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Шановний читачу!
В цьому числі часопису вміщено таблицю, яка дає можливість простежити зміни релігійної 

мережі України протягом останніх десяти років. Щороку Держкомрелігій країни фіксує її
зростання, але воно вже не є таким інтенсивним, як 
в перші роки незалежності. На січень 2004 р. цим дер
жавним органом офіційно зафіксовано 29793 ор
ганізацій понад ста різних релігійних течій, церков, 
спільнот. Ця цифра включає 28614 релігійних громад, 
363 монастирів з 6070 насельниками, 163 духовних на
вчальних заклади із 19430 слухачами, 283 місій, 73 
братств. Священнослужителів в різних конфесіях було 
26641 (з них 727 — іноземці). Працювало в 2003 р. 
при громадах 11300 недільних шкіл, видруковувалось 
323 часописи і газети.

Найважливішою складовою релігійного життя в Ук
раїні залишалося Православ’я. Загалом воно налічує 13370 релігійних організацій, що ста
новить 31,3% від загальної їх кількості. Домінуючою в Православ’ї України є Православна 
Церква Московського Патріархату. На сьогодні вона має 36 єпархій, в яких діють 10384 
громад віруючих. Церква налічує 131 монастир із 4093 ченцями і черницями, 13 духовних 
навчальних закладів із 4282 слухачами, 93 періодичних видань, 3746 недільних шкіл та 36 
братств. Церковну службу здійснюють 8620 священиків. Предстоятелем церкви є митро
полит Київський і всієї України Володимир (Сабодан). Українська Православна Церква 
Київського Патріархату нараховує 31 єпархію, 3308 релігійних організацій. Вона має 34 мо
настирі з 183 ченцями, 2388 священнослужителів, 16 духовних навчальних закладів з 1480 
слухачами, 23 місії і 8 братств, 23 періодичних видань та 1086 недільних шкіл. У П Ц  КП 
очолює Патріарх Київський і всієї Руси—України Філарет (Денисенко). Українська авто
кефальна православна церква має 1190 релігійних організацій, 68%  яких знаходиться у га- 
личанських областях України. Предстоятель Церкви — митрополит Київський і всієї Ук
раїни Мефодій. Церковну службу в УАПЦ здійснюють 683 священиків. Церква має 7 
місій, п’ять монастирів, 323 недільних шкіл і 7 періодичних видань. Кафедральним собором 
УАПЦ є Андріївська Церква в Києві. Громади УАПЦ діють переважно в галичанських об
ластях України. В Україні, окрім названих, на початок 2004 року діяло ще ряд інших право
славних церков. Так, Російська вільна (закордонна) православна церква мала 27 громад, 
Апокаліптична П Ц  — 6 (всі — на Вінничині). Діяло дві греко-православні громади, сім — 
православних незалежних. Функціонували громади реформованої і соборноправної право
славних церков. Поширені також різні об’єднання православного коріння. Так, старообряд
ницька церква Білокриницької згоди мала 39 громад. До Руської православної старообряд
ницької церкви безпопівської згоди належало 10 громад, 7 з яких — на Житомирщині. 
Російська істинно-православна церква об’єднує на цей час 23 громади. Церква Матері Бо
жої Преображенної налічує 14 громад. На Одещині діяла одна громада іннокентіївців. 
Незмінною залишалася кількість громад молокан — 4. Характерно, що ці течії православ
ного коріння не мають в Україні своїх навчальних закладів, видань, братств, мають обмеже
ну кількість служителів культу.

Досить активно проходить відродження Української греко-католицької церкви. 
З а  кількістю релігійних організацій (3480) вона займає друге місце в Україні. Церковну 
службу в УГКЦ здійснює понад 2 тис. священиків. 93% мережі греко-католиків зосередь
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ
СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ 
РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ

85,2% українців своєю рідною мо
вою вважають мову своєї національ
ності. Такою ж її визнали ще 12,3% 
представників інших національностей. 
Все це засвідчує право української мови 
бути мовою церковного життя різних 
конфесій, які діють в Україні. А відтак 
ми маємо, що лише в УПЦ КП, УАПЦ, 
УГКЦ, УЛЦ, рідновіровських течіях во
на є офіційною. Широкий вжиток 
в УПЦ МП російської мови і церковно
слов’янської з російською вимовою й 
широке поширення нею російськомов
ної друкованої продукції не сприяє 
національному відродженню України. 
Далекі від цього протестантські церкви і 
зокрема найбільші з них -  баптистська й 
адвентистська. Рідко почуєш українську 
мову у харизматів, зокрема в церквах, 
заснованих приїжджими місіонерами. 
Службовою є російська мова в східних 
спільнотах. Якщо підрахувати ті 
релігійні організації, в яких у вжитку є 
українська мова, то прийдемо до вис
новку: РЕЛІГІЯ В УКРАЇНІ СЛУЖИТЬ 
ПЕРЕВАЖНО ЗАСОБОМ ВИУК- 
РАЇНЕННЯ УКРАЇНЦІВ. Певно що при 
реєстрації релігійних спільнот треба 
враховувати це! Відзначимо принагідно, 
що лише Церква Ісуса Христа Святих 
останніх днів із всіх неорелігій України 
враховує мовний чинник в своїй видав
ничій і місіонерській діяльності.

До Київського Патріархату віднес
ло себе найбільше опитаних Фондом 
«Демократичні ініціативи» і Центром

«Соціс» -  21%. 20% православних не 
визначилися у своїй церковній належ
ності. До Церкви Московського 
Патріархату віднесли себе 17% респон
дентів, до Автокефальної Церкви ли
ше 1%. Греко-католики дали цифру 
5%, а римо-католики -  1%. Без від
повіді питання про свою конфесійну 
належність залишили 26% опитаних, 
засвідчили свою неналежність до кон
фесій 2% респондентів. (День. -  №22)

Все таки багато українців вірять 
у визначеність кимось своєї долі. Як
про це інформує газета «Столичка», 
проведене нею опитування засвідчило, 
що в абсолютну визначеність у світі 
вірять 27% опитаних, інколи вірять 
у фатум -  52%, вірять лише в самого 
себе 21% опитаних. А ось сімейні тра
диції всіляко підтримують лише 28% з 
1200 опитаних респондентів, а не при
дають цьому якогось значення -  43% 
опитаних.

Легенда про братерське єднання 
України з Росією 350 років тому не має
чогось спільного з реальністю. Це 
засвідчує опозиція українців не лише 
договору, а й самій формі клятви. »Ви- 
дав нас Хмельницький московському 
царю в неволю»,- читаємо в листі чор
нобильського протопопа чорно
бильському підстарості від 27 січня 
1654 р. «Сам з військом присягнув і 
Київ силою, під страхом покарання 
мечем, змусив до того, що й він при
сягнув. Лише духовенство не присяг
нуло... Не знаємо, що й буде з Чорно

2 Релігійна панорама № 2 ’2004



Релігійне ж ит т я України

билем»... А ось в Москві в історичному 
музеї у ці дні організовано виставку 
під назвою «Переяславская Рада. 
К 350-летию вхождения Левобережной 
Украины в состав Российского госу
дарства». Брехні на цій виставці було 
безмежно. Пишуть: «Затем присягу 
принесли жители городов Украины». 
Хіба? Ні слова про бунт киян і тисячі 
повішених та вирізаних за наказом 
московського генерала Шереметьева. 
Ні слова про розгром Катериною За
порізької Січі, закриття вогнища куль
тури -  Києво-Могилянської академії, 
запровадження в Україні найга- 
небнішої форми кріпацтва, про ни
щення Українського Православ’я і ду- 
ховників українського народу, зокрема 
заслання і заборону Т.Шевченку писа
ти і малювати, про Валуївський указ, 
зорієнтований на знищення ук
раїнської мови і багато іншого. Тут є й 
сім рядків «пісні», що засвідчує анафе- 
мування Московським Патріархатом 
українського гетьмана Івана Мазепи.

Верховна Рада України прийняла 
19 лютого Постанову «Про відзначен
ня 100-річчя першого видання Біблії 
українською мовою». «За» проект (ав
тор -  Л.Танюк) висловилися 397 депу
татів. Постанова рекомендує Кабінету 
Міністрів України в місячний термін 
утворити організаційний комітет, 
в двомісячний термін розробити та за
твердити план заходів щодо відзна
чення першого видання Біблії ук
раїнською мовою, а також вирішити 
питання стосовно фінансування цих 
заходів. Державному комітету інфор
маційної політики, телебачення і 
радіомовлення України, згідно даної 
Постанови, рекомендується забезпе

чити висвітлення у засобах масової 
інформації заходів, що проводити
муться у зв’язку із 100-річчям першого 
видання Біблії українською мовою та 
організувати цикли тематичних теле- і 
радіопередач, присвячених цій події. 
Контроль за виконанням Постанови 
покладено на парламентський Комітет 
з питань культури і духовності. 
(Інститут Релігійної Свободи)

Голова Комітету ВР України з пи
тань свободи слова та інформації 
М.Томенко засуджує головних редак
торів тих газет, які, нехтуючи підписа
ний вже Президентом країни Закон 
«Про захист суспільної моралі», про
довжують друкувати продукцію еро
тичного характеру, шпурляючи, як це 
помічено, різні насмішки на його адре
су. Характерно, що до такого вдаються 
газети, редакторами яких є не українці. 
Бо ж цнотливість українського народу 
настільки велика, що найбільшою об
разою для нього є виставляння йому 
оголених місць, на яких сидить люди
на. Гляньмо «Факти», «Столичку», 
«Бульвар» та інші видання. То ж заклик 
християнських Церков припинити 
інформації в ЗМІ еротичного чи сексу
ального характеру не до слуху редак
торів, які не є християнами.

Започаткована Чернігівською обл- 
адміністрацією зустріч керівництва 
області із лідерами її релігійних 
спільнот стає вже традицією. В люто
му вперше за всі роки незалежності за 
одним столом вдалося зібрати пред
ставників 25-ти конфесій. Йшла мова 
про стан справ у релігійній сфері, толе
рантність міжконфесійних відносин. 
«Я закликав і закликаю вкладати інвес
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Релігійне життя України

тиції в будівництво храмів, молитов
них будинків, у духовність, -  сказав го
лова Чернігівської обладміністрації 
В.Мельничук. -  Це надзвичайно важ
ливо для реформування й подальшого 
поступу як України, так і області». 
(День. -  №30)

Вся країна вшановує юних героїв 
Крут, які загинули, захищаючи Ук
раїну від армії московських окупантів. 
Пам'ять героїв вперше вшанували на 
Аскольдовій могилі Президент країни 
Л.Кучма, Прем'єр-міністр В.Янукович, 
голова Верховної Ради В.Литвин. 
На братській могилі 250 оборонців 
біля станції Крути побували лідери на
родно-демократичних партій. Тут свя
щеники УПЦ Київського Патріархату 
відслужили молебень. Ось лише члени 
Православного братства УПЦ Мос
ковського Патріархату в близькі дні 
влаштувало хресний хід на згадку 
350-річчя приєднання України до 
Московії (Росії як держави тоді ще не 
існувало).

Екуменічний молебень відбувся 23 
січня в житомирській кафедрі 
св. Софії римо-католицької Церкви. 
Сюди були запрошені єпископи пра
вославних церков Київського і Мос
ковського Патріархатів, настоятелі 
греко-католицького храму, пастори 
протестантських спільнот, настоятелі 
римо-католицьких парафій. Очолив 
молебень єпископ-ординарій Київсь
ко-Житомирської дієцезії Ян 
Пурвінський. Зустріч пройшла в рам
ках Тижня молитов за єдність христи
ян, який римо-католицька Церква 
проводить щороку 18-25 січня. Ось як 
оцінив зустріч її учасник о.Владислав

Славінський: «Наше роз’єднання є ве
ликою спокусою для світу. Християни 
дійшли до того, що з'ясовують між со
бою стосунки: хто з них правий, а хто 
не такий правильний. Якщо ми 
роз’єднані, то ніхто з нас не може по
добатися Богу. І якщо ми прагнемо бу
ти справжнім християнами, то по
винні йти до єдності в любові. Звісно, 
шлях до видимого, зовнішнього 
об’єднання є великий і складний, але 
ми самі можемо ставитися один до од
ного з любов’ю. Треба щиро прагнути, 
щоб інші віросповідання процвітали, і 
радіти, а не чекати на їхнє падіння. 
Тоді можна буде сказати, що ми вже 
стали на шлях об’єднання». (Па
рафіяльна газета. - № 5)

«Геть помилковим є твердження 
О.Наймана, що якби Хазарський кага
нат встояв, «то зараз би в Москві роз
мовляли б українською мовою. Історія 
не знає умовного способу, але якби ка
ганат переміг Святослава, період розд
робленості продовжувався б і без ство
рення Київської Русі»,- пише І.Піддуб- 
ний в газеті «День» (№30). Останнім ча
сом деякі дописувачі газет, як ук
раїнських, так і єврейських, прагнуть 
знеславити тих, хто приніс славу Ук
раїні. В їх зневагу попадають і князь 
Святослав, і гетьман Богдан Хмель
ницький, і Пророк нації Тарас Шевчен
ко, і Леся Українка... Так, вони висту
пають проти спорудження в Києві 
пам’ятника князю Святославу, бо ж 
він, мовляв, був гонителем християн, 
знищив Хозарський каганат, який, 
до речі, прийняв іудейство, чим себе 
відокремив від інакшевірних сусідів. 
Реагуючи на такі писання, автори з 
«Дня» зауважують, що князь Святослав
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є «уособленням героїчного духу нації, 
взірцем українського лицаря. Такі ри
си, як честь, мудрість, патріотизм, 
мужність є найхарактернішими для 
цієї видатної особистості... Саме дух 
Святослава виплекав у віках цілу ко
горту державотворців України». Що 
стосується каганату, то він у своїй 
зовнішній політиці нацьковував на 
своїх ворогів кочівників, а відтак не 
був надійним заслоном від них Русі. 
Руйнування храмів, святилищ на тере
нах інших народів прямо й категорич
но виправдують Старозавітні книги -  
святе письмо іудеїв і християн. Відтак 
газетні думки про знеславлення поста
тей нашого минулого часто вмотиво
вані не українськими критеріями. 
«Ми -  українці... з надією чекаємо, ко
ли в столиці постане пам’ятник вели
кому Святославу Хороброму», -  пише 
Григорій Донець. Редакція «Дня» ра
дить згадати класичну істину: «Істо
ричних діячів варто оцінювати не за те, 
чого не зробили в минулому, а за те, 
що вони дали нового своїм сучасни
кам, які жили багато століть або й тися
чоліть тому і яких, отже, можна судити 
лише за критеріями їхнього, а не нашо
го часу». Відтак і Богдана Хмельниць
кого варто уславлювати не лише за те, 
що він громив прямих ворогів ук
раїнської незалежності, а й підспіву
вачів їм. І Тараса ми вшановуємо за те, 
що він проснув і просинає українців 
від історичної сплячки.

Україна має велику археологічну 
знахідку -  об’ємно-монументальний 
хрест, якому понад 5 тисяч років. На
лежить він до часу Трипільської куль
тури. В російських енциклопедіях чо
мусь замовчують цю знахідку, згаду-

Релігійне життя України

ють про давні хрести народів Сходу, 
Середньої Азії, Єгипту. Африки. 
Про найдавнішу символіку хреста, 
знайдену на теренах України, чомусь 
забувають сказати. А між тим навіть 
російський вчений Д.Петухов твер
дить, що прабатьківщиною багатьох 
індоєвропейських народів слід вважа
ти загадковий етнос, який проживав 
саме в межах сучасної території Ук
раїни. Вражає подібність знахідки з 
т.зв. «мальтійським хрестом». Ще тре
ба з’ясувати, чому це на українських 
теренах за чотири тисячоліття до при
ходу сюди християнства вже існував 
символ хреста дуже подібного до су
часного. Скоріше всього, що він у ті 
прадавні часи міг бути оберегом, що 
застосовувався у магічних ритуалах 
праслов’ян, пов’язаних із відтворен
ням життя. Саме ромбовидний символ 
з крапкою у центральній частині хрес
та вказує на ймовірний зв’язок остан
нього з культом поклоніння жінці та 
вшанування матері. Шість тисяч років 
тому символ хреста міг уособлювати 
собою стилізоване зображення жінки- 
матері. Як пише В.Перегуда в «Ук
раїнській газеті», питання життя і 
смерті, започаткування і народження 
нового життя, можливість вічного 
життя турбували людство з давніх-да
вен. У своїй генезі символіка хреста ще 
задовго до появи християнства несла 
у собі філософську думку про мож
ливість вічного життя.
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Релігійне життя України

Відмінити додаток Джексона-Ве- 
ника щодо України, який заважає на
лагодженню нею нормальних торго
вих відносин, просять в своєму листі 
до американського сенатора Сендера 
Левіна президент Українського союзу 
промисловців і підприємців Анатолій 
Кінах і лідер Всеукраїнського єврейсь
кого конгресу і Об’єднаної єврейської 
спільноти України Вадим Рабинович. 
Своє прохання вони мотивують тим, 
що в Україні релігійні організації ма
ють право на свободу діяльності, по
вертають собі будівлі, які раніше були 
храмами чи синагогами.

Релігійні організації України будуть 
мати право на безоплатне користуван
ня земельними ділянками, виділеними 
їм під забудову храму, виконання 
інших завдань їх статутної діяльності, 
а не правом оренди. Так сказано в про
екті законопроекту щодо надання 
релігійним організаціям земельних 
ділянок, який передано Держкомом із 
земельних ресурсів до Верховної Ради. 
Всі інші користувачі, згідно з чинним 
законодавством, до 1 січня 2005 р. ма
ють укласти договори оренди замість 
договорів користування.

Лідер Християнсько-ліберальної 
партії, народний депутат України 
Л.Черновецький, ігноруючи світськість 
нашої держави, закріплену Консти
туцією, пропонує внести зміни в Закон 
«Про статус суддів». Він зокрема висту
пає за те, щоб клятву від суддів-христи- 
ян приймали на Біблії. При цьому 
Л.Черновецький пропонує використо
вувати Біблію українською мовою у ка
нонічному виданні (певно не знаючи 
того, що такої немає). Лідер ХЛП впев

нений, що суддя-християнин після 
клятви на Біблії буде чесно і сумлінно 
виконувати свої обов’язки, до кінця 
життя буде відчувати відповідальність 
не лише перед суспільством і держа
вою, а й перед Богом.

