школи, коле
жу або ліцею в релігійному одязі... Я консультувався з цього питання, про
аналізував аргументи експертної групи Національних зборів, політичних партій, 
релігійних організацій, видатних представників основних ідейних течій. І з по
вними підставами вважаю, що носіння релігійного одягу або знаків, що демон
струють релігійну приналежність, у школах, колежах і державних ліцеях слід за
боронити. Такі знаки -  ісламська хустка, хоч як би там її не називали, кипа або 
хрест дуже великих розмірів -  не слід допускати до приміщень державних шкіл. 
Носити ж знаки, що не кидаються у вічі, наприклад хрест, зірку Давида або руку 
Фатіми, звісно, буде, як і раніше, можливо. Але державна школа повинна зали
шатися світською. Для цього, очевидно, необхідний спеціальний закон. Мені 
хотілося б, щоб такий закон був прийнятий парламентом і набув чинності з по
чатку наступного навчального року. Я просив би уряд уже зараз продовжити 
діалог, який він веде, зокрема з релігійними керівниками, і розгорнути роз’ясню
вальну, погоджувальну та педагогічну роботу. Я не вважаю також за необхідне 
додавати нові святкові дні у шкільний календар, в якому їх і так чимало. Крім 
усього іншого, це створило 6 великі труднощі для батьків, які в ці дні працюють. 
Тому, як це вже широко і практикується, я бажав би, щоб жодному учню не до
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велося виправдовуватися за пропуск занять внаслідок великого релігійного свя
та, як, наприклад, Йом кіпур або Байрам, за умови, що навчальний заклад про це 
заздалегідь повідомлять. Само собою зрозуміло, що важливі контрольні роботи 
або екзамени не слід проводити в такі дні. Міністерство національної освіти 
дасть щодо цього інструкції головам навчальних округів.

Загалом я вважаю за доцільне прийняти «Кодекс світськості», який увібрав 
би в себе всі принципи і правила з цього питання. Цей кодекс вручали 6 зокре
ма усім службовцям і представникам державних установ у день їхнього вступу на 
посаду.

При прем’єр-міністрі буде створено Наглядовий комітет із питань 
світськості, до завдань якого входитиме повідомляти французьких громадян та 
органи державної влади про будь-яку загрозу відхилення від цього найваж
ливішого принципу або посягання на нього.

Ми не можемо погодитися з тим, що дехто, прикриваючись тенденційним 
розумінням принципу світськості, намагається підірвати такі завоювання нашої 
Республіки, як рівність жінок і чоловіків і достоїнство жінки. Я урочисто заяв
ляю: Республіка протистоятиме всьому тому, що роз’єднує, всьому тому, що 
розділяє, всьому тому, що веде до винятку! Правило -  це змішаність, бо вона 
об’єднує, бо вона ставить усіх людей у рівне становище, бо вона відкидає 
розділення за ознакою статі, походження, кольору шкіри, релігії.

Пані та панове! Дискусії про світський характер держави, про інтеграцію, 
рівність можливостей, права жінок ставлять перед нами одне й те саме запитан
ня: яку Францію ми вибираємо для себе і для наших дітей? Ми успадкували 
країну, багату своєю історією, своєю мовою, своєю культурою, країну, яка силь
на своїми цінностями та ідеалами. Тож зуміймо перетворити сьогоднішні про
блеми на завтрашні переваги -  тільки так ми залишимося країною, гідною 
довіри, надійною, сильною своєю згуртованістю. Цей виклик ми можемо, ми по
винні прийняти і приймемо його разом». (День, -  ІЗ січня)

____________________________________________________________________ Актуальне інтерв'ю
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СВОБОДА СОВІСТІ
Держдепартамент СІЛА опублікував щорічну доповідь про релігійну свободу 