Сім дзвонів передані в дарунок 
храму Брестської фортеці від ук
раїнського народу і президента Ук
раїни. У гарнізонному православному 
Свято-Миколаївському храмі, що 
стоїть на території героїчної цитаделі, 
почалася підготовка до підняття на 
дзвіницю дзвонів, що були привезені з 
Волинської області в Брест. Українські 
дзвони вагою від 5 до 350 кг, на кожно
му з яких відлитий напис: «У пам’ять 
захисників Батьківщини. Президент 
України Л.Кучма», вперше задзвонили 
над брестською землею 14 січня. 
На цю урочисту церемонію були за
прошені почесні гості з Білорусії й Ук
раїни, ієрархи Церкви, ветерани Вели
кої Вітчизняної війни.

Круглий стіл «Меморіальна культу
ра Бабиного Яру», роботою якого ке
рував співголова Громадського коміте
ту «Бабин Яр» директор Інституту 
філософії НАНУ академік Мирослав 
Попович, прагнув окреслити кон
цепцію, на основі якої буде створено 
меморіальний комплекс, покликаний 
увічнити пам’ять жертв фашизму. 
Круглий стіл прийшов до висновку, 
що майбутній меморіал не має бути 
територією, забудованою культовми 
спорудами чи якимись іншими 
будівлями, а комплексом таких «гли
боких зарубок пам’яті», які будуть 
впливати на свідомість нинішніх і 
майбутніх поколінь.
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Резиденцію буковинських митропо
литів, в якій тепер розміщений 
Національний університет ім.Ю.Федь- 
ковича і зокрема філософсько-бого
словський факультет вузу, буде занесено 
до шедеврів світової архітектури ЮНЕ
СКО і передано під опіку й охорону 
ООН. Унікальність та оригінальність 
архітектурного комплексу, створеного 
відомим чеським архітектором Йозе
фом Главкою, засвідчувала для ЮНЕС
КО спеціальна комісія, зокрема фахівці 
Київського науково-дослідного інститу
ту містобудування.

Фрески XII ст. Михайлівського Зо
лотоверхого Собору будуть повернуті 
Києву. Про це заявило міністерство 
культури Росії. Повертаються сім фре
сок, але в РФ ще залишаються, як 
мінімум 15 «михалівських» речей, 
до того ж найкращих, і їхня наступна 
доля ще невідома. Серед них зокрема 
мозаїка із зображенням святого Ди- 
митрія Солунського. Росія не особливо 
спішить віддавати те, що вона награбу
вала для своїх музеїв з культурного здо
бутку інших народів в роки Радянської 
імперії. Про те, з якими складностями 
вдалося повернути названі сім фресок 
розповіла газета «Факты» 11 лютого 
ц.р.

Територія Києво-Печерської Лаври
послужила місцем відзначення росій
ськими дипломатами ювілеїв своєї 
країни. 10 лютого тут вони відзначили 
в храмі Святої Богородиці День 
російського дипломата. Приводом для 
святкування означеного Дня саме 
в Лаврі послужило те, що на її тери
торії поховано російського дипломата 
адмірала Юхима Путятіна.

Міжнаціональне протистояння мо
же перерости і в міжрелігійне, непри
язнь слов’ян і кримських татар, якщо 
його вчасно і розумно не зможе «поту
шити» влада Криму. Причиною невдо
волення кримськотатарського насе
лення і його меджлісу є приватизація 
земель нетатарським і навіть не- 
кримським населенням. Протестуючи 
проти цього, кримські татари вдають
ся до самозахоплення земель. Прийш
ле в Крим російське населення, яке 
«освоїло» кримські землі і живе за ра
хунок курортників, попереджує, що не 
дозволить забудовувати татарами за
хоплені ними земельні ділянки.

Довести, що Кримська земля не є 
рідною землею для кримськотатарско- 
го народу, що до появи тут ісламу 
домінувало християнство, прагне 
керівництво Союзу греків України. З 
цією метою планується проведення 
в Сімферополі відповідної науково- 
практичної конференції. Союз греків 
навіть звернувся до В.Януковича з про
ханням допомогти в організації і про
веденні такої конференції. То ж якщо 
скоро почуємо, що якийсь там Союз 
нащадків сарматів проводить в Криму 
конференцію з метою довести, що во
ни тут були до приходу греків, нічого 
дивного в тому не буде. Таким вже бо є 
Крим! (День -  7 лютого)

Єдиний храм у вигляді піраміди 
існує в Севастополі. Це -  Свято-Мико
лаївський храм-пам’ятник і некрополь 
героїв Кримської війни. Утворено орг
комітет, який має намір зібрати до 
трьох тисяч доларів для реставрації і 
відбудови святині.
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Хрести з’яви
лися на могилах 
німецьких солдат 
у ряді сіл Дніпро- 

ЩШЩЩҐ ? п е т р о в щ и н и .
Проти цього не 
п р о т е с т у в а л и  
мешканці цих сіл.

-« Ц* - ,.^гй. .І «Ми -  христия
ни, -  писали в анкетах селяни. -  І якщо 
загинули тут люди, то хоч якусь пам’ять 
про них треба зберегти... Війну розпа
люють політики -  гинуть солдати, діти 
матерів... До загиблих слід підходити з 
християнських позицій -  поховати їх і 
позначити могили. Зрозуміло, ми 
пам’ятаємо все, але війна вже далеко по
заду, а в мирний час слід вести себе по- 
людському гуманно».

Єдина у світі скульптура Христа, 
який сидить, із каплиці Боїмів (Львів),
як і вся споруда, під загрозою зійти 
в небуття. Побудована вона у стилі 
маньєризму 16 ст. Під Ісусом надпис 
латиною: «Перехожий, зупинися і по
думай, чим страждання твої більші 
мого?». Дивлячись на каплицю, кож
ний, навіть неозброєним оком, 
помітить, що «страждання» каплиці 
певно не менші. Її стіни давно вже не 
знали свіжої фарби. Вирізьблені деталі 
із вапняку розсипаються на порох при 
незначному дотику до них. З-під 
склепіння падають фігури. Ґрунтові 
вод підточили фундамент. То ж і заду
мався Ісус, дивлячись на перехожих, 
хто зрештою зглянеться і допоможе 
цій унікальній мистецькій святині.

Питання Почаївської Лаври фрак
ція «Наша Україна» Тернопільської 
облради взяла під свій контроль. Її

турбує те, що певні кола у Києві праг
нуть «приватизувати» Лавру на ко
ристь УПЦ МП. Цим питанням особ
ливо опікувався нещодавно по- 
злодійському вбитий лідер фракції 
Іван Гавдида. Голова фракції В.Боле- 
щук сподівається, що тернопільська 
облрада зможе «спинити наступ Мос
ковської церкви на культурну святиню 
України». (Шлях Перемоги. -  № 1-2)

Міжетнічні протистояння, зневагу 
до мусульман в Кримському Судаку
спровокували сурожзькі козаки. 
Своїми свавільними діями вони при
звели до того, що кримські татари по
чали створювати свої загони аскерів. 
Віце-прем’єр Кримської автономії 
В.Кисельов зініціював відміну 
реєстрації Сурожзької козацької гро
мади, назва якої взята від Росії. То ж 
зрозуміло те, чому ці казаки виступили 
на захист земель, розпроданих владою 
багатим російським фірмам і фірма- 
чам. Негативну роль в подіях в Криму 
відіграє донецька Партія мусульман 
України. Вона прагне розколоти 
кримсько-татарський народ. (Шлях 
Перемоги. -  №7)

Чудотворна ікона Матері Божої 
«Троєручиця» повернута віруючим. 
Дивовижна і складна історія цієї іко
ни. Достеменно відомо, що вона 
з’явилася в Україні у XVI ст., а напи
сана була значно раніше. Її привіз на 
Черкащину за об’явленням Матері 
Божої афонський монах, який засну
вав тут на її честь монастир. Під час 
гонінь на Церкву після 1917 р., 
атеїсти зняли з ікони золотий оклад. 
Згодом ченці дізнались, що ікону 
збираються продати за кордон, а то
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му заховали її від лиходіїв. За це, не
вдовзі, всі вони були розстріляні. 
Знову вістки про ікону з’явилися ли
ше в наш час -  її продавали люди, 
яким вона випадково потрапила до 
рук. Дізнавшись про це, начальник 
Управління Нацбанку України в Чер
каській обл. О.Черевко повідомив 
відомого мецената, директора 
київського виробничого під
приємства «Сіріус» М.Щербину, який 
вирішив зберегти ікону для Черка
щини. Ікона була викуплена і переда
на в дар збудованому на кошти цього 
ж мецената храму святителя Мико- 
лая, що у с.Водяниках (Звенигородсь
кий р-н). Урочисте передання ікони 
відбулося 19 грудня 2003 р. на свято 
святителя Миколая. Єпископ Чер
каський і Чигиринський УПЦ КП 
Іоан відслужив святкову літургію 
спільно з духовенством Звениго
родського благочиння у храмі св.Ми
колая, що у с.Водяники. На святкову 
службу прийшли також мешканці 
всіх навколишніх сіл. (Є.Савісько)

Українцями-трудовими емігранта
ми в далекому закордонні опікується 
нині лише Українська греко-католиць- 
ка Церква. Як відзначає настоятель 
першого в Португалії греко-католиць- 
кого храму о.Йосафат Коваль, українці 
тут «сподіваються тільки на Бога і 
власні сили». Увагу на трудових 
емігрантів в Іспанії вже звернула УПЦ 
Київського Патріархату. До них 
виїздив архиепископ Антоній (Махо- 
та). Протестентські Церкви вже напра
вили в різні країни з українськими по
селеннями своїх місіонерів. Ось лише 
не знаходимо хоч якоїсь інформації 
про затурбованість долею українців-

емігрантів з боку Православної Церк
ви України Московського Патріархату.

Унікальний храм-автомобіль виго
товили за замовленням Російської 
Православної Церкви на Донецькому 
металургійному заводі. В першому ва
гончику автопотягу, який транспортує 
КрАЗ, є все, що потрібно мобільному 
храму для проведення богослужіння, 
навіть дзвони. В другому вагончику є 
спальні лавки на 10 осіб, кухня з газо
вою плитою, душ, туалет. Храм-авто
мобіль Церква призначає для поїздок 
по тих поселеннях України і Росії, 
в яких відсутні храми РПЦ.

367 українських ікон XVII-XX 
століть було вилучено митниками, які 
наш колишній співвітчизник, а нині 
громадянин США, прагнув вивезти з 
України. Вартість вивозимого амери
канський громадянин оцінив у 20 тис. 
доларів. Проте документи, які видав 
один з київських художніх музеїв, вик
ликали підозру, бо ж було написано, 
що ці ікони не мають ніякої історич
но-культурної цінності. Проте прове
дене в Київському науково-дослід
ницькому інституті судових експертиз 
дослідження засвідчило, що ікони ма
ють цінність і могли б стати гордістю 
музеїв не лише в Україні. Вони мають 
цінність для музейного фонду Ук-
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раїни, а тому вивозити їх за межі 
країни не можна. В колекції немає 
жодної підробки, деякі ікони відреста- 
вровано

Негативно голослівно оцінюючи 
всі релігійні течії, що знаходяться поза 
традиційними церквами, приписуючи 
до них марксистську формулу «опіуму 
для народу», бо ж вони надто дієві і їх 
кількість невпинно зростає, жур
налістка «Столиці» (№6) О.Трифонова 
вимушена визнати: «Щоправда, пев
ним позитивним моментом є робота з 
наркоманами та алкоголіками. Люди 
справді кидають згубні звички, 
замінюючи їх відвідуванням церкви. 
Православ’я має можливість повчити
ся навертати грішні душі» .

Завершилася чергова сесія у сту
дентів заочників Острозької Академії,
які опановують заннями з релігієзнав
ства. Вже 5 років існує унікальний фа
культет в цьому відомому навчально
му закладі не тільки на Рівненщині, 
в Україні, але й за кордоном. Ректор 
Академії І.Пасічник, проректор В.Жу- 
ковський, зав.кафедри релігієзнавства 
М.Кралюк розуміють необхідність 
підготовки високоосвічених спеціа
лістів в сфері духовного життя. Саме 
тому для викладання на факультеті, 
на якому вчаться як віруючі, представ

ники багатьох церков, конфесій, так і 
невіруючі, запрошуються знані 
фахівці з релігієзнавства, які переда
ють свої знання молоді. Так, тільки 
в цьому році на заочне відділення по
ступило 40 осіб, більшість з яких -  свя
щеники УПЦ КП, що усвідомлюють 
брак освіти і прагнуть оволодіти най
сучаснішими знаннями з курсів 
соціальної філософії, основ еко
номічних теорій, іноземних мов, 
історії культури, географії релігії то
що. Під час навчання на факультеті 
майбутні релігієзнавці опановують не 
тільки теоретичними знаннями, а й 
навиками міжцерковного спілкування, 
зустрічаються з лідерами релігійних 
організацій України, відомими вчени
ми, громадськими і державними 
діячами. Частими гостями є іноземці, 
учасники міжнародних наукових кон
ференцій, зокрема присвячених про
блемам релігійного виховання, які 
традиційно проводяться в Острозі 
щороку в червні.

Приклад міжцерковної толерант
ності подала громада с. Осій Іршавсь- 
кого району Закарпаття. Після освя
чення новозбудованого православного 
храму в центрі села храм, в якому 
раніше проводили службу право
славні, перейшов до греко-католиків. 
Єпископ Ужгородський греко-като- 
лицької єпархії Мілан Шашик, на знак 
вдячності, попросив своїх вірних до
помогти матеріально в оздобленні но
вого православного храму.

День святого Валентина -  це като
лицьке свято все більше входить в наш 
побут, незважаючи на певну протидію 
цьому з боку православних церков, які
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ревниво застерігають, що при цьому 
мало хто згадує про свято Стрітення, 
яке також відзначається 14 лютого. 
Згідно оповідей, Валентин колись дав
но допоміг закоханій парі, яка знахо
дилася в різних приміщеннях підзе
мелля, не втратити одне одного. Він 
виконував для них роль поштаря.

Невідомі зловмисники вже не впер
ше плюндрують триметрову фігуру 
Ісуса Христа, встановлену біля право
славного храму в Севастополі. В кінці 
січня вандали облили її чорною фар
бою. При цьому хулігани малюють на 
фігурі незрозумілі знаки. Мала місце 
спроба навіть підірвати пам’ятку.

ПРАВОСЛАВ'Я
Україна відзначила урочисто 

75-річчя Предстоятеля УПЦ Київ
ського Патріархату Філарета. У Львів
ському Музеї історії релігії з нагоди 
ювілею Патріарха відкрито виставку, 
яка відображає великий і складний 
шлях Владики, який нині, незважаю
чи на цькування, влаштовані Право
славною Церквою чужої держави, 
успішно очолює Помісну Православ
ну Церкву України. Церква зростає і 
утверджується. Її єпархії є не лише 
в Україні, а й в  зарубіжжі. Про свою 
належність до неї заявило 20% опита
них в січні громадян України (до 
Московської -  17%).

Керівники Української держави 
у своїх вітаннях на адресу Патріарха 
Філарета з нагоди його 75-річчя визна
ли його знаходження «на першосвяти- 
тельському посту» (Л.Кучма), вико
навцем «місії будівничого і провідни

ка Української Православної Церкви» 
(В.Литвин). Текст привітання Пре
м’єр-міністра виявити в пресі не вда
лося, а тому незрозуміло, чи воно було, 
а чи ж ні. В листі Л.Кравчука говорить
ся: «На перехресті двох тисячоліть... 
Ви стали найповажнішим провідни
ком розбудови Української Церкви на 
рідних землях. Ви взяли на себе над
звичайну відповідальність відновити і 
понести незалежну Українську Церкву, 
створити Український Патріархат. І те, 
що він є, діє, став чинником духовно
го життя не тільки України, а й усієї 
православної спільноти, насамперед 
Ваша особиста заслуга...Мудрий кер
манич Церкви, Ви є ще духовним 
провідником нації, людиною, яка 
ввібрала в себе усю велич любові до 
Бога і рідного народу».

Православні Церкви інформують 
Папу Римського, що створення греко- 
католицького патріархату в Україні за
шкодить православно-католицьким 
відносинам. Це -  думка Предстоятеля 
Православної Церкви Америки, яку 
в унісон формулює і Константино
польський Патріарх Варфоломій: 
Створення патріархату буде вкрай во
рожим актом для всього Православ’я». 
Подібні думки інших православних 
церков опублікував на своєму сайті 
Московський Патріархат. То ж стає 
зрозумілим, хто організував це одно
голосся. В одну дудку співають з Мос
ковським Патріархом навіть карликові 
Патріархати Єрусалимський, Анти- 
охійський, Олександрійський. А між 
тим Українська Греко-Католицька 
Церква оголосила про свій Патріар
ший Статус ще з років предстоятель- 
ства в ній кардинала Иосифа Сліпого і

____________ Релігійне життя України

Релігійна панорама № 2 ’2004 11



Релігійне життя України

має право на цей Статус в католицько
му світі як і інші його Східні Церкви. 
То ж православні Предстоятелі явно 
нетолератно втручаються у сферу 
внутрішнього життя Вселенського Ка
толицизму. Ватикан же не застерігав 
Московський Патріархат якимсь 
погіршенням своїх відносин з ним, ко
ли він творив під себе Православну 
Церкву в Америці, яку, до речі, не всі 
визнають в Православному світі. 
До того ж, українські терени не є яко
юсь вотчиною імперської Московської 
Церкви. Україна має свої незалежні 
Церкви -  Київського Патріархату і Ав
токефальну, які не висловлюють 
ніяких погроз Апостольській Столиці. 
То ж варто рахуватися з їх думкою, а не 
лише інтересами Церкви-колонії чи 
Церкви-колонізатора! (Вечірній Київ. -  
18 лютого)

Архиепископ Московсько-Бого- 
родський УПЦ КП Адріан (Старина)
продовжує боротьбу за право ук
раїнців у Росії мати свої храми. Як 
відомо, у Російській Федерації є три 
єпархії УПЦ КП -  Московсько-Бого- 
родська, Курсько-Бєлгородська і То- 
больсько-Єнисейська. За словами 
Адріана, донедавна храмів УПЦ КП 
було шість. «У Москві був один храм -  
каплиця у лікарні. Проте представни
ки Московського патріархату 
у 1997-му році найняли людей, які 
розгромили цю каплицю: розбили 
іконостас, поскидали на підлогу ікони, 
святині, як колись більшовики скида
ли... Зараз у Москві в УПЦ КП є свя
щеннослужителі, але мер столиці 
Юрій Лужков і слухати не хоче про Ук
раїнську Православну Церкву КП, 
а тому не дозволяє надавати їм

приміщення для служіння. У Петро- 
павлівській парафії богослужіння 
провадяться у квартирі. Цю парафію 
вдруге (при перереєстрації) міська 
влада не зареєструвала. Сказали, що 
досить вам однієї парафії Київського 
Патріархату (Свято-Пантеле-
монівської), хоч у Москві мешкає 
мільйон українців»,- розповів влади
ка Адріан. Як відомо, 29 вересня 1997 
р. в Ногінську була вчинена справжня 
розправа із українськими кліриками. 
Більше сотні омоновців захопили со
бор, а потім й інші приміщення 
єпархії. «Українців, дружин свяще
ників з малолітніми дітьми виганяли 
на вулицю роздягненими. Одні вига
няли на вулицю, а інші там підхоплю
вали й відправляли на п’ятнадцять діб 
до міліції, викрикуючи: «Хохлам не
має що робити в Росії». (Як відомо, 
українська влада ніяк не зреагувала на 
цей інцидент в Ногінську). Не краща 
ситуація, на думку архиепископа, і 
у Курсько-Бєлгородській та Тобольсь
ко-Єнісейській єпархіях. «Тільки тоді 
буде рівність і повага до української 
діаспори у Російській Федерації, коли 
українська державна влада на це звер
не увагу», -  переконаний владика. 
(Risu.org.ua)

Церква Київського Патріархату 
має намір розмістити в Покровському 
храмі на Солом’янці духовний центр 
для військовослужбовців. В цьому 
році під час Різдвяних свят в Святій 
Літургії брало участь біля півтисячі 
військовиків. Вони одержали тут пода
рунки від Управління духовно-патріо
тичного виховання Церкви, в закупці 
яких брало участь також і Православне 
Братство св. Андрія Первозванного.
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Стрітенська Церква на Львівській 
площі Києва буде відбудована. Як
повідомив настоятель Стрітенської 
каплиці о.Сергій Ткачук (УПЦ КП), 
Київська міська Рада в цьому році 
виділила 300 тис. грн. на початок 
робіт. Храм архітектора Ніколаєва, 
який буде відновлено, має історичну і 
духовну цінність. В його розписах брав 
участь Т.Шевченко. В 1923 р. відбулося 
оновлення куполів й ікони Миколи 
Чудотворця цього храму.

Слід викрадених ікон із Му
качівського Свято-Миколаївського 
монастиря веде до іменитого мос
ковського колекціонера. Замовлення 
його виконували привезені звідти ж 
імениті «майстри-злодії». Вони добре 
опрацювали і спосіб проникнення 
в храм, і час викрадення (тоді йшов 
сніг), і шлях вивезення ікон за межі 
України. Слідчі допускають, що ікони 
нині знаходяться десь у схованці 
в Молдавії і чекають слушного часу 
для перевезення їх в Першопрестоль
ну. Викрадені шедеври створені 
в XVIII ст. Вартість їх -  десь півмільйо- 
на гривень.

Архиепископ Ігор Ісіченко (Хар
ківсько-Полтавська єпархія) відзна
чає, що «в міру складання нової 
партійної системи різні політичні сили 
визначають власні церковні уподобан
ня, Практично всі партії, зрослі з 
КПРС або сформовані колишніми 
партійними і комсомольськими ак
тивістами, декларують свою при
хильність до УПЦ МП або виняткову 
підтримку її як «єдино канонічної 
Церкви»... Народний Рух України, ко
трий до 1992 р. проголошував цілко

виту підтримку УАПЦ й навіть обтя
жив її сумнівною славою «рухівської 
церкви», після утворення УПЦ КП пе
реорієнтувався на її підтримку. 
Націоналістичні сили зберігали поша
ну до УГКЦ та УАПЦ як двох Церков, 
визнаних ними за національні, але з 
виникненням УПЦ КП включили її та
кож у поле своєї підтримки». Відтак 
в Україні поділена Церква не лише не 
подбала про залагодження суспільних 
конфліктів, а й сама була включена 
в них. Владика наголошує на тому, що 
на міжцерковних конфліктах парази
тують не лише партії, а «заангажовані 
журналісти й цілі видання та інфор
маційні служби, утримувані позацер- 
ковними кланами. Формальна на
лежність до релігії любові та миру, 
яким є християнство, дивним чином 
поєднується в багатьох церковних 
діячів із проповіддю ненависті до 
представників інших юрисдикцій. Це 
насичує церковне життя цілком чужи
ми йому ідеями й відштовхує від 
Церкви -  не від окремих юрисдикцій, 
а від Церкви як такої -  найбільш 
відповідальних і чесних людей, які 
в релігії шукають щирості, цілісності, 
жертви».

Чудотворна ікона Божої Матері 
«Призри на смирение» із Введенського 
монастиря Києва за проханням 
Патріарха Грузинської Православної 
Церкви Іллі перебуває в храмах і мона
стирях цієї країни. Предстоятель ГПЦ 
зустрів ікону в аеропорту Тбілісі. В день 
небесного покровителя Грузії Георгія 
Перемогоносця святиня була виставле
на в кафедральному Сіонському храмі 
столиці. Окрім Тбілісі, ікона побуває 
в Горі, Мцхеті, Кутаїсі та Зугдіді.

____________ Релігійне життя України
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Світська влада Харківщини поту
рає забаганкам Церкви Московського 
Патріархату. Так, в школі с.Мурафа 
Краснокутського району викладачем 
англійської мови працював священик 
УАПЦ Михайло Миронов, який має 
вищу світську освіту -  фах з іноземних 
мов. На бездумну вимогу Харківського 
обласного управління освіти, яке є 
московсько-православно заангажова- 
ним, вчителя увільнили з посади, 
а відтак позбавили дітей можливості 
вивчати англійську мову, оскільки 
іншого вчителя іноземної мови 
у школі вже кілька років немає.

Глава УПЦ Московського Патріарха
ту митрополит Володимир (Сабодан)
підтримав судове закриття газети 
«Сільські вісті». Про це він заявив під час 
зустрічі з керівництвом Єврейської гро
мади України. При цьому владика ска
зав, що він взагалі негативно ставиться 
до виявів антисемітизму, не схвалює роз
палювання міжконфесійних і міжна
ціональних протистоянь.

Предстоятель УПЦ Московського 
Патріархату митрополит Володимир 
вважає, що говорити про духовну кри
зу нашого часу треба із застереженням. 
«Що стосується духовності, -  говорить 
він, -  то, на мою думку, в наш час ми 
бачимо не занепад її, а відродження. 
Духовна людина -  це людина, яка жи
ве за заповідям Господніми, яка ста
вить духовні цінності вище матеріаль
них., яка здійснює такі вчинки, що не 
приносять їй якоїсь вигоди. Те, що 
наш народ сьогодні за тяжких еко
номічних умов будує храми не за 
вказівкою держорганів, а за покликом

душі, засвідчує, що він не мислить се
бе без духовного, без Бога, без Право
слав’я». (Православный мир. -  №1)

При Київському Свято-Іонинському 
монастирі Церкви Московського 
Патріархату створено школу бойових 
мистецтв. Враховуючи використання 
молодиків при захопленні храмів, які 
належать Київському Патріархату чи 
Автокефальній Церкві, газета «Голос 
Православ’я» порушує перед державни
ми органами -  Службою безпеки, 
Міністерством внутрішніх справ, Держ- 
комом релігій -  питання, чи можна 
кваліфікувати навчання рукопашному 
бою як релігійну діяльність і чи треба бу
ло вже так настирливо «відвойовувати» 
монастирю приміщення в Ботанічного 
саду Академії наук, щоб опісля їх вико
ристовувати в таких далеких від релігії 
затіях. (Голос Православ'я. -  №3)

Першу збудовану руками ув’язне
них церкву в Донецькій області посвя
тили розбійнику Ракху. Згідно Нового 
Завіту, він вбивав і грабував. Саме йо
го розпинали разом з Ісусом Христом. 
При цьому він звернувся до Бога й 
одержав від нього царство небесне. 
Православний храм побудовано згідно 
з канонами християнських культових 
споруд на території Селидівської ко
лонії. Побажання на будівництво та
кого храму висловив ще за свого жит
тя настоятель монастиря УПЦ МП 
в селі Нікольському отець Зосіма.

УПЦ Московського Патріархату 
ладна блокувати роботу Одеського аг
рарного університету. Університет 
розміщено в комплексі, що належав 
раніше православній духовній се-
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мінарії. В минулому столітті було збу
довано два студентські гуртожитки, 
корпус обчислювального центру, 9-по- 
верховий навчальний корпус, культур
ний центр. Всі ці будівлі, в т.ч. й ко
лишньої семінарії об’єднані перехода
ми, єдиною тепло- і водотрасою. Тут 
розташовано п’ять з семи факультетів 
вузу (навчається понад 5 тис. сту
дентів), ректорат, два музеї, бібліотека 
вузу. Виконання претензій УПЦ МП, 
як вважає керівництво університету, 
призведе до ліквідації навчального за
кладу. То ж південний регіон України 
залишиться без поповнення фахівця
ми з аграрною освітою.

Будівництво храму Петра і Павла 
УПЦ МП в Броварах засвідчує, як бага
то коштів це потребує. За дзвони у Во
ронежі заплатили 34 тис. доларів (хоч є 
українське виробництво дзвонів у Во
линській обл.). Лише за центральний 
хрест з білого металу виплачено 1,8 тис. 
доларів, а за малі (їх п’ять) -  по 1,4 ти
сячі. Закуплено для покрівлі 600 кв.м. 
позолоченої нержавійки по 22 долари за 
кв.м. Але ж українські церкви при доб
рих християнських відносинах могли 6 
спорудити у себе в країні підприємства 
з виготовлення всього цього, а так гро
шики за різне церковне майно пливуть 
за кордон. Ще треба купити бетон. Ли
ше на зведення куполів його йде десь 80 
тонн. А до цього додається купівля цег
ли. І це при тому, що немалі суми при
ходиться платити будівельникам. То ж 
настоятелю храму отцю Олександру 
спокій лише сниться! (2000.- 9 січня)

Монахині Дерманського монасти
ря, що на Волині (УПЦ Московського 
Патріархату), поглумилися над пам’ят

тю видатного церковного і культурно
го діяча України Мелетія Смотрицько- 
го. Вони зідрали зі стіни храму ме
моріальну дошку на його честь. А влас
не тут і похований наш славний 
просвітитель. То ж монашки своїм 
вчинком прагнуть поховати в небутті 
пам’ять про нього. При цьому спос
терігається прагнення оголосити свя
тими всіх царів і духовних діячі Росії 
без оглядки на те, ким і чим вони були. 
Скоро одягнуть світло-золотавий німб 
на синовбивця Івана Грозного і роз
путного Гришку Распутіна й будуть не 
Богу, а цим «святим» молитися. (Голос 
України. -  № 4)

М е ш к а н ц і  
в і н н и ц ь к о г о  
с . Пилипоні вки
називають себе 
так, як в просто
народді в Україні 
прийнято нази
вати росіян -  ка
цапами. Цим во
ни прагнуть 
в і д м е ж у в а т и с я  
від тієї Росії, яка в житті їхніх предків 
зіграла виключно згубну роль, зни
щуючи після реформ патріарха Ни
кона 1654 р. всіх, хто залишився на 
старому обряді. Ті, хто не був спале
ний в загонах конюшень, тікали на 
Сибір або перебиралися в Україну, 
толерантність народу якої до 
іновірців давала можливість вільно 
жити, сповідуючи по-своєму христи
янство. Ось і тепер в незалежній Ук
раїні перед громадою старообрядців 
села Пилипонівки відкрилася мож
ливість вільно організовувати свою 
конфесійну діяльність. Своєрідним
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старостою громади є Агрипина Пер- 
филова. Це вона стежить за ревним 
дотриманням односельчанами старо
обрядницьких традицій, знайшла і 
сприяла висвяті для сільського храму 
священика. Відтепер громада старо
обрядців Пилипонівки живе по
вноцінним життям.

Союз православних братств, що діє 
при Православній Церкві Московсь
кого Патріархату, разом з Російським 
рухом України мають намір добитися 
від влади передачі Церкві Московської 
юрисдикції Миколаївського храму, що 
на Аскольдовій могилі. Храм цей з 
1995 р. належить греко-католицькій 
Церкві. Він є одним із небагатьох, які 
має в столиці УГКЦ. Братство і Рух 
влаштовують хресні ходи навколо хра
му. В публікаціях вони обурюються 
тим, що на храмі є меморіальна дошка 
з приводу відвідання святині Папою 
Іваном Павлом II. Вимагаючи повер
нення Миколаївського храму, право
славні із МП не згадують про те, що 
основний храм в Почаївському монас
тирі збудовано саме греко-католиками 
і вони (за логікою МП) також можуть 
претендувати на нього.

Православне братство ім.Олексан
дра Невського разом із Союзом право
славних братств України пікетували на 
вулиці Прорізній в Києві Держ- 
комінформ. Головна мета пікетуван
ня -  добитися заборони аморальних 
передач на українському радіо, телеба
ченні, у пресі і міських бігбордах. 
Особливе невдоволення віруючих вик
ликало проведення в Києві чемпіонату 
України із стриптизу, який транслю
вався телеканалом СТБ.

Громада віруючих Російської Пра
вославної Церкви Закордоном храму 
Царевича Алексія в Одесі (в юрис
дикції РПЦЗ митрополита Лавра) вже 
найближчим часом може залишитися 
без храму, оскільки міська влада пере
дала цю святиню УПЦ Московського 
Патріархату. У той же час питання про 
надання іншого приміщення громаді 
РПЦЗ(л) не вирішене. Ситуацію, що 
склалася, владика Агафангел, єпископ 
Таврійський і Одеський Російської 
Православної Церкви Закордоном на
звав „знущанням над віруючими». 
За його словами, влада Одеси не ро
бить кроків для вирішення проблеми, 
яка виникла. «Релігійна свобода 
в Одесі й Україні в цілому зійшла 
нанівець. Синод Російської Право
славної Церкви Закордоном готує 
звернення до Держдепартаменту США 
з приводу того, що в Україні відбу
вається дискримінація за релігійною 
ознакою»,- говорить єпископ. (RISU)

СВІТ РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
І ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМУ
УГКЦ оприлюднила Звернення 

свого Синоду єпископів до вірних і 
всіх людей доброї волі з приводу 
соціально-політичної ситуації в Ук
раїні. Хоч Церква і не є політичною 
організацією, але вона, як сказано 
у Зверненні, «не може бути байдужою 
до важливих подій, що торкаються 
морально-етичних аспектів життя ук
раїнського суспільства, оскільки вона 
поряд з державою покликана самим 
Богом цьому суспільству служити... 
Душпастирський обов’язок Церкви -  
зробити все від неї залежне, щоб 
суспільно-політичні процеси відбува-
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лис я якнайкраще якнайчесніше і як- 
найсправедливіше». В документі наго
лошено, що моральне і політичне здо
ров’я суспільства залежить від стану 
душі більшості громадян. А відтак 
«найдосконаліші закони, якнайкраще 
продумані державно-політичні струк
тури, динамічна економіка не дадуть 
позитивних результатів, якщо мо
ральний рівень народу низький. Тому 
Церква зосереджує свою увагу не на 
скороминущих політичних угодах чи 
кон’юнктурних домовленостях, а на 
тих духовних засадах, які й визначать, 
яким курсом піде Україна в найближчі 
20-25 років». УГКЦ турбує те, що «не 
Конституція, а корупція й віра у все
владність грошей та насильства дедалі 
більше стають «основним законом» 
теперішнього способу буття», що 
практика «здійснення влади призвела 
до того, що і її рейтинг, і рейтинг Ук
раїни, яку вона репрезентує у світі, 
впали до загрозливо низького рівня. 
Брак довіри до громадян з боку дер
жавних мужів і, як наслідок, брак 
довіри до держави з боку громадян 
збільшують суспільне напруження і 
зменшують шанси вирішити супереч
ності цивілізованим шляхом. У ре
зультаті шкоди зазнає і людина, яку 
опановує зневіра та страх, й інститут 
державної влади, яка відчужується від 
народу й піддається спокусам автори
таризму». Головний плід минулого де
сятиліття незалежності Церква вбачає 
в тому, що люди почали задумуватися 
над сенсом Божого дару життя та сво
боди, -  і в цьому крокові назустріч 
Правді». Народ України швидко 
вчиться демократії, про що свідчить 
його громадянська зрілість під час ос
танніх парламентських виборів. І той

факт, що результати цих виборів зре
штою внаслідок найрізноманітніших 
маніпуляцій були радикально спотво
рені, не лягає безпосередньо на 
сумління народу. Проте політична 
наївність народу відступає в минуле, 
а її місце займає політичний досвід і 
розуміння спільного блага. «Такий на
род, -  наголошується у Зверненні, - 
ще можна залякати, але вже щораз 
важче ввести його в оману». Документ 
водночас застерігає від поспішності 
у змінах Конституції: «Будь-яка зміна 
Конституції повинна відбуватися 
після тривалих випробувань і роз
думів. Варто добре задуматися над 
тим, чи не творять легкі й непроду
мані зміни враження політичного 
опортунізму та волюнтаризму? Чи не 
тривожать вони народ, позбавляючи 
його впевненості у майбутньому?» Па
стирі УГКЦ звертаються із закликом: 
український народе, не бійся бути со
бою! (АРІ. -  № 1)

Священик УГКЦ Михайло Ниско- 
гуз звернувся з Відкритим листом до 
Президента Л.Кучми, в якому радить 
йому попросити вибачення у жінок, 
які виїхали на заробітки до Італії, 
за слова, що то є жінки легкої по
ведінки і ті, які не хочуть працювати 
в Україні. Заробітчани з болем в серці 
сприйняли обзивання їх повіями. 
Отець пише, що влада із-за створеного 
в Україні безробіття вигнала на чужи
ну мільйони наших співвітчизників, 
представників інтелігенції. «Хто до
гляне їхніх дітей, хто ї обійме і приго
лубить, тоді коли українські матері 
змушені доглядати старих італійців, 
іспанців і т. ін.?» -  запитує отець Ми
хайло. (Жива вода. -  №2)
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«Соборне Патріарше товариство 
святого рівноапостольного київського 
князя Володимира». Це є утворене 
в Києві в жовтні м.р. громадське 
об’єднання, яке продовжуватиме 
патріарший рух в УГКЦ, розгортає 
свою діяльність під девізом «За єдність 
Церкви і народу». Воно діє під духов
ним проводом глави Церкви кардина
ла Любомира Гузара. Метою діяль
ності Товариста є сприяння кон
солідації і злагоді в українському 
суспільстві, духовному відродженню 
та утвердженню традиційних христи
янських духовних цінностей Київсько
го благочестя, відновленню церковної 
єдності часів Київської Русі між ук
раїнськими християнськими церква
ми -  спадкоємницями Володимирово- 
го хрещення. Товариство поширює се
ред громадськості правдиву інфор
мацію про Київську Церкву, сприяє 
формуванню державницької свідо
мості у громадян України, захищає ук
раїнську мову й українську самобутню 
духовність. Головує в Товаристві пані 
Світлана Тернопільська.