у світі. Найбільш складна ситуація склалася в державах Азії і Близького Сходу. 
«Мільйони людей живуть під владою тоталітарних чи авторитарних режимів, що 
прагнуть контролювати релігійну практику»,- пишуть автори доповіді. Спроби 
влади Центральної, Східної Азії і близькосхідного регіону регулювати релігійне 
життя громадян «шляхом визначення, що прийнятне і може одержати офіційне 
схвалення держави, призводить до серйозних обмежень свободи віросповідання», 
-  говориться в документі. Саме положення про необхідність реєстрації релігійних 
громад приводить до серйозних порушень прав меншостей, вважають у Держде
партаменті. Стурбованість американського зовнішньополітичного відомства вик
ликає також ріст антисемітських настроїв у деяких державах Європи. Список країн 
з найбільш важким становищем у сфері свободи релігії очолює Китай, де утискам, 
як і раніше, піддаються незареєстрованні громади. У країні продовжуються ареш
ти католицьких священиків і протестантських пасторів, що не підкоряються дер
жавним церковним структурам. «Влада постійно втручається у внутрішні справи 
незареєстрованних релігійних груп і піддає їх насильству», -  говориться в доповіді. 
У «чорний» список потрапив також один з головних союзників США на Близько
му Сході -  Саудівська Аравія, де, на думку авторів доповіді, «релігійної свободи не 
існує». Ця арабська держава живе згідно правил «вкрай консервативної версії 
суннізму», у країні жорстоко припиняється будь-яка публічна практика не тільки 
будь-якої немусульманської релігії, але й багатьох відгалужень ісламу. Зафіксова
но випадки, коли імами мечетей, що одержують заробітну плату від держави, ви
ступали з «антиіудейськими й антихристиянськими проповідями». На думку 
співробітників Держдепартаменту, також складна ситуація із свободою релігії 
в Ірані. Приналежні до релігійних меншостей громадяни країни «піддаються 
офіційно санкціонованій дискримінації», говориться в документі. В Ірані діють за
кони, що забороняють релігійний прозелітизм. Вони використовуються владою 
для «придушення свободи слова». Нездатність захистити права і безпеку представ
ників релігійних меншин показав, на думку експертів Держдепу, і уряд Пакистану. 
Діюче в країні законодавство створює «атмосферу релігійної нетерпимості», що 
призводить до насильства над християнами і представниками нетрадиційних 
ісламських громад. Неефективними виявилися і заходи влади сусідньої Індії, де 
переважна більшість фундаменталістів, винних у насильстві на релігійному ґрунті, 
не піддається судовому переслідуванню. У результаті індуїстські екстремісти почу
вають себе безкарними і продовжують напади на релігійні меншини. Свобода 
релігії цілком відсутня і в Північній Кореї, вважають американські чиновники. 
Діяльність місцевих релігійних громад знаходиться під повним контролем уряду. 
Держдепартамент має непідтверджені поки що дані про те, що непокірливі 
північнокорейські священнослужителі піддаються катуванням і тюремному ув’яз
ненню. Хоча ці данні вкрай важко перевірити через інформаційну блокаду країни,
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їхня кількість непрямо свідчить про велику долю їх вірогідності, говориться в до
повіді. Влада В’єтнаму також серйозно обмежує волю віросповідання і пересліду
ють віруючих. Найбільш сильному утиску піддаються християни, що належать до 
етнічних меншостей гірських районів країни, чи так звані монтаньяри. Багато па
сторів, священики і віруючі з числа монтаньярів і народності хмонг за минулий 
рік піддалися арештам і насильству з боку поліції, велика частина церков була за
крита. Критиці Держдепартаменту також піддалися деякі республіки колишнього 
СРСР у Середній Азії, зокрема, Туркменістан. Прийнятий недавно в цій країні за
кон серйозно обмежує діяльність невеликих релігійних організацій. Серед країн, 
законодавство яких піддає дискримінації прихильників окремих релігій, був зга
даний і Ізраїль. Школи на заселених арабами територіях і районах країни, у тому 
числі парафіяльні школи, одержують менше дотацій від держави, ніж єврейські 
навчальні заклади. Неіудейське населення Ізраїлю часто піддається дискримінації 
в таких сферах, як освіта, забезпечення житлом, працевлаштування і т.п. Спеціаль
ний посланник Держдепартаменту США з міжнародної релігійної свободи Джон 
Ханфорд заявив при оприлюдненні змісту доповіді, що адміністрація Буша буде 
заперечувати будь-який закон, що перешкоджає відкритому і мирному виражен
ню релігійних переконань. В доповіді фіксується наростання антисемітизму 
в Європі. У великому за обсягом аналітичному документі наголошено, що пробле
ми свободи релігії є практично в кожній країні світу. Доповідь нинішнього року є 
п’ятою за рахунком, випущеною Держдепартаментом США. Крім офіційної до
повіді Державного департаменту, у країні також публікується щорічна доповідь 
Незалежної комісії з Міжнародної релігійної свободи. У доповідь незалежних екс
пертів включається і розгляд політики, що проводиться в релігійній сфері 
адміністрацією самих США в різних країнах світу.

* * * * *

Християни у Китаї відзначали Різдво підпільно. Китайські закони не забороня
ють бути християнином, але уряд вимагає, щоб усі храми і їхні парафіяни реєстру
валися. Проте багато хто відмовляються від цього, пояснюючи це тим, що «Пекін 
вимагає, щоб вони визнавали верховною владою уряд, а не Бога». Ті, хто все-таки 
реєструється, створюють так звані патріотичні Церкви, які знаходяться під 
постійним наглядом влади. Підпільні християнські Церкви в Китаї швидко рос
туть. Гадають, що в деяких районах Шанхаю християнами є близько 14% населен
ня, у тому числі співробітники державних структур, вчителі і солдати. Це підтвер
джують і звіти протестантських Церков, які фіксують різке зростання кількості 
своїх послідовників. Християнські Церкви вже мають загальнонаціональну мере
жу. Вони фінансуються переважно тайванськими й американськими християна
ми. Незалежні християнські громади піддаються різним формам переслідувань по 
всій країні. У відповідь християни створили розгалужену мережу на основі осе
редків, де тільки лідери знають про місце таємних зустрічей. Китайська влада не 
може справитися із популярністю християнства і розуміє, що воно вигідне з по
гляду освіти й соціальної стабільності. Але її турбує виникнення нових неконтро-
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льованих центрів влади. Темпи росту християнства в Китаї дозволяють нині дея
ким оглядачам заявляти про те, що вже через 50 років він стане однією із 
найбільших християнських країн світу. У 2004 р. в деяких районах Китаю з’явили
ся християнські телеканали із цілодобовою трансляцією. Загалом християнські 
програми стали доступними одному мільйону китайців. (InoPressa.Ru)

* * * * *

Антикитайські випади з приводу обмеження свободи віросповідань, що
містяться в щорічній доповіді держдепартаменту США про релігійну ситуацію 
у світі, викликали різке «різке невдоволення і рішучий протест» у Пекіні. «Ці зви
нувачення абсолютно необгрунтовані», -  заявив офіційний представник МЗС 
КНР Лю Цзяньчао. «Уряд Китаю, -  підкреслив він, -  повністю захищає свободу 
віросповідання своїх громадян будь-якої національності». Разом з тим, влада, 
«відповідно до закону, забороняє діяльність секти «Фалуньгунь» й інших неле
гальних організацій, які під ширмою релігії займаються злочинними діяннями», 
пояснив Л.Цзяньчао. Ця міра, за його словами, «спрямована на захист і гарантію 
волі віросповідання й зустріла широку підтримку народних мас». Дипломат по
рекомендував США краще зосередитися на релігійних проблемах у власній 
країні, замість того, щоб «постійно критикувати інших».