В духовно-пастирському центрі 
при монастирі отців-паллотинів 
в Одесі відбувся з’їзд сестер, які пра
цюють в Одесько-Сімферопольській 
дієцезії. Нині тут справляють бого
служіння 27 сестер зі згромаджень бе- 
недиктинок, гонораток, ельжбетанок, 
салезіанок, служебниць Діви Марії та 
францисканок. З’їзд вперше об’єднав 
сестер із різних згромаджень. Тут були 
спільні молитви, обмін досвідом робо
ти та ін. «Щоб будувати міцну па
рафіяльну спільноту, - сказав одеський 
декан Ян Домбаль, - сестри разом з на
стоятелем і парафіянами мають стано

вити одну команду, бо труднощів у нас 
чимало: бракує священиків, багато 
спільнот не мають своїх храмів тощо». 
(Парафіяльна газета. -  №8)

Монастирі УГКЦ не нагадують бу
динки для престарілих, що ще часто 
буває у православних. Черниці займа
ються благодійницькою, милосерд- 
ницькою і просвітницькою діяльності. 
Так, в Донецькій виправній колонії су
ворого режиму №124 УГКЦ відкрила 
молебну кімнату, де молитовні години 
проводять монашки.

Київські римо-католики мають 
шанс одержати у власність костел 
св.Миколи. Мер Києва О.Омельченко 
заявив, що вирішується питання пере
дачі храму у відання Міністерства куль
тури. Католицька церква обіцяє не поз
бавляти киян можливості послухати 
в костелі органну музику. Оскільки нині 
будівля постає як Будинок органної і ка
мерної музики, то вона із-за відсутності 
коштів не ремонтується, хоч давно уже 
потребує серйозних реставраційних 
робіт. Костел св. Миколая -  споруда 
відомого архітектора В.Городецького. 
Йому скоро 100 років. Релігійна громада 
обіцяє знайти необхідні 20 млн. доларів 
і провести капітальний ремонт храму, 
який нині до того ж знаходиться 
в аварійному стані.

Римо-католицька Церква відкрила 
в Одесі в монастирі отців-паллотинів 
першу в Україні Школу Апостольства 
Мирян. Відкриваючи школу, єпископ- 
ординарій Одесько-Сімферопольської 
дієцезії Броніслав Бернацький сказав: 
«Чим глибше Ви, миряни, проникне- 
теся євангельським духом, відпові
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дальністю за всі сфери людського жит
тя і чим більше впливатимете на них, 
тим більше послужите справі творен
ня Царства Божого, а відтак спасінню 
в Христі».

Під Львовом зберігся печерний мо
настир XI ст. Він -  в селі Страдчі. Мо
настир має підземну церкву і монаші 
келії. Раніше зі Львова до Страдчів 
навіть їздив спеціальний паломниць
кий поїзд. В церкві знаходиться надто 
цінний іконостас, намальований ще 
в 18 столітті. Новітніми мучениками 
Стадецької гори є довоєнний парох 
Микола Конрад і дяк Володимир 
Прийма, закатовані в 1941 р. Вони 
проголошені Папою Іваном Павлом II 
блаженними. Загальна довжина 
підземного лабіринту монастиря 269 
метрів. Монастирський комплекс на
лежить УГКЦ.

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ
Громада Українських Лютеран є

єдиною серед всіх релігійних спільнот, 
окрім православних і греко-католиків, 
яка у Харкові проводить богослужіння 
українською мовою. Відтак всі інші 
протестантські громади міста -  бапти
сти, адвентисти, п’ятидесятники -  по
стають тут в ролі засобів подальшого 
оросіянення українців. »Наше спілку
вання з іншими конфесіями тут не є 
екуменічним, -  відзначає її пастор 
Сергій Борщ, -  ми спілкуємося як друзі 
у Христі, але залишаємося на своїх по
зиціях». Громада відновила свою 
місійну роботу у спілці інвалідів з 
опорно-рухальними вадами. Але якщо 
раніше ця робота обмежувалася на 
рівні надання їм гуманітарної допомо

ги, то зараз вона вже несе інвалідам 
Слово Боже. Передбачається також 
проведення зібрань з вивчення Нового 
Завіту на квартирах парафіян із запро
шенням на них сусідів. (Стяг -  №2)

Українська Лютеранська Церква 
розширює свої радіопрограми. Окрім 
радіопрограми «Лютеранська хвиля», 
яка по радіостанції «Промінь» пере
дається щоп’ятниці о 21.45, тепер для 
киян вона віщає по радіостанції «Кон
тинент» щонеділі об 11.00. Додаймо до 
цього ще й інтернет сторінку УЛЦ 
(http:// www.ukrlc.org), то це засвід
чить про те, що Церква працює на су
часному рівні інформаційного забез
печення. Не даремно в 2004 р. ук
раїнські лютерани за кількістю 
офіційно зареєстрованих громад (41) 
перевершили лютеран німецьких (40).

Українські лютерани розширюють 
форми своєї співпраці з лютеранами 
СІЛА. В січні єпископ УЛЦ В’ячеслав 
відвідав віросповідні спільноти 
братів-лютеран у США. Тут він брав 
участь у богословському симпозіумі, 
прочитав курс лекцій з історії христи
янства тощо.

Розповідаючи про служіння мило
сердя, керівник жіночого відділу Все
українського Союзу Об’єднань ЄХБ 
Надія Комендант насамперед говорить 
про тих 500 дітей-сиріт залишених 
батьками, яких приходиться постійно 
опікувати, про тих покинутих пре
старілих, яких ніхто не відвідує і які 
знаходять радість у спілкуванні із сест- 
рами-баптистками. Жіночий відділ 
організовує допомогу дитячим при
тулкам, організував для малозабезпе
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чених при деяких церквах «христи
янські магазини». «Не проходьте повз 
страждання» -  ось гасло, якому слідує 
в своїй діяльності жіночий відділ 
Церкви християн-баптистів.

Пастор Церкви Адвентистів сьо
мого дня Іван Чернушко, який пе
реміг під час виборів голови сільської 
ради Магали, що на Буковині, прагне 
утвердити толерантні відносини між 
наявними в селі конфесіями. Якщо 
попервах з холодком його як голову 
сприймав місцевий православний 
священик, то після вирішення з ним 
цілого ряду питань життєдіяльності 
парафії, настрій у батюшки дещо 
змінився. Пастора нині турбує доля 
громади назарян, які діють в якомусь 
вакуумному просторі. Він шукає по 
Україні громади їх одновірців, а вод
ночас прагне формувати щодо цієї 
релігійної спільноти толерантне став
лення односельців. В своїй роботі 
Іван Чернушко спирається на 
сільську інтелігенцію і насамперед 
педагогічний колектив сільської 
школи.

ХАРИЗМАТИЧНІ 
ЦЕРКВИ УКРАЇНИ

Церква «Посольство Боже» разом із 
фондом «Стефанія» організували 
в Києві для знедолених дітей новорічну 
святкову програму. До цієї акції діти, 
які ночують десь у підвалах, підворот- 
нях, електричках, на горищах, їдять, що 
пощастить дістати, випросити, а то й 
вкрасти, не мали зустрічей з Дідом Мо
розом і Снігурочкою. Під час святку
вання діти дізналися що добро і Бог 
приходять до кожної людини, якщо во

на є істинно віруючою. Тут були веселі 
конкурси і естафети, хороводи і пода
рунки. Надто швидко «зник» запропо
нований дітям святковий обід. Діти пе
реконалися в тому, що існує людська 
доброта і що вони можуть очікувати на 
хороші зміни в своєму житті.

Пастор з України Сандей Аделад-
жа одержав звання «Пастора конти
ненту 2003 р.». Це звання йому прису
джено на всесвітній конференції «По
за будь-якими обмеженнями», що 
пройшла в Орландо (США) і зібрала 
понад три тисячі кращих пасторів зі 
всього світу. Конференцію проводила 
асоціація GPN, яка має свої представ
ництва в 237 країнах світу. Під час ро
боти конференції Сандей Аделаджа 
виконував роль одного із її спікерів. 
Церква «Посольство Боже», яку в Ук
раїні очолює пастор-лауреат, має 
тільки в Києві понад 20 тисяч па
рафіян. До її складу входить понад 
280 церков у всьому світі. В 2002 р. па
стора Сандея визнали людиною року 
в його рідній Нігерії. В цьому ж році 
Міжнародна академія духовної 
єдності народів світу надала йому по
чесне звання академіка. Сандей Аде
ладжа відзначає, що якщо СРСР по
стачав всьому світу кращу військову 
зброю, то тепер Україна «постачає» 
світу найуспішніших місіонерів і пас
торів.

Об’єднання незалежних христи
янських харизматичних церков Ук
раїни -  повного Євангелія у своїй 
діяльності і відносинах з іншими церк
вами виходить з принципу: потрібно 
любити, вибачати, приймати як окре
мих осіб, так і церкви. «Це не означає,
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що ми згодні зі всім, що робить та чи 
інша людина або ж якась інша церк
ва, -  говорить Президент ОНХХЦУ 
Анатолій Гаврилюк, -  це означає на
самперед те, що весь суд ми віддаємо 
Богові, молячись за них і благословля
ючи по Слову Божому». Ці слова пас
тора харизматів засвідчують їх дійсну 
християнськість, наявність якої праг
нуть всіляко заперечувати традиційні 
церкви. Адже Христос вчив любити, 
а не ненавидіти ближнього. (Камень 
краеугольный. -  Ш2)

Пастор київської харизматичної 
церкви «Світове перетворення» Аль
берт Кітчер взяв участь в міжнародній 
конференції «Нове бачення», яка 
у січні проводилася в Індії місіонерсь
кою організацією South India Soul 
Winners Association. Щовечора на 
стадіонах в чотирьох містах країни 
проходили великі євангелізаційні за
ходи. Учасникам конференції сказали: 
«Ви сюди приїхали, щоб брати участь 
у Божій справі в нашій країні... Ми 
хочемо слухати Слово Боже!». 
Наслідком цієї євангелізації було те, 
що в місті з’явилося три нові громади. 
«В Індії немає проблем проповідувати 
Христа,- відзначив А.Кітчер.- У них 
мільйони богів, тому їм не складно 
прийняти ще й Христа. Проте пробле
ма починається тоді, коли їм гово
риш, що Ісус не хоче, щоб окрім ньо
го був ще хтось. В цій поїздці я робив 
акцент на тому, що наш Бог ревнивий. 
Він є Бог богів і Цар царів». (Камень 
краеугольный. -  №2)

Зустріч молодіжних лідерів хариз- 
матичних церков відбулася в прикар
патському селищі Никуличі. Назвали її

лаконічно -  «Спалах». За словами ди
ректора місії «Емануїл» Гліба Співако- 
ва, «Спалах» мав чотири основні мети, 
які він виконав: 1. Передача один од
ному Божих одкровень про нові фор
ми молодіжного служіння. 2. Сумісне 
поклоніння Богу. 3. Спілкування. 
4. Сумісний відпочинок.

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ
В Київській косацькій Сотні ім. 

Князя Святослава, що діє в сфері 
Рідної Української Національної Віри, 
стався конфлікт. Частина косаків вис
тупила проти впроваджуваного геть
маном Святославом Петренком поло
ження про запроваджуваний у ВГО 
ЗГУК спадковий гетьманат.

Ідея створення рінвіровського се
лища, яку виголосив рунтато Яромисл 
в часописі «Слово Оріїв», знайшла су
перечливу оцінку. Богдан Климчук з 
Острополя вважає, що подібне посе
лення можна зробити у них і вже пра
цює в цьому напрямку. Інші ж вважа
ють, що це ізолює рунвістів від ук
раїнського суспільства, в якому вони 
живуть і мають нести повсюди своє 
слово про Дажбога. Любов Кучер з 
Дніпропетровщини вважає, що 
рунвістам «ні в якому разі не потрібно 
ховатися в якомусь безлюдному дале
кому від життя селі і замкнутися в собі, 
як равлик в мушлі».

В давньому місті кримських ка
раїмів Чуфут-Кале виявлені підземні 
галереї із сталактитами і сталагмітами. 
Галереям більше 2000 років. Характер
но, що в них знайшли надписи (як це 
не дивно) шумерською мовою.
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МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ
Десь тисяча киян у неділю 1 люто

го прийшли на святкову молитву з на
годи Курбан-байраму до ісламського

культурного центру «Арраїд». їх вітав 
із святом і побажав наступного року 
зустріти його в Мецці муфтій ДУМУ 
Сулейман Мухаммедзянов. Тут 
відбувся концерт і прийняття. В цей 
день, як свідчить голова «Арраїду» 
Ашур Фарук, в Києві було принесено 
в жертву Аллаху близько сотні ба
ранів. їх готували заздалегідь, 
за місяць купували в селян і відгодову
вали аж до святкового дня. Після свят
кової молитви баранчика завжди коле 
найбільш обізнана людина цієї проце
дури -  курбанджі. Перед закланням 
тварині зав’язують очі, щоб її не наля
кати, а голову повертають в бік Мек
ки. Згідно законів шаріату м’ясо жер
товної тварини призначається насам
перед для благодійництва. Воно 
поділяється на три частини -  для 
бідних і сиріт, для близьких, друзів та 
сусідів, для власної сім’ї. Як сказав ко
респонденту «України молодої» Ашур 
Фарук, «Арраїд» має список людей, 
яким треба насамперед роздати м’ясо. 
Одержують м’ясо й ті, кого немає 
в списку.

Лише 25 осіб цього року з України 
«своїм ходом» через Москву здійснили 
паломництво до Мекки. В минулі роки 
Хадж здійснювало по 100-120 осіб. Оп
лачував його король Саудівської 
Аравії. В цьому році гроші на 
здійснення хаджу мусульманам з Ук
раїни Саудівський лідер не виділив.

У Донецьку відбувся III з’їзд Партії 
мусульман України. Оголошений по
передньо як звітно-виборний, він став 
фактично об’єднавчим, оскільки 
в ньому взяли участь делегати від обох 
частин цієї партії. Із звітною до
повіддю про діяльність ПМУ у 1998- 
2003 рр. виступив її голова Рашид 
Брагін. Він зазначив зокрема, що 
партії вдалося нарешті подолати 
внутрішні незгоди, досягти ор
ганізаційної єдності і перейти до етапу 
більш динамічного розвитку. Делегати 
обрали керівні органи ПМУ. Головою 
партії знову обрано Р.Брагіна, заступ
никами Ф.Акчуріна, І.Баширова, 
Ш.Ях‘яєва. Вперше в історії ПМУ об
рано Політраду у складі 10 чоловік. Де
легати обговорили й прийняли Резо
люцію щодо підтримки політичної ре
форми в Україні. У ній ПМУ звер
тається до всіх політичних та гро
мадських організацій України з закли
ком підтримати політичну реформу, 
яка передбачає перетворення України 
на парламентсько-президентську рес
публіку. Партія мусульман України 
підтримує політичний курс Президен
та та Уряду України і підтримує кон
солідацію зусиль суспільства щодо 
дальшої демократизації та інтеграції 
країни в європейські структури. Також 
оприлюднена Заява Партії мусульман 
України, в якій висловлена стурбо
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ваність відносно підписання лідером 
„Нашої України» Віктором Ющенком 
„Меморандуму про співробітництво» 
з представником азербайджанської 
опозиції та мусаватистського руху Іса 
Гамбаром. Автори Заяви вважають, 
що керівники „Нашої України», удаю
чи поміркованих політичних діячів, 
„тяжіють до прихильників найбільш 
радикальних дій. Заява вимагає від 
об’єднання „Наша Україна» „денонсу
вати угоди, укладені з Іса Гамбаром та 
грузинськими націонал-радикалами та 
вивести зі складу своєї структури та де
путатської фракції у Верховній Раді 
представників Конгресу українських 
націоналістів». (М.Кирюшко)

Партія мусульман України, очолю
вана в Донецьку Рашидом Брагіним,
своїми діями прагне розколоти му
сульман Криму. Емісари партії вже 
створили свої групи в Чорноморсько
му, Нижньогорському і Сакському 
районах, в містах Джанкої, Євпаторії, 
Старому Криму, Судаці. Лідери 
кримськотатарського народу М.Дже- 
мільов і Р.Чубаров вважають, що свої 
дії Р.Брагін координує з очолюваною 
Прем’єр-міністром В.Януковичем
Партією регіонів і працює серед 
кримськотатарського народу з метою 
розділити його в переддень прези
дентських виборів. Сам Брагін пояс
нює свої дії просто тим, що відповідно 
до рішень недавнього партійного 
з’їзду, який провів реорганізацію 
ПМУ, тепер основна увага буде 
приділятися місцям компактного про
живання мусульман, а Крим якраз і є 
таким регіоном. Зустріч лідера ПМУ з 
лідером меджлісу М.Джемільовим, 
за його словами, закінчилися нічим:

«Джемільов сказав, що наша партія 
розколе кримськотатарський народ 
пополам». Експерти вважають, що 
ПМУ все ж зможе відтягнути на себе 
десь 20% голосів кримських татар. Ха
рактерно, що кримськотатарський те
атр, де в останні роки проходять з’їзди 
курултаю кримськотатарського наро
ду, відмовив у наданні свого при
міщення під конференцію ПМУ. 
(День. -  №5)

Кримські татари на своєму мітингу 
в Судаці виснули вимогу до влади 
Криму та України про створення на 
півострові національної кримськота
тарської автономії. Офіційною 
релігією автономії буде іслам. Наявна 
вимога ліквідації Сурожських козаць
ких формувань, які захищають інтере
си російськомовного населення і Мос
ковської Церкви, справедливого роз
поділу землі.

Бахчисарайські торгівці відмовля
ються покидати обжиту базарну тери
торію. Міська влада Бахчисараю пого
дилася із застереженням Бахчиса
райської організації меджлісу кримсь
ких татар, що ринок слід закрити із-за 
того, що він розміщений на місці дав
нього цвинтаря «Азіз» (святий), де зо
крема поховано соратників пророка 
Мухаммеда.

За ісламськими звичаями готують 
всі страви в одному із кафе на Липках 
в Києві. Це -  єдина установа столиці з 
таким призначенням. Її часто відвіду
ють київські мусульмани. Особливість 
мусульманських страв вабить сюди й 
допитливих відвідувачів. Мусуль
манські звичаї виявляються в кафе на
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вулиці Інститутській не лише в способі 
приготування страв, а й в  формі обслу
говування присутніх, в черговості по
дання страв та ін.