* * * * *

За заборону носіння вчительками-мусульманками го
ловної хустки під час занять у німецьких школах висло
вився канцлер ФРН Герхард Шредер. Він виголосив пере
конання, що «громадяни, що перебувають на державній 
службі, включаючи педагогів, не можуть носити хіджаб».
Проте канцлер відзначив, що не може заборонити носити 
хустку школяркам, що «діють у відповідності зі своїми 
релігійними переконаннями». За словами Шредера, 
у Німеччині Церква відокремлена від держави, а тому на 
чиновників у період виконання ними службових 
обов’язків поширюються більш суворі правила. Конституційний суд ФРН у ве
ресні цього року визнав незаконними дії влади Баден-Вюртемберга, що не дозво
лили приймати на роботу в школу 30-літню громадянку Німеччини афганського 
походження Ф.Лудін, яка категорично відмовилася знімати хіджаб. Відповідно до 
вердикту вищої судової інстанції країни, «свобода віросповідання і право грома
дян сповідати релігію не може бути обмежена органами виконавчої влади під 
приводом дотримання релігійного нейтралітету». Подібні проблеми турбують і 
владу Франції, де наприкінці грудня минулого року в багатьох крупних містах 
відбулися демонстрації проти заборони на носіння в школах мусульманської ху
стки. Демонстранти йшли під національними триколірними прапорами Франції 
і вимагали визнання хіджабу як «символу свободи совісті». «РП» вже писала про 
позицію щодо хіджабу президента Франції Ж.Ширака, який вважає, що носіння
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«демонстративних» релігійних атрибутів у державних школах Франції має бути 
на законодавчій основі заборонено з метою захисту світського характеру фран
цузького суспільства.

* * * * *

Заборона на носіння в школах Бельгії мусульманських хусток стане порушен
ням права на свободу релігії, що гарантує 18 ст. «Загальної декларації прав люди
ни». Про це заявила Європейська арабська ліга (ЄАЛ). За твердженням ЄАЛ, 
хіджаби є не релігійним символом, а лише «частиною релігійної практики». 
У зв’язку з виниклою в суспільстві навколо цього питання гострою дискусією, 
керівники Ліги, відомі своїми антисемітськими гаслами і вимогами перетворення 
арабів у «рівноцінний всім іншим самостійний етнос», заявили про намір провес
ти 22 лютого в Брюсселі масову акцію протесту проти можливої заборони носіння 
мусульманських хусток ученицями бельгійських шкіл. Думки керівництва країни 
розділилися: Прем’єр-міністр Г.Верхофстадт висловив думку, що це питання зна
ходиться в компетенції керівництва навчальних закладів і комунальної влади. 
При цьому він вважає неприпустимим, щоб релігійні символи носили ті, «хто зай
нятий суспільною діяльністю». Міністр закордонних справ країни Л.Мішель, 
у свою чергу, висловився проти носіння мусульманських хусток у публічних шко
лах, закликавши до «гармонійного вирішення проблеми». Міністр внутрішніх 
справ П.Дюваль запропонував законодавчо заборонити бюджетним працівникам 
носити великого розміру хрести, іудейські кіпи і мусульманські хіджаби. Міністр із 
питань суспільної діяльності і соціальної інтеграції М.Арена виступає проти такої 
постановки проблеми, вимагаючи пошуку більш «м’яких» рішень.

* * * * *

нашу свободу!» -  під таким гаслом пройшла в Парижі 
які протестували проти заборони носіння ісламських 
Відомо, що Президент Жак Ширак заявив, що саме на 

підтримку центральної цінності країни -  секуляриз- 
му слід заборонити носіння явних символів 
релігійної належності в державних школах. Ця забо
рона включає ісламську хустку, єврейську кіпу та ве
ликий хрест. Дві третини з опитаних французів 
підтримали таку заборону. Навіть 50% опитаних му
сульманок погодилися з цим. Лише мусульманські 
лідери країни не можуть сприйняти це спокійно, 
а тому ініціюють різні акції протесту. Вирішення 

Францією питання зовнішніх ознак релігійної належності викликало занепокоєння 
і в США. Представник держдепартаменту Дж.Ханфорд зауважив, що люди повинні 
мати можливість практикувати свої переконання без втручання з боку уряду, якщо 
вони роблять це без провокування чи залякування інших людей. Одна із німецьких 
газет відзначила, що «подібні заходи навряд чи будуть сприяти тому, щоб юні му-

«Люба Франціє, поважай
демонстрація мусульманок, 
хусток у державних школах.
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сульманки краще інтегрувалися в суспільство. Та й у перевагах суворого відокрем
лення релігії від держави їх у такий спосіб теж не переконати. Світський характер 
держави передбачає толерантність Але у разі, коли більшість нав’язує меншості 
певний стиль життя, про толерантність говорити явно не доводиться». (Христи
янський світ. - №1) Зазначимо, що один із найавторитетніших ісламських автори
тетів сунітського ісламу -  шейх Мохаммед Сайєд Тантаві (Каїрський університет) -  
під час візиту до Єгипту французького міністра закордонних справ Ніколи Саркозі 
назвав заборону в школах немусульманських країн носити традиційні головні по
кривала мусульман -  хіджаб законною. Водночас він підтвердив, що в країнах ісла
му носіння хіджабу для жінок є обов’язком. У Франції планується прийняти закон, 
який заборонятиме «підкреслене» вираження релігійних пристрастей у державних 
навчальних закладах. Мова йде про заборону носіння таких явних символів віри, як 
великого розміру хрести, іудейські або мусульманські головні покриття. Символи 
віри «невеликого розміру», які не кидаються в очі -  маленькі натільні хрести, шес
тикутні зірки Давида, молитовники кишенькового формату -  не підлягають забо
роні. Пропонується також внести в трудовий кодекс зміни, які дозволили 6 приват
ним навчальним закладам визначати їхні вимоги з приводу форми одягу і носіння 
символів віри. Ще одна пропозиція спрямована на те, щоб такі релігійні свята, як 
іудейський Йом-Кіппур і мусульманський Аід-ель-Кебір у всіх школах були оголо
шені вихідними. Підприємствам пропонується надати працівникам можливість 
залежно від віросповідання вибирати собі вихідний день, наприклад, той же Йом- 
Кіппур або православне Різдво. Нагадаємо, що 80% французів -  католики, 2% на
лежать до протестантських Церков, 1% - іудеї. Мусульмани становлять за різними 
оцінками від 5 до 10% із 60 млн. жителів країни.