Про ісламські звичаї розповідають 
українські медики, які виїздили до Ірану 
у зруйноване землерусом місто Бам. Так, 
в спорудженому ними душі був строгий 
розпорядок: чоловіки милися зранку, 
а жінки -  після обіду, бо ж правовірний 
не повинен входити в душ після жінки, 
яка розглядається ісламом як «нечиста». 
Жінки ніколи тут не знімають свої чорні 
хустки у присутності чоловіків, носять 
плаття-мішки (хіджаб), які повністю хо
вають їхню фігуру. Вони не стають в од
ну чергу з чоловіками, не сідають з ними 
за один стіл. Одного разу мусульманин 
упросив дозволу залишитися на ніч біля 
своєї тяжко хворої дружини. Всі були 
здивовані, коли вранці його знайшли 
спрячим у ліжку, а хвору дружину на 
підлозі біля нього. Але, як зауважив ре
аніматолог українського мобільного 
госпіталю Ф.Гойчук, «у нас склалося вра
ження, що заправляють сім’ями тут саме 
жінки. Не працюючи, вони розпоряджа
ються фінансами, влаштовують чо
ловікам істерики, стукають кулаками по 
столу. Один із пацієнтів сказав так: «Ми 
всі тут підкаблучники. Дійсно, дружина 
кидається знімати з мене взуття, коли я 
повертаюся з роботи. Але де гарантія, 
що знятим взуттям вона мене не огріє?». 
(Факты. -  6 лютого)

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ
Лідер Всеукраїнського єврейського 

конгресу Вадим Рабинович призначе
ний президентом організації, що 
об’єднує під своєю егідою 34 ієшиви з

різних міст Ізраїлю -  Єрусалиму, Тель- 
Авіву, Цфати. Як відзначив головний 
рабин Всеукраїнського єврейського 
конгресу Моше-Реувен Асман, який 
брав участь у зустрічі В.Рабиновича 
в Єрусалимі з керівництвом руху ХА- 
БАД, це -  велике щастя, що саме в цей 
тяжкий час «лідеру українського єврей
ства виявлено таку високу довіру -  до
помогти нести єврейському народу 
світло Тори, від якого завжди залежало 
його благополуччя і майбуття».

В будинку для престарілих Дніпро
петровська «Бейт Барух» відкрилася 
синагога. В неї було передано новий 
Сувій Тори. Подарував її громаді Пре
зидент Дніпропетровської єврейської 
спільноти Г.Боголюбов. Згідно тра
диції, останні букви в Сувої писалися 
в громаді вірних. Відтак будівництво 
Будинку для престарілих в Дніпропет
ровську завершене не лише в фізично
му, а й у духовному сенсі.

Четверта звітно-виборча конфе
ренція громад прогресивного іудаїзму
України відбулася 19-22 лютого 
у пансіонаті «Маяк» (Пуща-Водиця) 
у рамках семінару «Єврейська са- 
моідентифкація -  єврейська громада». 
Це стало можливим за підтримки 
ЄА «Сохнут-Україна». В роботі форуму 
взяли участь голови громад прогресив
ного іудаїзму України, лідери мо
лодіжного реформістського сіоністсь
кого руху «Нецер» та общинні пра
цівники освітніх програм руху. Загаль
на кількість учасників -  в межах 60-90 
осіб. Заняття проводили рабин Духов
ний, кандидат психологічних наук Еду- 
ард Помивкін, керівник освітніх мо
лодіжних програм Ірина Захожа та
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інші. На конференції були розглянуті 
актуальні питання самого руху й пер
спективи на найближчий період. Було 
заслухано і схвалено звіт Президента 
релігійного об’єднання громад прогре
сивного іудаїзму України Олександра 
Злотника. В обговоренні жваву участь 
взяли лідери руху. Голови громад 
відзначали зацікавленість і перспек
тивність розвитку руху на постра
дянському просторі. Лідери, зокрема, 
А.Гендін (Крим), М.Гурвіц (Житомир), 
І.Кулявцев (Вінниця) говорили про не
обхідність покращення іміджу Руху. 
Йшлося і про те, що керівництво 
об’єднання має бути більш активним. 
«Глибокою несправедливістю й неро
зумінням з боку Держкомітету України 
у справах релігій є те, що рабин О.Ду- 
ховний до цього часу не є членом Ради 
Церков і релігійних організацій. Тому я 
ставлю під сумнів рівне ставлення з бо
ку голови Держкомітету релігій В.Бон- 
даренка до різних релігійних на
прямків», -  сказав Президент 
релігійного об’єднання О.Злотник. На 
конференції було обрано Правління 
релігійного об’єднання у складі п’яти 
осіб, яке знову очолив О.Злотник. Ме
тою форуму було розвинути і поглиби
ти розуміння змісту понять «єврейська 
громада і її лідер». Кожного дня відбу
вались заняття з професійними психо
логами. Вони допомагали головам гро
мад розкрити закладені у них таланти. 
«Як рабину для мене дуже важливо, 
щоб лідери більше розуміли, що 
вміння слухати членів громад й вміння 
делегувати свої повноваження, вміння 
бути Лідером релігійної громади на
кладає значну відповідальність на кож
ного лідера. Мета семінару -  допомог
ти головам громад знайти свій шлях

роботи з Радою громади та її члена
ми», -  сказав рабин О.Духовний. 
«У зв’язку з недостатнім фінансуван
ням деякі програми згортаються, тож 
слід більш активно залучати місцевих 
спонсорів. Незважаючи на тимчасові 
складнощі, рух прогресивного іудаїзму 
в Україні продовжує розвиватися. Цьо
го року в Україні почне працювати ще 
один рабин громад прогресивного 
іудаїзму, в 2005 р. повернеться ще 
один. Розвиватимуться освітні програ
ми. Наші пріоритети -  регіони, де де
мографічні показники єврейського на
селення значні, де є потенціал молоді. 
Разом з тим, ми не забуваємо й про по
треби людей продвинутого віку»,- до
дав він. (В.Матвєєв)

Закриття Шевченківським судом 
м.Києва газети «Сільські вісті» викли
кало діаметрально протилежні суд
ження. Якщо в єврейській періодиці 
чи в євреями редагованих масових ви
даннях («Факты», «Столичка», «Сто
личные новости» та ін.) всіляко схва
люється вирок суду, подеколи спотво
рено під це подається українська 
історія, то в україномовній пресі зву
чать переважно діаметрально проти
лежні судження. Сам факт закриття 
«Сільських вістей» тут розглядається 
як удар по свободі слова, опозиційним 
настроям і т.ін. Виважені міркування з 
приводу цього питання дає народний 
депутат України, професор В.Сіренко. 
В газеті »Голос України» (№30) він за
уважує, що дія тих законів, якими ско
ристалася суддя, «не розповсюд
жується на боротьбу політичних ідео
логій. Із матеріалів суду не видно, чи 
вивчав і чи встановив суд, що в стат
тях професора В.Яременка йдеться
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про релігійну, расову або національну 
ворожнечу одного народу з іншим, чи 
про боротьбу з політичною ідео
логією, яка уособлює в собі саме ра
систські, націоналістичні та релігійні 
твердження, що загрожують політич
ним, економічним, релігійним, 
національним, соціальним та іншим 
інтересам окремих громадян, їх 
об’єднанням, держави в цілому. 
В статтях професора В.Яременка чітко 
вказано адресат спрямованості його 
критики -  сіонізм. Не іудаїзм, не євреї 
як народ, не семітизм як расова при
належність, а сіонізм як політична ор
ганізація і політична ідеологія... «Дер
жава і громадськість мусять регламен
тувати масове проникнення особливо 
небезпечного сіоністського елементу 
в органи верховної влади, у фінансову 
сферу держави і в засоби масової 
інформації... Отже пильнуймо: проти 
України сіонізм». Далі професор 
В Сіренко зауважує: «У цій політичній 
ідеології дуже тісно переплелися 
політичні ідеї, цілі, методи, програмні 
установки з релігійними, національ
ними й расовими елементами. А тому, 
на перший погляд, людям, мало 
обізнаним з історією і сутністю 
сіонізму, часто здається, що критика 
сіонізму як політичної ідеології є кри
тикою релігійної чи національної сут
ності євреїв. Сіоністи таку критику 
завжди оголошують антисемітизмом, 
приховуючи у такий спосіб свою 
політичну сутність». Ще 30-та сесія Ге
неральної Асамблеї ООН в листопаді 
1975 р. кваліфікувала (пізніше -  зня
ла) сіонізм як форму расизму і расової 
дискримінації. Відтак наполягання на 
тому, що в статтях В.Яременка є місце 
для розпалювання національної чи

Релігійне життя України

релігійної ворожнечі, не має підстав. 
«Йдеться про критику сіонізму як 
політичної ідеології, а це до законів 
України про інформацію і пресу не 
має жодного стосунку». До того ж, 
у статтях В.Яременка постійно наго
лошується на необхідності діалогу і 
дружби між євреями, як національ
ною меншиною, і українцями, як ти
тульною нацією на своїй землі. Суддя 
все це чомусь не враховувала. В ос
новному вона повірила свідченням 
свідка Йонто Хайншум, який є раби- 
ном, викладачем Всеукраїнської 
єврейської духовної академії. »Безпе- 
речно, треба поважати священиків 
усіх конфесій, але в суді вони, -  ро
бить висновок В.Сіренко, -  не 
намісники Бога, а звичайні свідки, і 
їх свідчення треба перевіряти експер
тизами науковців і державних ор
ганів». Суд не притупив, а навпаки 
розпалив національну і релігійну во
рожнечу в Україні. «Це -  неприпус
тимо!».

Представники єврейських громад 
Києва, Житомира, Рівного, Вінниці і 
деяких інших міст України одержали із 
рук голови Житомирської обласної ра
ди А.Войтенка давні сувої священної 
книги іудеїв Тори, які зберігалися 
в Житомирському обласному архіві. 
Загалом це 17 важких сувоїв із телячої 
шкіри шириною біля метра з нанесе
ними на них рукописними текстами. 
Вік сувоїв невідомий. Директор архіву 
М.Шапран вважає, що не менше 
декількох сотень. їх знаходили 
в різних містах і навіть селах в по
воєнні роки. Згідно домовленості, су
вої передані іудейським громадам на 
довготривале використання.
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НОВІ
РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ

В Україні віруючі Церкви Останнь
ого Завіту святкували 14 січня Різдво

Вчителя Віссаріона. В релігійній гро
маді міста Києва послідовники Єдиної 
Віри Церкви Останнього Завіту до свя
та готувалися заздалегідь. Відбувалися 
зустрічі, на яких віруючі намагалися 
отримувати мудрість від своїх братів і 
сестер по досвіду боротьби з власними 
недоліками. За встановленою тра
дицією в кінці року перед Різдвом, 
в так звані «предчасні дні», віруючий 
може залишити свої недоліки в мина
ючому році і перейти в новий рік 
в новій якості внутрішнього світу. 14 
січня київські послідовники Церкви 
Останнього Завіту зустрічали в спе
ціально оздобленому приміщенні 
приміщенні. Спочатку відбувалася 
святкова літургія, після якої відбулося 
таїнство злиття з Учителем. Перехід 
в новий 44 рік Епохи Світанку послідо
вники зустріли з великою радістю. 
Відбувся концерт художньої са
модіяльності віруючих та членів їхніх 
сімей. Завершилося свято новорічним 
обідом з Дідом Морозом і Снігуроч
кою, які провели веселі вікторини та 
розваги. Голова київської громади 
Церкви Останього Завіту В.С.Романюк

в січні місяці відвідав екополіс Тібер- 
куль (Оселю Світанок). Він піднімався 
в Небесну Оселю, був на особистій 
зустрічі з Віссаріоном, мав нагоду бра
ти брати участь в різдвяній святковій 
літературі. Після повернення до Києва, 
В.С.Романюк з великою радістю 
поділився з братами і сестрами 
київської громади своїми враженнями 
від спілкування з духовним Вчителем. 
(В.Сумовський)

Теософське вчення уродженки Ук
раїни Олени Блаватської знаходить 
у нас все більше своїх послідовників. З 
метою пропаганди її вчення в Києві 
в Музеї Однієї Вулиці (а це Андрі
ївський узвіз) відкрито виставку під 
назвою: «Хто Ви, пані Блаватська?». 
Унікальні експонати розповідають про 
життя і творчість цієї видатної жінки 
XIX ст.

Святині індуїзму стали до
ступнішими українським туристам.
Вартість прямої авіалінії Київ-Делі 499 
доларів. Можна вилетіти в понеділок, 
а повернутися в неділю. Гостя Індії 
здивує те, що тут по вулицях міст блу
кають корови, які, згідно індуїзму, є 
священними тваринами і їх ніхто не 
має права зганяти навіть з проїжджої 
частини вулиць. Тут можна зустріти 
навіть блукаючу свиню із своїм вивод
ком. Індуси вважають, що всі тварини 
священні, але одні більше, а інші мен
ше. Вони -  вегетаріанці. їх до цього 
спонукає жаркий клімат. М’ясо вжива
ють з менш священних тварин -  овець 
та кіз. Вулиці міст -  це суцільна 
торгівля. Лише в приміщеннях 
національних святинь турист може за
ховатися від надоїдливих продавців
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будь-чого. Але тут можна залишитися 
без свого взуття, бо коли заходиш до 
індуїстських чи ісламських святинь, 
то маєш зняти його при вході, а ось чи 
знайдеш його потім, то це є проблема. 
Пам’ятки історії кличуть кожного з нас 
до Індії. Не дешево, але комфорт подо
рожі на Боїнгу-767 пропонує авіаком
панія «АероСвіт». (Факты. -  10 січня)

Лякай пострашніше і наговорюй 
побільше різними абстрактними суд
женнями (а це чимось нагадує проро
кування циганок), тим більше тобі 
повірять. Саме такими є залякування 
виконавчого директора якогось 
Східноєвропейського правозахисного 
центру сім’ї і особи Павла Бройде. Тут 
йде мова і про використання трансо- 
вих технік впливу на спеціальних сеан
сах, і зґвалтування дітей, і торгівля 
наркотиками, і шпигунство, шантаж і 
замовлені вбивства, і позбавлення 
права на свободу совісті, і поширення 
брехливої інформації про свою 
діяльність, і навіть захоплення держав
ної влади заради «створення нової лю
дини». Доходить до того, що пан 
Бройде робить таку нічим необгрунто
вану і нібито притаманну всім новим 
релігійним течіям оцінку: «Лідери низ
ки сект займаються сексуальною, ма
теріальною, трудовою експлуатацією 
своїх адептів». Такі голослів’я мали б 
зацікавити правовоохоронні органи:

якщо сказане є правдою, то місце 
коєного є за ґратами, а якщо це чистої 
води наклеп, то та доля мала б спітка
ти наклепника.

МІСТИКА
Групові зібрання дівчаток віком 

17-20 років невідомої конфесії відбу
лися в ряді міст України. Окрім 
Києва, вони пройшли ще в Харкові, 
Одесі, Дніпропетровську, інших ве
ликих містах. Що їх об’єднує, так це 
групове стояння з піднятими руками 
перед щитами «Обережно!». 
При цьому дівчатка або завмирали 
в якійсь позі, або рухалися в унісон, 
розмахуючи руками і викрикуючи 
якісь звуки. Дівчатка не реагували 
ніяк на будь-які питання, зауваження 
зівак й продовжували виконувати 
свої дивні ритуали. Відволікали їх 
увагу лише хлопці, які були одягнуті 
в щось оранжеве. Київський маг 
Олександр Шереметьев вважає, що 
це були зимові «зібрання» якоїсь но
вої неоязичницької спльноти, бо ж 
такі незвичайні танки без музичного 
супроводу виконували молоді дівчат
ка ще в часи Київської Русі. Зимовий 
танок (а це початок масляної) сим
волізував молодість, любов і пробуд
ження весни. Оранжевий колір, 
на який реагували дівчатка, це є колір 
весни, весняного сонця.

28 Релігійна панорама № 2 ’2004



РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

РЕЛІГІЯ І СВІТ
Всі християни світу -  православні, 

католики і претестанти -  в цьому році 
Пасху будуть відзначати в один день -  
11 квітня. Таке співпадіння було три 
роки тому, потім буде в 2007, 2010, 
2011, 2014, 2017 та ін. роках. Від
мінність у пасхаліях зумовлена різни
цею у розрахунках дня весняного 
рівнодення в юліанському та гри
горіанському календарях.

Центральне статистичне бюро 
Ізраїлю опублікувало звіт про стан 
християнських громад країни. З більш 
ніж 6 мільйонів ізраїльтян християн
ство сповідають 142 тис. громадян, 115 
тис. з яких -  етнічні араби. 20 тис. хри
стиян проживають у Назареті. Ще по 
кілька тисяч -  в Хайфі та Єрусалимі. 
Статистика засвідчує, що частка віру
ючих у Христа серед арабського насе
лення поступово зменшується. Учені 
пояснюють цей факт невисокою наро
джуваністю серед християнської час
тини населення. Не менш значимим 
для християнської частини населення 
Ізраїлю виявилося зниження загально
го числа репатріантів із країн СНД. 
За даними статистичного бюро, у 2002 
р. в Ізраїль у рамках закону про повер
нення емігрувала тисяча християн, що 
склало 2,7% від усіх, хто приїхав із 
країн СНД. Ізраїльські статисти про
гнозують, що у 2010 р. на біблійній 
батьківщині Ісуса буде проживати 154 
тисячі його послідовників, а в 2020 р. -  
174 тисячі віруючих у Спасителя. Не-

чисельними тут є практично всі хрис
тиянські конфесії, а деякі (в т.ч. й Єру
салимська православна Церква ) -  
символічні. Ультраправий міністр 
Ізраїлю Елон застеріг християн від 
спроб навертати в християнство іудеїв. 
Він порадив християнським місіоне
рам працювати серед прихильників 
ісламу: «Ходіть від мечеті до мечеті і 
ведіть мусульман до світла». Відомий 
рабин Ізраїлю Міхаель Мельхіор на
звав слова Елона «божевільними», бо 
ж це -  оголошення війни ісламу, обра
за для мусульман, яка збільшить 
кількість ворогів іудаїзму. Мусуль
манський діяч Ізраїлю -  член кнесету 
доктор Ахмед Тібі слова Елона 
розцінив як «антиісламські й ра
систські». В цей же час в кнесеті 
Ізраїлю появилася депутатська група, 
яка виступає за зміцнення зв’язків з 
християнськими деномінаціями. Од
ним із її засновників став депутат від 
правої коаліції «Національний союз» 
Юрій Штерн. «В Ізраїлі, -  заявив він, -  
немає кращого друга, ніж США. Це 
значною мірою є заслугою наших 
друзів-християн в цій країні. Ми праг
немо знайти таке ж порозуміння і 
в Європі, інших регіонах».

Польща залишається найбільш 
віруючою католицькою країною Євро
пи. Поляки насамперед довіряють кос
тьолу, президенту й армії. Про це 
свідчать опубліковані у Варшаві ре
зультати виявлення громадської дум
ки. Рівень довіри до костьолу в Польщі 
зараз такий же, як на початку 90-х 
років -  у період трансформації і почат-
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ку реформ, тобто найвищий. Костьолу 
довіряють 63% прихильників правля
чого в країні Союзу демократичних 
лівих сил, 83% молоді, 84% сільських 
жителів і 53% городян. Великою 
довірою населення також користають- 
ся діючий президент Польщі Олек
сандр Квасьневский і польська армія.

Аналітична служба ВЦІГД Росії оп
рилюднила наслідки експертного опи
тування на тему: «У що вірять
росіяни?». Виявилося, що в Бога вірять 
73% опитаних, в ангелів -  53%, в існу
вання раю -  46%, а пекла і диявола -  
лише 44%. Цікавими виявилися кон
фесійні розкладки вірувань. У Бога не 
вірить кожний вісімнадцятий, який 
назвав себе православним. Серед му
сульман таких у 5 разів менше. Рай не 
визнає кожний четвертий православ
ний і кожний третій мусульманин. 
В пекло не вірить третина православ
них і половина мусульман. Свою віру 
у різні релігійні чудеса засвідчили тро
хи більше половини православних і 
близько третини мусульман. (Христи
янський світ. -  №2)

Серед номінантів на отримання 
Нобелівської премії миру 2004 р. зна
чаться Папа Іван Павло II, Президент 
США Дж.Буш, англійський прем’єр 
Тоні Блер та ін. Як відзначив директор 
міжнародних програм Центру ім. 
О.Разумкова В.Чалий, найбільш
гідним цієї премії все ж є Понтифік з 
огляду на той справді величезний вне
сок, який він зробив у справу миру 
у світі. Висунення на цю премію Дж. 
Буша і Т.Блера для більшості комента
торів виглядає досить дивним: як 
можна висувати на премію людей, які

розв’язали нічим не виправдану війну 
в Іраці? Дехто вважає, що коментувати 
це висунення можуть хіба що сатири
ки. (Голос України. -  7 лютого)

5 лютого Пре
зидент СІЛА Д.Буш 
зібрав на молитву 
в готелі Хілтон- 
Вашингтон близь
ко 3 тис. христи
янських лідерів з 
усього світу. Тра
диція проведення 

молитовних сніданків у Вашингтоні 
зародилася ще в 1953-му році, наступ
ного дня після інаугурації президента 
Дуайта Ейзенхауера. З тих пір кожен 
глава Білого дому щорічно бере участь 
у цьому заході. На молитовне 
служіння з Президентом прили сотні 
законодавців, військових лідерів, глав 
іноземних держав і духовних лідерів. 
Запрошуючи на загальну молитву се
наторів, пасторів церков, міністрів, 
чиновників, генералів, адміралів, кон
гресменів, проповідників, духовних 
лідерів, дипломатів і представників 
бізнес еліти, президент Джордж Буш 
прагне будувати мости дружби, допо
моги і поваги в усьому світі. В Аме
риці, Європі, Азії, Африці й Австралії 
багато християн уже знають про цю 
лідерську молитву за участю Прези
дента США і підтримують її.

«Релігійний фундаменталізм зрос
тається з ринковим фундаменталіз-
мом і утворює ідеологію американсь
кого панування». Так оцінив відомий 
політолог і фінансист Джордж Сорос 
той статус у світі США, в якому вони 
опинилися після практично не підтри-
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маного їх союзниками і ООН вторг
нення в Ірак. «Свідомо чи безсвідомо, 
але президент Буш-молодший обма
нув американську громадськість»,- ро
бить висновок Сорос.

Патріарх Московський і всієї Росії 
Олексій II зустрівся 22 лютого у своїй 
робочій резиденції із делегацією Ри- 
мо-Католицької Церкви начолі з голо
вою Папської Ради з питань сприяння 
християнській єдності кардиналом 
Вальтером Каспером. Окрім питань, 
пов’язаних з проблематикою стосунків 
між РПЦ та Римо-Католицькою Церк
вою через так звану «прозелітичну» 
діяльність останньої на території Росії 
та СНД, черговий раз обговорювалося 
й «українське питання» -  надання 
УГКЦ статусу Патріархату. За повідо
мленням офіційного web-серверу 
Московського Патріархату, Олексій II 
наголосив, що після 1946 р. багато лю
дей на Західній Україні, ті, хто перей
шов у православ’я, і ті, хто в душі зали
шився греко-католиками, були під ду
ховною опікою Російської ПЦ. «Коли 
ж прийшла релігійна свобода, потріб
но було подякувати РПЦ за те, що во
на зробила для віруючих Західної Ук
раїни у важкі роки. А що тепер відбу
лося? -  запитує Олексій II, -  На хвилі 
дикого націоналізму відбувся розгром 
трьох православних єпархій у Львові, 
Тернополі та Івано-Франківську. ... 
Силою захоплювали храми. Якби ж це 
було у середньовіччі, але коли це відбу
вається наприкінці цивілізованого XX 
ст., це уявити неможливо. Сьогодні 
унія поширюється на Східну, Півден
ну Україну, в Росію і Казахстан. Ми 
у Фрайзінгу на православно-католиць
ких богословських зустрічах домови

лися, що унія -  це не шлях до єдності 
Церкви. Чому ж з таким стремлінням 
кафедру Глави уніатської Церкви на 
Україні хочуть перенести зі Львова до 
Києва і заснувати Патріархат? Ство
рення Патріархату поставить на деся
тиріччя хрест на наших стосунках. 
У Москві є вже дві уніатські парафії. 
Іноді нам говорять, що це самостійна 
Церква. Ні. Це частина Римо-Като- 
лицької Церкви, і Римо-Католицька 
Церква повністю несе відповідальність 
за дії уніатів». В наступному числі 
«РП» ми надрукуємо оцінку представ
ників римо- і греко-католицизму в Ук
раїні цим і подібним звинуваченням.

Лідер КПРФ Геннадій Зюганов за
явив, що російські комуністи засуджу

ють позицію колишньої КПРС стосов
но Російської православної церкви. 
«Вважаю великою помилкою КПРС те, 
що вона сварилася з православною 
церквою», -  сказав Г.Зюганов жур
налістам, коментуючи свою участь 
у VIII Всесвітньому російському на
родному соборі. За даними Зюганова, 
зараз близько 30% членів і активних 
прихильників КПРФ є віруючими. 
«Ми усвідомлюємо, що православна 
Церква сьогодні відіграє велику роль 
у духовно-моральному оздоровленні 
суспільства, і саме тому ми прийняли
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в документах нашої партії інше, ніж це 
було в КПРС, трактування відносини 
до релігії, православ’я, проблем свобо
ди совісті», -  сказав Зюганов. Він вва
жає, що всі структури влади в Росії по
винні повернутися обличчям до 
російського православного світу. «Со
бор -  це вища форма демократії 
в росіян як нації, а сьогодні країна ви
явилася в дуже скрутному стані, а в са
мому важкому виявився державоутво- 
рюючий народ -  росіяни»,- відзначив 
лідер комуністів. Зюганов підкреслив 
також, що православна Церква є бага
товіковою охоронницею російських 
національних традицій.

Відносини Руської ПЦ і Російської 
держави близькі до оптимальних і бу
дуються на основі взаємної поваги, 
вважає Московський патріарх Олексій 
II. «Що ж стосується незалежності 
Церкви від світської влади, то в ни
нішній час держава засновує свої 
відносини з Церквою на принципах 
взаємної поваги, конструктивного 
«співпрацівництва» на благо сус
пільства, невтручання в справи внут
рішнього церковного обулаштуван- 
ня»,- заявив Олексій II в інтерв’ю га
зеті «Комерсант». Разом з тим, за його 
словами, «не всі питання в наших 
відносинах знайшли остаточне рішен
ня», але з них продовжується «нелег
кий, але перспективний діалог». Це 
стосується насамперед проблем 
у сфері оподатковування релігійних 
організацій, здійснення права грома
дян на релігійну освіту. Предстоятель 
РПЦ також відзначив неможливість 
церковної підтримки тих чи інших 
політичних партій, що, на його думку, 
суперечить самій природі Церкви, її

місії у світі. Разом з тим він із задово
ленням відзначив, що «останнім часом 
у програмах і заявах лідерів різних 
політичних партій і рухів Росії все 
більше уваги приділяється духовно- 
моральним аспектам життя людини і 
суспільства, необхідності творити 
майбутнє нашої країни на основі спо
конвічних релігійних цінностей».

Звід моральних принципів і пра
вил в економіці, розроблений Все
світнім російським народним собором 
з благословення Патріарха РПЦ 
Олексія II, був запропонований для 
добровільного прийняття керівниц
твом підприємств і комерційних 
структур, профспілкам і всім іншим 
учасникам економічних процесів.Ав- 
тори документу відзначають, що мова 
йде про принципи, які випливають із 
заповідей Декалогу. Саме на основі 
біблійної моралі в Зводі дається витлу
мачення таких явищ як бідність і ба
гатство, націоналізація і несплата по
датків, реклама і прибуток. Так, 
бідність і багатство в документі витлу
мачується як випробування. «Для мо
ральної людини власність є не лише 
засіб здобуття вигоди, а й засіб 
служіння ідеалам добра й справедли
вості. Бідна людина повинна гідно вес
ти себе, прагнути, підвищуючи свій
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професійний рівень, до ефективної 
праці, щоб вийти із бідняцького ста
ну», -  говориться у Зводі. Розміркову
ючи про податок, автори документу 
пишуть, що їх невиплата -  це «погра
бування сиріт, стариків, інвалідів, 
інших незахищених людей».

Християни та закордонні місіоне
ри в Сомалі все частіше стають жерт
вами з боку радикально налаштованих 
мусульман. Нова хвиля насильства по
чалася в жовтні 2003 р., коли двоє 
збройних людей вбили італійську чер
ницю і лікаря Анналену Тонеллі біля 
входу у лікарню, де вона працювала. 
Сестра Тонеллі прожила в Сомалі ЗО 
років. На початку листопада екст
ремістське угруповання «Куланка 
Кулімада» поширило заяву, в якій всі 
сомалійські християни були названі 
віровідступниками, яких слід знищи
ти. На думку аналітиків, цей заклик до 
насильства став реакцією фундамен- 
талістів на рішення християнської 
громади країни направити свою деле
гацію на мирні переговори, які прохо
дять у сусідній Кенії. Ісламські радика
ли не зацікавлені в участі християн 
у цих зустрічах. Прибувши в Кенію на 
переговори, християнська делегація 
закликала оголосити в Сомалі свободу 
віросповідання, зборів і пересування,

а також установити демократичне 
правління. Християнський представ
ник, який виступив із цими пропо
зиціями, був обсвистаний мусуль
манськими делегатами. Раніше учас
ники переговорів погодилися підписа
ти хартію про надання громадянам 
свободи віросповідання, при одночас
ному визнанні ісламу офіційною дер
жавною релігією Сомалі. Переважна 
більшість (95%) жителів Сомалі є му
сульманами. Християнство сповіда
ють представники однієї з нечислен
них народностей -  групи банту, що 
протягом століть піддавалися утискам 
й експлуатації, а її члени вважалися 
громадянами другого сорту. Банту бу
ли виключені з життя суспільства, 
не мали права на освіту, землево
лодіння, а також були позбавлені 
політичних прав. В даний час 
у сусідній із Сомалі Кенії в таборах 
біженців знаходиться значна кількість 
християн-банту. Християнство
асоціюється для більшості сомалійців 
з колишніми колонізаторами -  
Ефіопією, Британією та Італією, а лю
ди, які перейшли з ісламу в християн
ство, вважаються зрадниками нації. 
У доповіді державного департаменту 
США про релігійну свободу у світі, 
християнська меншість Сомалі назва
на «нечисленною» і «незначною». Чи
новники держдепартаменту також 
відзначили ріст у країні кількості «му
сульман, що дотримуються консерва
тивних форм ісламу» і заснованих ра
дикальними мусульманами шкіл. 
(Благовест -инфо)

Персоналу громадських госпіталів 
Брюсселю незабаром буде заборонено 
демонструвати на роботі свою
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релігійну приналежність і носити 
будь-які релігійні символи. Керів
ництво групи «Ірис», що забезпечує 
керівництво громадськими госпіталя
ми столиці Бельгії, змушене піти на 
цей крок у зв’язку з численними скар
гами хворих. Пацієнти, зокрема, вис
ловлювали невдоволення тим, що їм 
відмовляли в можливості їсти страви 
із свинини, а також в обмиванні 
інтимних місць. Причиною тому, 
нібито, служила релігійна належність 
деяких медсестер.

Атеїзм в британських школах
згідно рішення органів народної освіти 
викладатиметься нарівні з такими 
предметами релігійного циклу як хрис
тиянство або іслам. Заняття атеїзмом 
не матимуть обов’язкового характеру. 
Таке рішення викликало суперечливі 
оцінки. Якщо прихильників релігійної 
освіти турбують проблеми зміцнення 
віри серед населення, а атеїзм ще 
більше буде її розмивати, навчатиме 
піддавати сумніву незаперечність «бо
гословських істин», то представників 
світської освіти турбує навчання під 
час викладання релігійних предметів 
тому, що вже давно не відбиває здобут
ки сучасної науки, реалії сьогод
нішнього дня і попахує мертвим серед
ньовіччям. Правда, вводячи до на
вчальних планів атеїзм, Міністерство 
освіти застерігає, що він не буде войов
ничим, бо ж, замість вчення про буття 
Бога, «дітям розповідатимуть про «бо
жественну істоту, чиї моральні думки 
надійніші, ніж наші».

Предметів з релігійного виховання 
в єгипетських школах виявилося недо
статньо для того, щоб мати дійсно мо

Релігія в сучасному світі___________________

рально вихованих дітей. Враховуючи 
це, Міністерство освіти країни 
вирішило ввести до навчальних планів 
шкіл новий предмет -  світську етику. 
То ж освітянам України є можливість 
врахувати досвід єгиптян.

Американському солдату Шону 
Блекуеллу, який проходить службу 
в Іраці, за відлучення без дозволу з ме
тою прийняття ісламу й одруження з 
арабкою, загрожує військовий трибу
нал. Закохані нібито вирішили виїхати 
в якусь з країн Західної Європи з тим, 
щоб там поселитися на постійно. Шо- 
ун не першим потрапив в таку ситу
ацію. До нього подібне трапилося з 
його колегою Бретом Дагеном. То ж де 
та свобода віросповідань, необхідність 
якої в інших країнах так активно об
стоюють США?

В Італії кількість арештованих 
ісламських терористів збільшилася 
практично вдвоє. В 2001 р., коли захо
ди з припинення терористичної діяль
ності були посилені, було затримано 
33 особи, в 2002 р. -  вже 64, а в 2003 р. -  
71 особу. Проте часто підозра не ви
правдовується. Так, на південному бе
резі Італії було арештовано 15 пакис
танців, які приплили сюди на старень
кому катері. їх всіх звинуватили в те
роризмі. Через рік їх випустили із в’яз
ниці із-за відсутності підтвердження 
якогось злочину. То ж у страху очі ве
ликі!

В Московському теракті 6 лютого 
віднаходять слід різних конфесій.
Більшість приписує це «ісламським бор
цям за істинну віру», які виховали, вже 
нібито зафіксованих телекамерами,
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шахідок. І тут заяви екс-президента 
Ічкерії Масхадова про непричетність че
ченців до теракту, і пояснення голови 
Чеченського центру культури, миру і не- 
насилля Саїда-Хамзат Нунуєва, що як
що це навіть скоїли і чеченці, то вину
ваті у вибуху насамперед сили, які праг
нуть зіштовхнути росіян з мусульмана
ми, ні до кого не доходять. Замість того, 
щоб вирішити проблему шляхом на
дання Чечні незалежності, за яку її народ 
вже стільки пролив крові і не зломився, 
Москва словами свого Президента 
В.Путіна заявляє: «Росія не веде перего
вори з терористами, вона їх знищує». 
То ж і має відповідь, яку сама породила. 
Президент сидить в Кремлі, а гинуть ті, 
хто може прямо й не має вини перед на- 
родом-борцем. Як відзначає відомий 
правозахисник Сергій Ковальов, «ми 
маємо справу з кровною помстою. 
В Чечні міркують так: війна прийшла 
в наш дім, то хай і росіяни узнають, що 
таке війна». Знаний своїми екст
ремістськими настроями В.Жириновсь- 
кий у вибуху віднаходить вже єврейсь
кий слід. «Гроші на вибухи дають олігар
хи -  Березовський і йому подібні»,- 
твердить лідер ЛДПР (Комсомольская 
правда. - 7 лютого). А ось московська га
зета «Известия» (Nq22) в теракті вбачає 
підключення Басаева і Масхадова до 
президентської виборчої компанії на 
боці опозиції проти В. Путіна, якого вже 
певні політичні сили пропонують зали
шити на посаді аж до 2012 р. Як заявив 
відомий віщун Павло Глоба, в Україні 
загроза тероризму існує лише після 
2005р. (Факты. - 6  лютого)

Міжрелігійну раду СНД планується 
створити на форумі лідерів найбіль
ших традиційних релігій -  право

слав'я, ісламу, іудаїзму і буддизму. 2-й 
Міжрелігійний миротворчий форум 
відбудеться в Москві 2-3 березня 2004 
р. Як заявив голова Відділу зовнішніх 
церковних зв'язків Московського 
Патріархату (ОВЦС МП) митрополит 
Смоленський і Калінінградський Ки
рило (Гундяєв), у форумі візьмуть 
участь 300 духовних лідерів країн 
СНД. У Міжрелігійну раду ввійдуть 22 
високопоставлених духовних лідери 
країн, що входили в Радянський Союз. 
Метою форуму і майбутньої Ради є 
«консолідувати зусилля духовних 
лідерів із зміцнення світу, стати додат
ковим інструментом інтеграції країн 
Співдружності» і виявити іншому 
світу приклад міжрелігійного діалогу. 
Ініціаторами проведення Міжре
лігійного форуму виступили Патріарх 
Московський і голова Духовного уп
равління мусульман Кавказу. На думку 
головного рабина Конгресу єврейсь
ких релігійних організацій і об'єднань 
Росії А.Шаєвича, необхідно виробляти 
«єдину позицію, щоб були враховані 
наші загальні інтереси». Шаєвич 
підкреслив, що Міжрелігійна рада 
Росії, що існує вже п'ять років, «при
носить безсумнівну користь». За сло
вами митрополита Кирила, президент 
Росії В.Путін підтримав проведення 
форуму і створення Ради.