* * * * *

Комісія з питань світського характеру громадського життя Франції заверши
ла свою роботу, надіславши на ім’я Президента країни свої пропозиції. В доку
менті відзначається, що носіння хіджабів у школі дівчатками-мусульманками 
часто стає причиною конфліктів між учнями, оскільки підкреслює відмінність 
між ними і розвиває у дітей расизм. До того ж, носіння хіджабу часто є виявом 
волі батьків, а не проявом власної релігійності їх дітей. Комісія виступає за збе
реження принципу світського характеру Франції, зафіксованого у Законі про 
відокремлення Церкви від держави ще в 1905 р. Вона пропонує прийняти ще За
кон, в якому зокрема зазначити наступне: «У школах, коледжах та ліцеях заборо
няється маніфестація релігійної або політичної належності учнів в одязі чи 
в якихось символах». Комісія розшифрувала, що вона має на оці під символами. 
Це насамперед великий хрест, кіпа або хіджаб, а не медальйончик, натільний 
хрестик чи зірка Давида, маленька за форматом Священна книга тощо. Виснов
ки комісії викликали занепокоєння у релігійних організацій Франції, зокрема їх 
хвилюють обмеження публічних сповідань віри, прагнення приватизувати 
релігійність.
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Інтернет-портал «Релігія і ЗМІ» відзначив першу річницю. З цієї нагоди було 
презентовано книги «Соборний двір» О.Щіпкова (головний редактор порталу), 
«Влада Церкви» О.Кірлєжєва, а також із соціологічним дослідженням «Релігія 
в інформаційному полі російських ЗМІ», що було проведено співробітниками 
факультету журналістики Московського державного університету імені М.В. Ло
моносова (МГУ).

Религиоведение. Учебное пособие. Под ред. проф. А.Соддатова.- СПб., 2003.
Характерною особливістю посібника є поєднання двох відомих структур підруч
ників з релігієзнавства -  дисциплінарної (тут є теми з філософії, культурології, 
психології і соціології релігії) та історичної (тут є теми про релігію архаїчних 
суспільств, давніх цивілізацій, національні і світові релігії, російське право
слав’я). Авторами книги є і релігієзнавці, і теологи.

Качур Володимир. Політ над світом пам’яті і мрій. Сучасна релігійна публіци
стика.- Львів, 2003. Книга відомого журналіста подає його нариси про репресова
них священнослужителів УГКЦ, деякі тематичні рубрики з релігійного життя Ук
раїни, кілька цікавих інтерв’ю. Замовлення за телефоном (0322) 74-23-03.

Енне Пол. Підручник з Богослов’я. -  Львів, 2003. Книга знайомить з п’ятьма 
основними видами богослов’я -  біблійним, систематичним, історичним, догма
тичним та сучасним. З приводу придбання підручника дзвонити (044497) 61-430.

Чеховський Ігор. Стопами богів Долини Куллу. -Чернівці, 2003. Книга запро
шує в подорож до Долини Куллу, де зустрілися дві індійські релігійні традиції -  
буддійська та індуїстська. Тут збереглися сліди богів, духів, героїв та праведників 
ведійських міфів та епосу «Махабхарата».

Людина і світ.- 2003.- №12. Чергове число науково-популярного релігієзнав- 
чого часопису зокрема вміщує статті Г.Кулагіної «Про безконфліктність соціаль
них взємодій», І.Вайнтруб «Концепція страждання в сакральних моделях 
цивілізаційних світів», В.Невзгода «Евтаназія -  вчора, сьогодні, завтра». Є.Харь- 
ковщенка «Воістину Україна нічим не менша» та ін., подає офіційний вісник 
«У Держкомі релігій», огляд «Релігія і суспільство».

«Слово Христове». Під такою назвою виходить в Чернівцях Всенародна хри
стиянська газета. Тижневик видруковує матеріали з різних видань, є міжкон
фесійним, толерантним, навіть екуменічним. Його гасло: «Бог у нас -  один». І 
хоч він видруковується в Чернівцях, але вміщує багату інформацію про 
релігійне життя в Україні і світі.
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«Соціальна значимість релігійних організацій. Регіональний вимір» -  з
такою назвою 12 грудня в Сумах відбулася обласна конференція Української 
асоціації релігійної свободи (УАРС). Підтримку у її проведенні надав Відділ у 
справах релігій обласної держадміністрації начолі із начальником відділу 
Анатолієм Ярошем. Конференція працювала у залі міської бібліотеки 
ім.Н.Крупської. У її роботі взяли участь 26 учасників -  делегатів від більшості 
релігійних організацій та навчальних закладів області. З Києва для участі у заході 
приїхали Генеральний секретар УАРС П.Гануліч та скарбник УАРС 
Ю.Решетніков. Кожному учаснику була надана можливість висловити свої 
побажання щодо розвитку міжконфесійного діалогу і співпраці релігійних 
організацій, збереження міжконфесійного миру і розвитку толерантності. Такі 
міжконфесійні зустрічі в області стають вже доброю традицією і з кожним разом 
теплота стосунків поглиблюються. Конференція прийняла рішення розширити 
діяльність Сумського осередку УАРС, головою якого був обраний Іван 
Мозговий, секретарем -  Іван Лемах. (П.Ганулич)

* * * * *

Виставкою «Західноєвропейське сакральне мистецтво XIV-XVTII століть»
відзначив свою 98-му річницю Національний музей у Львові. Відкрилася вона 
12 грудня. Музей вперше покаже відвідувачам шедеври, придбані 
митрополитом Андреем Шептицьким під час його поїздки до Італії в 1907 р. 
Після виставки 1932 р. ці вісім картин зберігалися в тайниках музеїв.

* * * * *

Православний священик з Самбірщини Михайло Хом’як випустив 
аудіоксету з колядками у власному виконанні «Колядуй, Україно!». Він довго 
збирав їх по селах, пару місяців записував. «Хотілося, щоб людина могла, 
повернувшись до домівки після тяжкої праці, включити касету і без спішки 
поколядувати разом зі мною, готуючись до традиційного Святого вечора, Різдва, 
відновити свої почуття, які, шкода того, часто притуплює життєва суєта». Отець 
Михайло вважає, що сучасні різдвяні пісні -  це халтура.
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ*
ПРАВОСЛАВНА ЄВАНГЕЛЬСЬКА 

АПОКАЛІПСИЧНА ЦЕРКВА (ПЄАЦ)**

Віровчення Церкви.
Церква Ісуса Христа називається Апостольською, оскільки в Символі Віри го

вориться про те, що християни вірують в Апостольську Церкву. У перших хрис
тиян була одна Церква, одна віра, одні апостоли, які були основою християнсь
кої релігії. Апостоли «визнавали Закон Божий, Старий і Новий Заповіти і прий
няли вчення Ісуса Христа як закон, але із деякою корекцією». Одне із найваж
ливіших місць у віровченні Церкви має таке важливе питання, як відношення 
християн до Заповіді Божої «не вбий». Адже Христос вчить: «А Я вам кажу: 
Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, 
хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами 
Отця нашого, що на небі...». (Мт 5: 44-45) На цьому вислові Ісуса власне й ба
зується Євангеліє, бо проповідь цих думок -  мета приходу Христа на Землю.

Не ворогувати, не вбивати, не проклинати, а спасати грішників, які гинуть. 
Безмежна любов Ісуса до всіх людей -  ось в чому велич і відмінність Євангелія 
від всіх інших доґматів інших релігій. Багато хто може заперечити: А хіба хрис
тияни не воюють? В цьому і є одна з найбільших проблем сучасного християн
ства. Чи можуть люди, які посягають на життя один одного називатися христи
янами? Це питання, на думку богословів ПЄАЦ, є однопорядковим із іншим: Чи 
є людина, яка не сповідує Євангеліє, християнином? Відповідь на останнє питан
ня однозначне: ні. А тому всі воюючі, стаючи на шлях вбивць, згідно Нового 
Завіту, не мають шансів наслідувати царство Боже (Об 21:8; Об 22:15; Гал 5: 20- 
21). На цьому й повинне будуватися християнство.

Перші християни помирали за Господа, за його Святе Євангеліє, а відтак і 
ставали святими людьми. Проте згодом багато таких «святих» вели війни, вби
вали людей. Були й інші борці за віру, які вбивали людей, але коли їх самих вби
вали, то вони негайно проголошувалися так званими святими. Виходить так: «я 
воюю за віру, за Вітчизну, я можу вбивати, а вбивати мене не можна». Такі хри
стияни не мають жодного відношення до Ісуса Христа. Слово іррос (герой чи 
святий) -  зовсім про інших людей, людей, які стоять на шляху «істинного хрис
тиянства». Справжня Церква має вшановувати Старий Заповіт як Закон, будува
ти свої моління згідно Євангелія, оскільки це Новий шлях до Бога, без жертво
приношень, оскільки жертву за нас уже приніс Ісус Христос -  самого себе.

З єдиної Апостольської Церкви під час розколу 1054 р. утворилися дві Церк
ви -  Західна і Східна. Але це, згідно вчення ПЄАЦ, вже не Апостольські Церкви,

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії.
** Матеріал підготовлено О.Саганом на основі листування із кліриками Церкви.
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оскільки вони втягнули в себе структури державної влади. Ці Церкви воювали і 
вбивали, спалювали на вогнищах і топили людей лише за те, що ті вірять в іншо
го бога чи божество. Насправді ці «християни» -  людиноненависники чи навіть 
вбивці. Такі віри і Церкви втратили зв'язок із Богом. Це вже є популізм на ґрунті 
християнства. Слід зазначити, що і до 1054 р. не все було так вже однозначно 
в християнстві. Досить згадати Константина І (Великого), який хоч і підтриму
вав християнство, але сповідував язичницькі культи. І цей політик й донині вша
новується гк святий (рівноапостольний). Таких прикладів надто багато, але так 
розпорядилася історія. Такою своєю поведінкою і розумінням Євангелія багато 
вір привели Апостольську Церкву до погибелі, дійшли до повного язичництва 
чи навіть безбожності. Тому поява ПЄАЦ -  воля Божа, який вирішив зупинити 
розкол і деградацію християнської Церкви. Саме для цієї місії Бог обрав молодо
го священика Гуменного Нарциса, надавши йому силу Пророка Іллі Хрестителя.

Нині відомі багато рукописів та листів Пророка, в яких він обґрунтовує віров
чення Церкви, в основі якого лежить, перш за все, Апокаліпсис: «Толкование Про
роком пророчества Даниила и Св. Откровения Иоана Багослова», «Слово Господ
не через Нарциса Илию крик раздающийся в полночь о гибели Христианского Ва
вилона в период Лаодикийской церкви», «42 слова о Божей Матери» (ответ на во
просы протестантского мира), «О Св. Крещении детей и взрослых и о поновлений 
крещения» та ін. На жаль, практично всі праці о.Гумєнного існують лише у руко
писних варіантах. Принаймні прижиттєвих видань його творів не було.

Історія Церкви.
У 1923-1924 роках ксьондз (капелан) Гумєнний Нарцис почав проповідувати, 

що після розколу 1054 р. Західна і Східна Церкви не можуть називатися Апос
тольськими, оскільки просякли структурами державної влади. Вони воюють і 
вбивають, а тому не можуть називатися християнськими. У 1925 р. Гумєнний, як 
це він заявив, відчув в собі владу і силу Пророка Іллі Хрестителя. Він вийшов з 
проповіддю, в якій головним Словом був заклик: «Покайтеся»! Гумєнний гово
рив: «Машина безбожності вже рухається із страшною силою, змітаючи все на 
своєму шляху. Пружинами, які 
повертають колеса цієї маши
ни -  боговідступницькі Церк
ви. Так, вони теж ніби стражда
ють, але страждають від того, 
що відступили від Євангелія, 
породили зло і насильство.
Нині, отримавши сприятливий 
час для розкаяння і можливість 
стати на істинний шлях, вони 
знову пішли старою дорогою,
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дорогою насильства, наживи і 
верховенства. Але цей шлях 
вже був одного разу пройде
ний. Люди цього не зрозуміли 
і знову пішли шляхом поги
белі». Це був голос волаючого 
у пустелі, голос, про який пи
сав пророк Малахія: «Ось, Я 
пошлю вам пророка Іллю, 
перше ніж день Господній на
стане, великий і страшний! І 
приверне він серце батьків до 
синів, і серце синівське до 
їхніх батьків, щоб Я не прий
шов, і не вразив цей Край 
прокляттям». Символічно,