Кількість віруючих військовослуж
бовців у Збройних силах Російської Фе
дерації за останні три роки збільшило
ся на сім відсотків. Такі дані подає 
Міноборони Росії. «Результати 
військово-соціологічних досліджень з 
вивчення й оцінки релігійної ситуації 
у ЗС РФ показали, що з 2000 р. й донині 
число віруючих військовослужбовців
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виросло з 36% до 43%». Основними 
причинами, що спонукали військово
службовців звернутися до релігії, ста
ли: відродження національних тра
дицій (16,3% опитаних); можливість 
відвідувати храми (14%); вплив укладу 
життя в родині (12%); пошук сенсу 
життя (10%). Понад 43% опитаних 
зробили свій релігійний вибір ще до 
військової служби, 6% -  під час служби 
(з них у ході бойових дій -  2%). Проте, 
думають експерти Міноборони, поки 
рано говорити про релігійне відрод
ження в Армії. Аналіз якісних характе
ристик релігійності, на їхню думку, 
не підтверджує подібних суджень. 
Більшість військовослужбовців зали
шаються невіруючими, а ті, хто гово
рить про якусь прихильність до віри, 
не стійкі в ній і часто при цьому просто 
віддають данину моді.

«Смертельна чума» тероризму і 
«повернення антисемітизму в бабусю 
Європу» -  дві найважливіші пробле
ми, що стоять сьогодні перед людст
вом, -  вважає колишній президент 
папської Ради «Справедливість і світ» 
кардинал Піці Ечегарай. З тероризмом 
боротися сутужніше всього, перекона
ний кардинал. «Тероризм -  це дуже 
емоційне слово, і в той же час це -  
юридичний термін», -  заявив карди
нал.- Через радикальні зміни, що 
відбуваються у світі, деякі люди 
більше не хочуть мирно жити поруч зі 
своїми братами і послідовниками 
інших релігій». На думку Піці, бороти
ся з тероризмом лише репресивними 
заходами безглуздо, оскільки, окрім 
силової відповіді, необхідно проводи
ти сміливий і відвертий аналіз причин 
терористичних актів. Прелат переко

наний також, що в даний час не менш 
важливою проблемою є поширення 
антисемітських ідей у Європі. «Не виз
нати цього факту, не назвати це явище 
по імені -  значить несвідомо прийня
ти його,- вважає кардинал -  Проблема 
антисемітизму набагато ширша, ніж 
ізраїльсько-палестинський конфлікт».

Лідери католицької та англікансь
кої громад Нігерії закликали владу 
країни негайно провести реформу 
пенітенціарної системи, що дозволило 
б поліпшити умови утримання ув’яз
нених. Виступаючи під час церемонії 
освячення католицької церкви на те
риторії в’язниці в місті Лагос, карди
нал Ентоні Олубунмі Оконгіє звернув
ся до присутніх зі словами: «Хіба це на
гадує нам двір в’язниці? У цій в’язниці 
є люди, що ще не пройшли через суд, 
а були кинуті сюди, щоб гнити. Це не
людяно!». На думку прелата, одна з 
причин становища, що створилося, 
полягає в тому, що уряд протягом дов
гого часу не допускав представників 
Церков у в’язниці. Населення Нігерії 
складає 135 млн. осіб. У країні нарахо
вується близько 200 в’язниць різного 
типу і понад 40 тис. ув’язнених. Проте 
точна кількість останніх невідома, 
оскільки дані про них збираються 
вкрай недбало. За даними Ради юри
дичної допомоги Нігерії, більш 70% 
ув’язнених знаходиться у в’язницях 
в очікуванні суду, деякі -  до п‘яти 
років.

Англійці також вимагають пере
глянути список смертних гріхів. Вже
писалося про те, що французи зверну
лися до Папи не розглядати обжер
ливість (черевоугодництво) як смерт
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ний гріх, а лише як вибачливу 
слабкість, яку не можна прирівнювати 
до гніву, заздрості, гордині та жа
дібності. Англійці ж вважають, що 
«збуджене бажання сексуальної актив
ності і сексуальної насолоди заради неї 
самої» не є гріхом. Тому фахівці з 
Кембріджського університету виступа
ють за те, що похіть слід зняти з пе
реліку гріхів. Чому раптом насолода 
має бути гріхом? -  запитують вони, але 
при цьому зауважують, що сластолюб
ство є добродійним лише тоді, коли 
воно взаємне і контрольоване.

Захищаючи священність шлюбу, 
заявив Президент США Джордж Буш,
ми висловлюємо глибоке занепокоєння 
рішенням Вищого суду штату Массачу
сетс, який дозволив одностатеві шлю
би. «Шлюб є священним союзом між 
чоловіком і жінкою... Якщо судді-ак- 
тивісти через судовий вердикт наполя
гають на перегляді основ шлюбу,- ска
зав Буш,- то єдиною альтернативою за
лишається конституційний процес».

Керівниця шкіл американського 
штату Джорджії виступила з ідеєю усу
нення з навчальних програм і підруч
ників слова «еволюція», бо ж це нібито 
ображає релігійні почуття деяких кон
сервативно налаштованих батьків шко
лярів. Пропозиція пані Кокс спровоку
вала хвилю критики, бо ж мало хто ба
жає повернення до середньовіччя. 
Керівниця так і не запропонувала той 
новий термін чи вчення, яке має прийти 
на зміну науковій концепції еволюції.

Політичний клоун В.Жириновсь- 
кий, думки якого співзвучні з мріями 
кожного пятого росіянина (його партія

під час виборів набрала 20% голосів) за
кликає Захід і Росію об’єднатися й зни
щити всіх мусульманських радикалів і 
китайських емігрантів. До ультра- 
націоналістичних заяв Безумного Влада 
(так В.Ж. називають на Заході) вже 
звикли, бо ж він закликав армію посла
ти на Аляску і в Індію, задавити Україну 
«енергетичним голодом» і так щодо ба
гатьох інших країн. Хоч відзначимо тут 
те, що не так давно той же Ж ириновс
кий братався із Саддамом Хусейном. 
Тепер же він закликає Вашингтон, Лон
дон і Тель-Авів утворити разом з Моск
вою «єдиний фронт» проти мусульман і 
азіатів. «Біла раса вимирає, -  кричить 
він. -  Ми повинні об’єднатися проти 
жовтої загрози і зеленої небезпеки».

К А Т О Л И Ц И З М
Римо-католицька Церква підво

дить підсумок 2003 р. Нею оприлюд
нені цифри свого буття у світі 
в «Папському щоденнику- 2004». Ка
толиків у світі нараховувалося 
1,07 млрд. з 6,2 млрд. землян. Це стано
вить 17,2% від всіх жителів Землі. 
Найбільше їх на американському кон
тиненті -  50%, а в Європі -  26,1%, 
в Азії -  10,3%, в Африці -  12,8%. Якщо 
врахувати кількість населення конти
ненту, то в Півн і Півд. Америці като
лики становлять 62,4% населення, 
в Африці -  16,5%, в Європі -  40,5%, 
в Азії -  лише 3%. З десь 2 млрд. хрис
тиян католики становлять половину, 
протестанти -  600 млн., а право
славні -  лише 250 млн. На сьогодні 
у світі нараховується 4 697 католиць
ких єпископів, 405 058 священиків, 
30 097 дияконів, 54 828 ченців і 782 932 
черниці. Не набагато збільшилася
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кількість студентів католицьких 
семінарій -  нині їх нараховується 
112 982 осіб. Офіційні особи Ватикану 
особливо задоволені ростом кількості 
семінаристів в Африці, де їх стало на 
5,8 % більше, ніж рік назад. Загальна 
кількість священиків католицької 
Церкви практично не змінилося 
в порівнянні з кінцем 2001 р., однак 
намітилася тенденція до скорочення 
кількості кліриків, що належать до 
чернечих орденів, і збільшенню чи
сельності єпархіальних священиків.

Папський щорічник на 2004 р. 
«Annuario Pontificio» подає зокрема 
такі дані: минулого року: кількість ох
рещених католиків у світі зросла на 
10 млн. і становить 1,071 млрд. осіб, 
що становить близько 17% населення 
планети; близько половини католиків 
проживають в Півн. і Півд. Америці; 
Церква має близько 450 тис. свяще
ників і майже 783 тис. ченців.

75 років на карті світу існує Держава 
Ватикан. 11 лютого 1929 р. тодішній 
глава Італії Беніто Муссоліні і статс-сек
ретар Папи Римського Пія XI кардинал 
П’єтро Гаспаррі підписали Латеранську 
угоду, згідно якої піввіковий конфлікт 
між Італією і католицькою Церквою за
вершився визнанням Ватикану як са
мостійної держави Тоді ж було затверд
жено і жовто-білий прапор цієї неве
личкої країни. Площа її складає лише 
44 гектари, а населення -  десь біля ти
сячі осіб. Вона є Апостольською столи
цею всіх католиків світу.

Іван Павло II виступив з різкою 
критикою засобів масової інформації.
«Сімейна невірність, статеве життя
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поза шлюбом, відсутність морального 
і духовного бачення шлюбу не підда
ються критиці у ЗМІ, -  зауважує Пон- 
тифік. -  Більше того, часом розлучен
ня, аборти і гомосексуалізм одержу
ють підтримку і схвалення. Таке по
дання шлюбу і сім’ї в дурному світлі 
має згубний вплив на людину». Що б 
сказав Папа, якби подивився ті теле
передач, які прокручують телеканали 
України? Тут хіба що прокляттям зму
сив би їх відмовитися від пропаганди 
насилля і блуду, бо ж Закони Верхов
ної Ради і Президента до них не дохо
дять.

«Такий талант -  це дарунок від 
Бога, і той, хто виявив його в собі, на
кладає на себе певні обов’язки -  він 
має розвивати свої здібності, а не за
ривати їх в землю». Цими словами 
Папа римський оцінив виступ перед 
ним у Ватикані групи танцюваль
ників, які виконали брейк-денс під 
акомпанент магнітоли. Понтифік 
благословив брейкерів за їх творчу 
діяльність.

На глобалізації солідарності і спра
ведливості, поважанні прав слабших 
як основі світового порядку наголосив 
Папа Римський під час своєї зустрічі з 
главами іноземних дипломатичних 
представництв, акредитованих в Апос
тольській Столиці. Понтифік вважає, 
що сучасні міжнародні відносини мо
жуть і повинні будуватися винятково 
на основі права і справедливості. 
Післявоєнну ситуацію в Іраці, близь
косхідний конфлікт, загрозу міжна
родного тероризму Папа розглядає як 
явища, що руйнують перспективу ми
ру на Землі.
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Святий Престол повинен надати 
більшу незалежність громадам Римо- 
католицької Церкви в окремих 
країнах. Із такою заявою виступив 
президент Папської ради у справах пе
реселенців японський кардинал Сте
фан Фуміо Хамао. За нинішньої ситу
ації часто єпископ у своїй єпархії 
відчуває себе безправним, бо ж з цент
ру регламентується вся його діяль
ність. За словами кардинала, Римська 
курія часто веде себе так, наче її голо
вним завданням є лише «вчити, ви
правляти й складати інструкції» для 
єпископів. А насправді курія повинна 
«слухати, допомагати і надихати» 
представників Церкви на місцях. Як 
приклад надмірного втручання Римсь
кої курії, кардинал назвав ситуацію із 
перекладами богослужбових текстів: 
«У Ватикані ніхто не знає японської 
мови. Проте будь-який літургійний 
текст повинен бути схвалений Святим 
Престолом, і лише після цього він мо
же використовуватися». Цікаво, що 
католицький ієрарх з Японії став кар
диналом всього чотири місяці тому -  
21 жовтня. (Благовест-инфо)

Католицька єпископська конфе
ренція СІЛА визнала, іцо 4450 амери
канських священиків були причетні до 
сексуальних скандалів у період з 1950 
по 2002 роки. Про це говориться в до
повіді релігійної організації. Цей доку
мент був опублікований 27 лютого. Він 
містить інформацію про 110 тисяч 
священиків, яка була зібрана на 
підставі документів різних приходів 
одним з університетів, пов’язаних з 
Католицькою церквою. Більше поло
вини з числа згаданих священиків об
винувачуються неповнолітніми па

рафіянами щонайменше в одному сек
суальному домаганні, а 25% -  у двох чи 
трьох інцидентах. Усього зареєстрова
но 11 тис. подібних скарг, з них за 6,7 
тисячами проведені розслідування.

Керівництво Монреальського ар- 
хидіоцезу Римсько-католицької Церк
ви оголосило, що відтепер усі кандида
ти у священики повинні будуть прохо
дити тест на наявність у них ВІЛ- 
інфекції. «Відомо, що служіння свяще
ника передбачає целібат,- заявив ар
хиепископ Монреальський кардинал 
Жан-Клод Туркотт, -  проте не варто 
дивуватися тому, що Церква хоче, щоб 
її служителі були здорові в психосексу
альному плані. Це необхідно клірикам 
для нормального виконання їхніх 
обов’язків». Як говориться в заяві ар- 
хидіоцезу, історія хвороби є одним із 
важливих документів, які будуть роз
глядатися перед тим, як приймати
меться рішення про посвяту семінари
ста у священики. Проте не всім канди
датам у священики, у яких знайдуть 
ВІЛ, не будуть відмовляти у свя- 
щенстві.

Американська Католицька Церква 
проводить політику нетерпимості до
педофілії і сповнена рішучості відпра
вити у відставку будь-якого священи
ка, винного в сексуальних злочинах. 
Про це заявив голова Єпископської 
конференції США Уїлтон Грегорі. «Я 
вважаю, що ця політика приносить 
свої наслідки, -  підкреслив Грегорі, ко
ментуючи грандіозний скандал 2002 
р., у якому виявилися замішані сотні 
служителів Церкви. -  Для єпископів 
США це нове завдання -  разом працю
вати, кожний у своїй єпархії, проводя-
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чи єдину політику. Я думаю, що ми 
прийняли вірні рішення». Єпископ 
Грегорі відзначив, що керівники Аме
риканської Католицької Церкви нада
дуть Єпископській конференції роз
горнуті доповіді про те, як у всіх 195 
єпархіях США здійснюється нова 
політика нетерпимості щодо пе- 
дофілів. Крім дисциплінарних пока
рань, нові правила передбачають вве
дення освітніх програм для юних па
рафіян і перевірку досьє всіх представ
ників духівництва, які працюють з 
дітьми.

Католицька церква в іспанському 
місті Бурхассот (біля Валенсії) з особис
тої ініціативи її священика стала єдиною 
в усій Іспанії, що відкрита в будь-який 
час доби. Священик цього храму вва
жає, що таку практику треба поширити 
в Іспанії як можна ширше, тому що за
раз у країні, через зростаючу недостачу 
священнослужителів, храми відкрива
ються тільки на час служби. Священик 
відзначив, що Церква скаржиться на те, 
що торгівля зробила Різдво своїм свя
том, хоча воно споконвіку релігійне. Але 
при цьому, зазначив він, торгівельні за
клади відкриті для людей по 12 годин на 
добу й більше, а деякі і цілодобово, у той 
час, як храми відкриваються ненадовго 
у визначені години, та й то не щодня. 
Тому необхідно не скаржитися на 
торгівлю і споживчий ажіотаж, а щось 
запропонувати замість. У відкритий 
24-ри години храм люди приходять не 
тільки для молитви і самоти. Його двері 
відкриті і для бездомних, які бажають 
відігрітися.

Польський журналіст Єжи Урбан
купляє в місті Даліков храм з метою

обладнання в ньому Музею атеїзму, 
а в будиночку священика -  борделю. 
На це він назбирав кошти, видаючи 
антиклерикальний часопис «Nie». 
Спочатку в церкві Урбан хотів відкри
ти дискотеку, але поміняв своє рішен
ня, бо ж адвокати його засвідчили не
сумісність храмової поп-музики 
в юридичному плані з релігійними ка
нонами. Водночас журналіст має намір 
купити ще й церковне кладовще. 
Наміри Урбана викликали незадово
лення серед церковних діячів Польщі. 
В листах на ім’я Президента Квас- 
невського і Папи Івана Павла II міська 
громада засудила «диявольський 
намір» журналіста, рішуче заявивши 
про те, що не віддасть церкву під небо- 
гоугодний заклад.

ПРОТЕСТАНТИЗМ
Кількість вірую

чих різних люте
ранських Церков 
світу виросла за ми
нулий рік на 570 тис. 
осіб і склала майже 
66 млн. віруючих. 
За даними Всесвіт

ньої лютеранської Федерації (ВЛФ), 
наприкінці 2003 р. на Землі прожива
ло 65,9 млн. лютеран, а в 2000 р. чле
нами лютеранських Церков називали 
себе дещо менше 64 млн. осіб. 
Більшість лютеран світу (62,3 млн.) 
належить до Церков -  членів ВЛФ. 
За час, що пройшов з моменту 
публікації статистики ВЛФ на
прикінці 2001 р., кількість Церков- 
членів цієї організації зросла з 133 до 
136. Найзначніший приріст кількості 
віруючих (1,1 млн., чи 9,3 %) спос-
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терігається в Африці, де сьогодні жи
ве більше 13 млн. послідовників вчен
ня Лютера. «Рекорд» у зростанні паст
ви поставила молода Лютеранська 
церква Руанди, кількість парафіян 
якої подвоїлося за рік з часу вступу 
у ВЛФ. Найбільшою лютеранською 
громадою чорного континенту зали
шається Ефіопська Євангельська 
церква «Мекане Йесус», що нараховує 
понад 4 млн. віруючих. Кількість 
практикуючих лютеран у Європі, на
впроти, зменшилася на 640 тис. осіб 
у порівнянні з 2001 р. і складала менш 
36 млн. осіб. Кількість віруючих змен
шилося майже у всіх лютеранських 
Церквах Старого світу, у тому числі й 
у найбільшому на континенті члені 
ВЛФ -  Церкві Швеції, що сьогодні на
раховує 6,89 млн. членів. З європейсь
ких держав ріст кількості послідо
вників Лютера спостерігався лише 
в Ісландії і традиційно нелютерансь- 
ких країнах: Ірландії, Великобританії і 
Румунії. Скоротилася кількість вірую
чих і на батьківщині лютеранства -  
у Німеччині, що є країною-лідером за 
кількістю лютеран. На сьогодні до 
різних німецьких Лютеранських цер
ков належить 13,3 млн. осіб, що май
же на 385 тис. менше, ніж два роки то
му. У той же час у Європі на 1,9 млн. 
збільшилася кількість членів Церков, 
що не входять у ВЛФ. Ці деномінації, 
як правило, сповідають більш консер
вативну форму лютеранства. В Азії 
кількість парафіян лютеранських 
Церков виросла на 2,5% і склала 
7,3 млн. осіб. Незначний приріст спо
стерігається в Австралії, а в Південній 
Америці ситуація практично не 
змінилася. На цьому континенті про
живають 1,13 млн. лютеран.