що це останні слова Старого Завіту.
З початком проповідей Нарциса Гуменного, як вважають його послідовники, 

відновила свою діяльність справжня Апостольська Церква. Це сталося в Ук
раїні -  перша громада Церкви організувалася у Вінницькій області. Церква отри
мала назву Православної (правильно прославляюча Господа) Євангельської (на 
основі Св.Євангелія) Апокаліпсичної (визнаючи Св.Одкровення Івана Богосло
ва як керівництво життя) Церкви. Простонародна назва -  апокаліпсисти.

Символічно, вважають апокаліпсисти, що від Пророка відрікся як Римський 
папа, який позбавив Гуменного сану, так і Московський патріарх. На ПЄАЦ по
сипалися всілякі звинувачення. їх апологетів називали безбожниками, розколь
никами тощо.

В часрадянських гонінь на релігію Церква зазнала важких втрат. Ще на
прикінці 30-х років була заборонена діяльність громад апокаліпсистів 
у Вінницькій, Житомирській і Київській областях. Пророк (Гумєнний) був аре
штований і подальша доля його невідома. Найбільш вірогідно, що він був 
розстріляний. Такої ж участі зазнали і тринадцять єпископів Церкви, які були за
арештовані, а згодом розстріляні.

Проте, як свідчать архіви, повністю знищити Церкву владним структурам не 
вдалося. У 1941 р. громади апокаліпсистів діяли в Київській, Житомирській, 
Вінницькій областях. Ще на 1.01.1965 р. на Вінниччині підпільно діяли 14 громад 
апокаліпсистів (приблизно 145 членів).

ПЄАЦ у 1985 р. відновила свою діяльність в Україні. На початок 1991 р. було 
зареєстровано 2 громади цієї церкви у Вінницькій області. На початок 1998 р. во
на мала тут уже 4 громади (не об’єднаних, правда, у єдиному центрі). Очолює 
Церкву архиепископ (який виконує обов’язки патріарха) Григорій, окрім якого 
діють ще кілька єпископів. Кожна громада має свого пресвітера та диякона.

коми it  і ги<> .чаг(.і иеммой 
СЕЭОПАСПОСШ СССР 
У П Р А В Л Е Н И Е  

по Иркутске* o6j »cik

Л І  с.т 2-4922

СПРАВКА 0 РЕАБИЛИТАЦИИ

Дело по обвинению ЛУКЬЯНЕЦ Ивена Иосифовича, 1893 года 
рождения, уроженца с.Шашки, Погребишенского района, Киевской 
области, до ареста работавшего штукатуром производственно- 
строительного отдела УНКВД Иркутской области, пересмотрено 
Военным трибуналом Забайкальского военного округа, определе
нием № 39-Т от 25 января 1957 года.

Решение тройки УНКВД Иркутской области от 19 .02 .1938 года 
в отношении ЛУКЬЯНЕЦ И.И. отменено и он реабилитирован пос
мертно .
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Особливості обрядової практики.

Членом Церкви може стати будь-яка людина, яка сповідує Ісуса Христа, виз
нає свої гріхи, щиро розкаюється в них, прийняла Св.Таїнство Хрещення.

В Церкві збережено три рівні священнослужителів. Священича одежа має 
свої особливості -  сутана виготовляється із білої тканини. Поверх неї одягається 
білий одяг "я  риза, а на шию, поверх одягу -  Архангельська стрічка (патрафіль). 
Окрім того, на шию одягаються чотки (вервиця чи розалець). В руках священи
ка обов’язково повинен бути хрест. Єпископ відрізняється від пресвітера лише 
тим, що, окрім вервиці, він носить на шиї хрест чи панагію.

Особливістю Церкви є есхатологічність її вчення, що виявляється у про
повіді близького пришестя Христа і кінця світу. Таїнствами Церкви є Хрещення, 
Євхаристія, Священство, Єлеосвячення, Омивання ніг, Сповідь і Миропомазан
ня. Кожне із таїнств виконується у суворій відповідності до Євангелія, чим Церк
ва відрізняється від інших християнських напрямів. Наприклад, на Таємній ве
чері Ісус (Ів 13) показав таїнство Омивання ніг, а згодом -  Причастя. Причому 
останнє виконується роздільно -  спочатку Тілом, а потім -  Кров’ю (1 Кор 11:23- 
29). Ніби всі читаю Св.Письмо, ніби всі знають, як це виконувалося при Ісусі, але 
хто виконує точно?

При здійсненні таїнства Хрещення, за вченням Церкви, людина укладає 
обітницю із Богом, тобто вмирає для гріха і народжується для вічного життя з 
Господом Ісусом Христом. Священик урочисто проголошує над головою охре- 
щуваного (при цьому тримаючи у правій руці білий одяг): «Перемагаючому гріх, 
сатану і світ, дам вдягнутися у білий одяг і не викреслю імені із книги життя. 
Сповідую ім’я його перед Отцем Моїм і Ангелами Його в цей, великий Гос
подній день». На новоохрещеного надягається білий одяг. Головні убори і взут
тя для чоловіків не передбачено. Для жінок окремо передбачена апостолка, яка 
одягається на голову, та пояс, що носиться поверх білого одягу. Цей одяг 
зберігається до смерті і людину хоронять саме в ньому. Під час хрещення дорос
ла людина сама (не від «куми») дає обітницю Богу за дев’яти пунктами. Хрещен
ня немовлят відбувалося дещо по-іншому. Мета його -  очистити немовля від 
прабатьківських гріхів. Адже пророк Давид говорить: «...Я в беззаконні народже
ний, і в гріху зачала мене мати моя» (Пс 51:7). Хрещення відбувається на вось
мий день, так як Господь був обрізаний на восьмий день (Лк 2:21) і в цей день 
Йому дали ім’я.

Божественна літургія складається із трьох частин і здійснюється раз в місяць, 
обов’язково як всенічне богослужіння з виконанням всіх таїнств. Цікаво, що 
в храмі біля престолу священик не може бути у взутті (при виконанні похорон 
чи молебнів на вулиці носять звичайне взуття). Це підтверджується тим, що 
в Біблії (Вих. 3:5) є вимога «Зніми взуття своє з ніг своїх, бо місце, на якому ти 
стоїш, є земля свята» чи частка Неба на Землі. Окрім того, хрещення, похорон,
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рукопокладення, шлюб, парастас, освячення будинку, хрещення немовлят та ін. 
богослужіння здійснюються на конкретне свято.

За здійснення молінь і обрядових богослужінь священнослужителі грошей не 
беруть. Церква існує за рахунок пожертв членів общин, яка становить заробіток 
за один день (для пенсіонерів -  за половину дня). Всі священнослужителі працю
ють, а Господу служать безоплатно. Єпископи -  не ченці, як це в більшості хри
стиянських церков, а одружені. Причому один раз, як цього вимагає Євангеліє (1 
Тим. 3: 1-7).

В Церкві введені певні обмеження на їжу. Відповідно до св.Законів Божих 
(Лев. 11), члени ГІЄАЦ не вживають в їжу нечистого. Не можна також пити ал
когольні напої, палити. Суворо заборонені також перелюб, лайка, брехня, накле
пи, прокляття св.Хрестом чи словом, викликання і звертання до духів. Заборо
нені також танці, оскільки у Євангелії (2 Кор. 6: 14-18) є пряма вимога до всіх 
християн вийти із світу для з’єднання із Богом духовно. Будь-який інший шлях 
веде до загибелі.

Прихильники ПЄАЦ принципово не малюють ікону Пророка -  це, вважають 
вони, суперечило б Св.Письму (Об 22: 8-9). Але портрети і фотографії Гуменно
го існують. Але не для поклоніння як богу, а для того, щоб люди бачили його об
личчя, бачили в тих чи інших справах і знали про його велику працю на славу 
Господа, могли звеличувати його ім’я. Члени Церкви із молитвами звертаються 
до великого Пророка з різними проханнями, щоб він із людськими потребами 
міг звернутися до Бога. З молитвами апокаліпсисти звертаються також як безпо
середньо до Господа, так і до Пресвятої Діви, інших святих і мучеників.

Прихильники Церкви, проповідуючи Євангельську Істину, силою нікого не 
заставляють, з повагою ставляться до всіх віруючих і вір. «Заблукавшим» лише 
вказується на невідповідність їх віровчення і практики Св.Євангелію -  таке пра
во апокаліпсистам дає Святе Письмо. Але представники Церкви нікого не засуд
жують -  судити все ж буде Христос, тобто Апостольська Церква, оскільки вона є 
тіло Господа.

Як вище вже зазначалося, ПЄАЦ на початок 2004 р. має лише 4 громади. Всі 
вони у Вінницькій області.

__________________________________________________________ Сторінка конфесії
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ЦІКАВО ЗНАТИ
□  Кількість паломників до скелі на Північному Кавказі, на якій виявлено зобра

ження Ісуса Христа, зростає. Історик С.Варченко, який виявив зображення, вже шко
дує, що не зберіг це в таємниці, бо ж туристи всіляко шкодять святині. Мешканці се
лища Нижній Архиз всіляко захищають святий образ від вандалів. Гадають, що, щоб 
зберегти його від нищення туристами і природою, потрібно зображення накрити 
спеціальним склом. Зображення Ісуса нагадує його образ з Туринської плащаниці. 
З’явилося воно тут десь в X ст. Зображення знаходиться на висоті 100 метрів.

□  У ніч з 13 на 14 січня в більшості країн СНД прийнято зустрічати Старий Но
вий рік. Як відомо, це пов’язано з тим, що місцеві православні Церкви продовжують 
зустрічати і Новий рік, і Різдво Христове за юліанським календарем. Але вже з 1 берез
ня 2100 р. різниця між юліанським і григоріанським календарями складе 14 днів. Як 
повідомив заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського 
Патріархату протоієрей Всеволод Чаплін: «Дійсно, різниця між юліанським і гри
горіанським календарями збільшується на один день кожні 100 років. І якщо Господь 
дозволить існувати цьому світу ще 100 років, тоді православні будуть святкувати 
Різдво 8 січня, а Старий Новий рік зустрічати в ніч з 14 на 15». Але, за словами речни
ка Московського патріархату, не слід надавати великого значення календарним розхо
дженням. їх вирішення не на часі, оскільки «якщо і може бути знайдена згода в кален
дарних суперечках, то тільки після розробки нового, абсолютно точного календаря».

□  Мавпячий рік по-своєму відзначили мавпи Непалу. Вони захопили в Кат
манду посольство Індії і вчинили там погром, знищивши всі документи дипмісії. 
Правоохоронцям довго не вдавалося втихомирити агресивних хуліганів, бо ж до 
святої тварини не всі можливі засоби заспокоєння можна використовувати.
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При підготовці даного числа РП редакцією використані власні матеріали та 
матеріали наступних видань та інформаційних агенств:

Парафіяльна газета  
NTV.ru
Б лагов ест-інф о
info@ post.com
Інтернет журнал «С оборність» 
RISU
Н Г -Религии  
Офіційна хроніка УАП Ц

Reuter News Service
Україна м олода
Факты и комментарии
Los A ige les Times
Zenit News Agency
та інші ЗМІ зазначені
на 4-й стор. обладинки «Р П » №3

Здано до  друку 30.01.2004 р. Підписано до  друку 30.01.2004 р. Ум .друк.арк. 4,5. 
Замовлення № */-2, і/4 Наклад 500. Ф орм ат 60x90 / ї в  

Видавництво «С в іт Знань». Email: svitznan@ukrpost.net ЗА Т «В іп о л»

80 Релігійна панорама № 1 ’2004

mailto:cerif@alfacom.net
mailto:info@post.com
mailto:svitznan@ukrpost.net


Д Е с я т и т о м н и к  
« І С Т О Р І Я  Р Е Л І Г І Ї  

В У К Р А Ї Н І »

Побачив світ десятий том проекту «Релігія років незалежності України». 
Але написання томів цим не припинилося. Перший том «Дохристиянські віру
вання» був видрукувний ще в 1996 р. Потім вийшли томи «Українське Пра
вослав’я» та «Православ’я в Україні» у видавництві Українського Центру ду
ховної культури. Вони ще в нього є ( тел.228-39-46 та 228-28-69). Четвер
тий («Католицизм в Україні») і п’ятий («Протестантизм в Україні») томи ви
друкувало видавництво «Світ знань» ( тел. 229-04-18). Відтак маємо у світі 
шість книг десятитомника. Робота над проектом продовжується. В 2004 р. 
буде видрукувано книги «Релігійні меншини України» (7 т.) та «Нові релігії 
України» (8т.). Завершить проект вихід у світ в 2003 році книг «Протестан
тизм в Україні» (6т.) і «Релігія в українській діаспорі» (9т.). Затримка у ви
данні книг спричинена насамперед відсутністю цільового фінансування.

ПЛАГІАТ НЕ ПРОХОДИТЬ
Останнім часом він все більше виявляється в релігієзнавчих виданнях. 

Проте, слава Богу, плагіат не завжди вже залишається непоміченим. 
Нотаріально прийшлося засвідчувати авторство Д.Кірюхіна на видрукуваний 
без посилання його текст з філософії релігії Гегеля в хрестоматії з 
релігієзнавства за ред. В.Аубського. Львівський суд зобов’язав одеського 
автора О.Доброєра сплатити ЗО тис. гривень штрафу за його текстові 
«запозичення» (також без посилань) із праць львівського науковця 
А.Юраша. Відділенню релігієзнавства вдалося відвернути повне запозичення 
десяти тем з його підручника «Академічне релігієзнавство». Мала місце 
спроба вже під новими іменами перевидати упорядковану мінчанином 
П.Костюковичем хрестоматію з релігієзнавства. А  тепер дізнаємося про 
виклик на суд автора книги «Українська міфологія» В.Войтовича, який також 
без належних посилань викрав тексти із книг М.Ткача та Н.Данилевської. А 
скільки плагіатства ще маємо в дисертаціях, які не виходять на широкого 
читача і залишаються непоміченими довірливими опонентами. Написання і 
підготовка до друку праці — це велика, тяжка і тривала робота. Тут вал не 
поженеш. Якщо ж у когось щорічно виходить декілька праць чи підручників, 
то явно шукай, як і в чому він плагіатить. Частіше всього це залишається на 
совісті підписаного автора, але чи завжди вона є в нього.



НАУКОВІ КОНФЕРНЦІЇ ВЕСНИ 2 0 0 4  РОКУ

РЕЛІГІЯ І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ~в
Конференція з цієї проблеми відбудеться в Чернівецькому універси

теті ім. Ю.Федьковича 27-28 квітня ц.р. На обговорення виносяться пи
тання: Громадянське суспільство: історія концепту і сучасне розуміння. 
Громадянське суспільство, демократія і релігія: розмежування, конфлікт 
чи взаємодоповнення? Роль релігії в процесах консолідації у пост- 
соціалістичному суспільстві. Релігійні організації як складові грома
дянського суспільства. Громадянська релігія: що це? Свобода вірос
повідань в громадянському суспільстві.

Статті обсягом до 0,5 д.а. приймаються до 1 березня. Довідки за те
лефонами: (0372) 58.48.26, 22.11.96, 58.48.83. Адреса: 58012
Чернівці, вул.Коцюбинського, 2, кафедра релігієзнавства.

І С Т О Р І Я  Р Е Л І Г І Ї  В У К Р А Ї Н І
На базі Львівського Музею історії релігії вже вчотирнадцяте прово

диться конференція з такою назвою. Працюватиме вона 11-13 травня 
ц.р. Конференція матиме такі секції: 1.Дохристиянські релігії. 2. Христи
янство: розвиток та поширення християнських конфесій. 3. Східні релігії. 
4. Сакральне мистецтво. 5. Релігія і Церква в сучасній Україні. Тексти 
виступів обсягом 7-8 сторінок оргкомітет просив надіслати до 1 лютого. 
То ж дзвоніть за тел. (0322) 72.91.00, 72.95.45. Адреса: 79008 Львів, 
пл. Музейна, 1.

КИЇВСЬКА ТРАДИЦІЯ І СХІДНИЙ ОБРЯД  
В УКРАЇНСЬКОМУ ХРИСТИЯНСТВІ

Традиційні Церкви України мають шукати не те, що їх роз’єднує, а 
насамперед те, що їх єднає. Саме останнє і є лейтмотивом наукової кон
ференції, яка відбудеться на базі Тернопільської медичної академії ім. 
І.Горбачевського 5-6 червня ц.р. На конференції розглядатимуться пи
тання особливостей прийняття християнства Руссю-Україною, специфіки 
Київської християнської традиції, трансформації Східного обряду в Ук
раїнське християнство, етноконфесійної обрядової самобутності Ук
раїнської Церкви, шляхів зближення і єднання власне українських хрис
тиянських Церков та ін. Оргкомітет чекає до 1 квітня текст виступу об
сягом до 8 сторінок. Телефони для довідок: (0352) 43.12.78, 22.45.54, 
22.72.69. Адреса оргкомітету: 24001 Тернопіль, майдан Волі, 1.