Синод Англіканської Церкви обго
ворив спільну англікано-католицьку 
доповідь «Дар влади», в якій римський 
Понтифік названий «Вселенським 
примасом». В доповіді зокрема зазна
чається, що англікани визнають 
першість Римського владики за умови 
делегування ним значної частини своєї 
влади єпископам і Помісним церквам. 
Проте не всі англікани погодилися 
навіть з таким підходом до вирішення 
питання. Генеральний секретар ор
ганізації «Церковна громада» і член 
Синоду АЦ Девід Філіпс відзначив: 
«Ми виступаємо проти визнання пер
шості, навіть якщо папство буде ре
формоване». Генеральний синод 
Англіканської Церкви відкинув про
позицію визнати першість Папи 
Римського у всесвітній Церкві. Члени 
Синоду відкинули документ як недо
статньо докладний і ясний. Як заявив 
на засіданні Генерального синоду ар
хиепископ Кентерберійський Роуен 
Вільямс, непогрішність суджень Папи 
варто сприймати не як владу однієї 
людини змінювати віровчення, а як 
спосіб вирішення конфліктів і подо
лання розбіжностей.

Англіканська єпископальна Церк
ва проведе урочистості, присвячені 
1400-річчю створення Лондонської 
єпархії. Офіційно святкування ювілею
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столичної єпархії почнуться на
прикінці лютого і завершаться 
22 травня, коли богослужіння в лон
донському соборі св. Павла зробить 
духовний лідер Церкви Англії і 
Всесвітнього англіканського співтова
риства архиепископ Кентерберийский 
Роуен Вільямс. У 601 р. Папа Григорій 
Великий на прохання першого ар
хиепископа Кентерберийского св.Ав- 
густина направив у Британію нових 
місіонерів, у числі яких був і май
бутній єпископ Лондонський Мелетій. 
У 604 р. архиепископ Августин при
значив Мелетія главою тільки що 
створеної Лондонської кафедри. У то
му ж році був побудований перший 
будинок церкви святого Павла -  кафе
дрального собору Лондона. 
У 619 р. Мелетій сам став примасом 
Британії.

Глава Англіканської Церкви Роуен 
Вільямс здійснив візит на Близький 
Схід. Метою його візиту було заохо
чення мирних переговорів між владою 
Ізраїлю і Палестинською Автономією, 
а також продовження діалогу між 
Англіканською Церквою і лідерами 
іудаїзму, відвідування Святих місць.

В Таджикистані в Ісфаринському 
районі вбито керівника громади 
Євангельських християн-баптистів 
Сергія Бессараба. Його вбито з авто
мата невідомим, який увірвався в мо
литовний будинок. Існує підозра, що 
скоїв вбивство ісламський екстреміст. 
В минулі роки на ґрунті міжкон
фесійного протистояння в країні вже 
були злочини. Найбільший -  в 2000 
р., коли в корейській християнській 
громаді «Сонмін» водночас загинуло
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вісім осіб, одержало поранення 48 па
рафіян.

Всесвітній баптистський альянс на 
грані розколу. З нього виходить 
Південна баптистська конвенція СІЛА 
із-за незгоди з тим, що ВБА прагне 
впровадити інститут жінок-пасторів і 
надмірний лібералізм у віровченні. З 
критикою позиції ПБК виступили 
європейські баптисти. В Заяві Євро
пейської баптистської федерації сказа
но: «Наша проповідь миру дуже пост
раждає із-за того, що ми змушені буде
мо пояснювати людям, чому це у світі 
існують різні групи баптистів, які не 
можуть домовитися між собою. 
Відсутність єдності -  одна з головних 
трагедій сучасного християнства. Ми 
повинні залишатися разом заради 
свідчення про Христа, заради захисту 
переслідуваних християн, прав люди
ни та релігійної свободи».

Лише 51% протестантських пас
торів США мають світогляд, що ґрун
тується на шести біблійних стовпах 
віри: біблійні засади, безгрішна при
рода Христа, існування диявола, все
могутність Бога, спасіння з милості 
Божої і обов’язок кожного християни
на проповідувати Євангеліє. Серед 
опитуваних рядових віруючих біб
лійний світогляд мають лише 4% аме
риканців. Останнє пояснюється не ли
ше відсутністю його у пасторів, а й від 
способу життя пастора, його бого
словської освіти.

Лютерани Німеччини відмовилися 
продавати свої невикористовувані 
храми під мечеті. Таке рішення прий
няло керівництво Об’єднаної єван
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гельсько-лютеранської церкви країни. 
Воно вважає, що такі храми громади 
можуть використовувати для якихось 
інших своїх потреб. Якщо вже й назріє 
необхідність продажі, то, як вважає 
керівництво ОЄЛЦ, будівля має попа
сти в руки якоїсь іншої християнської 
конфесії.

Підготовка до проведення моли
товного сніданку стала основною те
мою засідання Консультативної ради 
(КР) глав протестантських союзів 
Росії, що відбулося 16 січня в Москві. 
Про це розповів секретар КР Павло 
Бельков: «Молитовний сніданок -  но
ва для нашої країни, але традиційна на 
Заході форма духовного спілкування 
лідерів протестантських Церков і 
представників усіх галузей державної 
влади, бізнес-еліти, представників 
інших конфесій, а також політичних 
партій і громадських організацій. 
У нинішньому році молитовний сніда
нок у Росії проводиться уже втретє і 
відбудеться він ЗО березня». Ор
ганізацією цього заходу займається 
Фонд «Національна ранкова молитва». 
На засіданні КР новим головою Піклу- 
вальної ради цього Фонду був обраний 
заступник голови Союзу євангельсь
ких християн-баптистів по Північно- 
Західному регіоні пастор Петро Коно- 
вальчик. Рішення про те, де цього разу 
відбудеться молитовний сніданок, ще 
не прийняте. Члени КР обговорювали 
також питання, пов’язані із зустріччю 
лідерів протестантських Церков з Пре
зидентом РФ. Підготовка цієї зустрічі і 
розробка кола проблем, які протестан
там хотілося б обговорити з главою 
держави, була покладена на голову 
Російського об’єднаного союзу хрис

тиян віри євангельської Сергія Ряхов- 
ского. За словами П.Белькова, основ
ною темою зустрічі буде більш тісне 
співробітництво протестантів з держа
вою в плані реалізації соціального 
служіння. Протестантські Церкви Росії 
готові брати більш активну участь 
у вирішенні соціальних проблем, 
про що свідчить і ще одне питання по
рядку денного засідання КР: про тю
ремне служіння.

Молитовний будинок п’ятидесят
ників на 500 місць в Комінтернівсько
му районі м.Вороніж не буде знесено 
як того вимагав позивач -  влада міста. 
Будинок побудував на своїй ділянці 
один із мешканців міста. Він споруд
жений на першій лінії однієї з основ
них магістралей Воронежа -  Мос
ковському проспекті. Дарування зе
мельної ділянки і будівлі відбулося ще 
в 2002 р. з відповідним юридичним 
оформленням. Під впливом Мос
ковського Патріархату влада підняла 
в суді питання про порушення проекту 
і містобудівного законодавства забу
довником ділянки. Але федеральний 
суд району відхилив цей позов як не
обгрунтований. І це не вперше єпархія 
Московського Православ’я стала на 
перешкоді в діяльності воронезьких 
п’ятидесятників. Так, в 1994 р. вона пе
решкодила ініціативі Асоціації місій 
ХВЄ (П) облаштувати занедбаний 
міський парк «Динамо»

Тенденція до фемінізації превалює 
в лютеранській освіті країн Сканди
навії. Так, з кожних десяти студентів 
теології в університеті Копенгагена 
(Данія) шестеро -  жінки, а в універси
теті Ааргуса -  аж восьмеро. В Уп-
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сальському університету (Швеція) 68% 
студентів-теологів -  жінки. Професор 
Оле Давідсен, який є деканом ф-ту те
ології Ааргуського ун-ту, вважає, що 
професія лютеранського пастора ви
дається жінкам привабливою тому, що 
відкриває перспективу певного занят
тя, до того ж пасторального характеру.

Єпископальна Церква СІЛА втра
чає своїх послідовників. Більше 40 її 
парафіян у штаті Канзас перейшли 
у Православ’я. В такий спосіб вони 
висловили свою незгоду з тим лібе
ралізмом в ЄЦ, який зрештою 
призвів до висвяти в єпископи гомо
сексуаліста Джіна Робінсона. «Не ми 
залишили Єпископальну Церкву, -  за
явив Біл Андерсон, голова парафіяль
ної ради одного з храмів, -  а вона за
лишила нас».

Євангелічна Лютеранська Церква 
Німеччини привітала фільм «Лютер», 
створений канадським режисером 
Еріком Тіллою. Фільм поставлено за 
всіма класичними канонами драма
тургії. Його сюжет загалом відповідає 
історичній правді. Показано, що Лю
тер, завдяки силі своєї віри, сміли
вості та наполегливості, зумів повста
ти проти сильних світу цього і знач
ною мірою створити умови для змін 
світу.

Глава англіканської Церкви Нігерії
зобов’язав священиків до церемонії 
вінчання вимагати від одружуваних 
для огляду їхній весільний одяг. Єпис
коп Пітер Адебійя в такий спосіб ба
жає покласти край звичці молодих 
приходити до вінця лише в набедреній 
пов’язці.

ПРАВОСЛАВ'Я
Обрання Іринея І (Скопелітіса) 

предстоятелем Єрусалимської ПЦ

після дворічної затримки нарешті за
тверджене Ізраїльським урядом. 
Відповідно до багатовікових традицій 
Святої землі, кандидатура Єруса
лимського православного патріарха 
повинна бути схвалена владою дер
жав, у яких проживає його паства. 
У наші дні -  це Ізраїль, Палестинська 
національна автономія (ПНА) і Йор
данія. Палестинська адміністрація й 
Амман затвердили інтронізацію Іри
нея І відразу після його обрання 
в 2001 р. Глава зовнішньополітичного 
відомства Ізраїлю, а також міністри 
Йосип Лапід і Меїр Шітріт підтрима
ли кандидатуру Іринея, у той час як 
проти нього проголосували Натан 
Щаранский і Зевулун Орлєв. Міністр 
соціального забезпечення Орлєв по
яснив свою позицію тим, що Право
славна церква володіє великою 
власністю в Ізраїлі. Обсяги цих во
лодінь поступаються лише власності 
Єврейського національного фонду. 
За словами міністра, «має величезне 
значення, хто буде очолювати цю 
Церкву». На думку політичних огля
дачів, розбіжності з приводу затверд
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ження Патріарха викликані підтрим
кою деякими представниками його 
оточення інтересів палестинського 
населення. Тим часом з боку пред
ставників ПНА останнім часом на ад
ресу Патріарха Єрусалимського поча
ли звучати звинувачення в продажі 
церковної землі ізраїльтянам.

Російську Старообрядницьку 
Церкву очолив єпископ Андріан, 
який очолював раніше Казансько- 
В’ятську єпархію. Єпископ Андріан 
молодший по хіротонії у Церкві. Ли
ше три роки тому він став єпископом. 
Владика нині визначається з пріори
тетами своєї діяльності. Він вважає, 
що «консерватизм і демократія, які на 
перший погляд здаються антагоніста
ми, не є такими, бо ж демократія бага
то в чому є синонімом давнього цер
ковного терміну «соборність». 
Відмінність лише в одному: со
борність своїм головним завданням 
ставить досягнення духовно значимої 
мети, а тому її втілення саме в строго 
консервативному дусі обіцяє нам 
найбільше сподівання на особисту й 
суспільну гармонію і благополуччя. 
Соборність -  це консервативна демо
кратія. Водночас сучасна ліберальна 
демократія, яка супроводжується ба
гатьма моральними вадами 
суспільства, хоч і значиться серед здо
бутків цивілізації, проте вже давно 
скомпрометувала себе і мало хто хоче 
приймати її беззастережно. Що ж сто
сується секуляризації, яку старооб
рядці називають «змирщенням», 
то це є процес, який прямо протилеж
ний духовному розвитку, а тому гово
рити про якесь примирення з ним не
реально». (НГ Религии. -  №3)

У Польщі священик платить пода
ток залежно від того, скільки має па
рафіян. Тому тут він про приписки 
дбати не буде. Так ось православних 
нині в Польщі, які належать до 
Польської автокефальної православ
ної Церкви, майже 600 тисяч, з них 
біля 5 тис. -  проживають у Варшаві. 
Свої підрахунки священики тут ведуть 
на основі Великодньої сповіді і хре
щення дітей. У Варшаві в середньому 
щороку хреститься сотня дітей. Поль
ща має Закон «Про ставлення Польсь
кої держави до ПАПЦ». ПАПЦ має не 
зовсім дружні відносини з Ук
раїнською греко-католицькою Церк
вою, яка вимагає повернути храми, які 
до війни були її власністю, а потім з 
волі Москви після війни перейшли до 
православних.

Папа і Патріарх Олександрійський 
і всієї Африки Петро VII відвідав 
Москву. Предстоятель мав зустрічі не 
лише з Патріархом Російської Право
славної Церкви Олексієм II, а й з Пре
зидентом РФ В.Путіним. Делегація 
Олександрійської Православної Церк
ви відвідала ряд святинь російського 
Православ’я. Під час зустрічі Патріарх 
Олексій II висловив свій жаль з приво
ду того, що не ведеться нині підготов
ка до проведення Всеправославного 
Собору із-за надмірного захоплення 
Предстоятелями деяких Православних 
Церков витлумаченням канонічних 
правил далекого минулого.

Патріарх Московський Олексій II 
висловився за якнайшвидше скликан
ня Святого Великого Собору всіх Пра
вославних Церков. «Наше глибоке пе
реконання полягає в тому, що в наш
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час необхідно зміцнювати православ
ну єдність, -  це настійна вимога ча
су», -  заявив Олексій II на зустрічі з 
Патріархом Олександрійським і всією 
Африки Петром VII. При цьому 
Олексій II висловив жаль, що «підго
товка до Святого Великого Собору 
Православних Церков не здійс
нюється, хоча на неї було витрачено 
багато сил у 60-і роки». Патріарх 
відзначив також, що торік обговорив 
цю проблему з Патріархом Анти- 
охійським Ігнатієм. «Він висловив 
думку, що деякі Предстоятелі Право
славних Церков надмірно захоплені 
тлумаченням канонічних правил дале
кого минулого, і із-за цього не завжди 
ми можемо відповісти на проблеми і 
питання, що виникають у суспільстві».

П а т р і а р х  
Руської право
славної Церкви 
Олексій II (в ми
ру -  Олексій 
М и х а й л о в и ч  
Рідігер) відзна
чив своє 75-річ- 
чя. Патріарх -  
п ’я т н а д ц я т и й  

Предстоятель Російської ПЦ після вве
дення Патріаршества в Московії (1589 
р.). Патріарх народився 23 лютого 1929 
р. у м.Таллін у глибоко віруючій родині. 
Його батько Михайло Рідігер протягом 
16 років був настоятелем Таллінської 
Різдва Богородиці Казанської церкви. З 
раннього дитинства Олексій прислужу
вав у церкві, а у 1944-1947 рр. був стар
шим іподияконом в (Дмітровського), 
а потім -  в єпископа Ісидора. У 1947 р. 
поступив у Ленінградську духовну 
семінарію, яку закінчив у 1949 р. На

першому курсі Ленінградської духовної 
академії (15.04.1950 р.) Олексій Рідігер 
був рукопокладений у сан диякона, 
а 17.04.1950 р. -  у сан священика і при
значений настоятелем Богоявленської 
церкви м.Йихви Таллінської єпархії. 
У 1953 р., після закінчення академії, він 
був визнаний гідним ступеня кандидата 
богослов’я. 15.07.1957 р. о.Олексій при
значений настоятелем Успенського со
бору м.Тарту і благочинним Тартусько
го округу. 17.08.1958 р. він отримав сан 
протоієрея, а 30.03.1959 р. призначений 
благочинним об’єднаного Тарту- 
Вільяндиського благочиния
Таллінської єпархії. 3.03.1961 р. 
у Троїцькому соборі Троїце-Сергієвої 
Лаври пострижений у чернецтво. 
3.09.1961 р. у Таллінському Олександ- 
ро-Невському кафедральному соборі 
здійснено хіротонію архимандрита 
Олексія в єпископа Таллінського й Ес
тонського. 14.11.1961 р. єпископ 
Олексій призначений заступником го
лови Відділу зовнішніх церковних зно
син Московського Патріархату, 
а 23.06.1964 р. -  зведений у сан ар
хиепископа. З 22.12.1964 р. архиепис
коп Олексій став Керуючим справами 
Московської Патріархії і Постійним 
членом Священного Синоду (на посаді 
Керуючого справами він пробув до 
20.07.1986 р.). 25.02.1968 р. архиепис
коп Олексій зведений у сан митрополи
та. З 10.03.1970 р. до 1.09.1986 р. він 
здійснював загальне керівництво 
Пенсійним комітетом, завданням якого 
було пенсійне забезпечення 
духівництва, вдів і сиріт священнослу
жителів і осіб, які працювали у церков
них організаціях. Митрополит Олексій 
виконував відповідальні функції як 
член Комісії з підготовки і проведення
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святкування 50-річчя (1968 р.) і
60-річчя (1978 р.) відновлення Патріар
шества в Російській Православній 
Церкві; члена Комісії Священного си
ноду з підготовки Помісного собору 
РПЦ 1971 р., а також голови процедур
но-організаційної групи, голови секре
таріату Помісного собору; з 23 грудня 
1980 р. він -  заступник голови Комісії з 
підготовки і проведення святкування 
1000-річчя Хрещення Руси-України і 
голова організаційної групи цієї 
комісії, а з вересня 1986 р. -  богословсь
кої групи. 25.05.1983 р. призначений го
ловою Відповідальної комісії для роз
робки заходів щодо прийому будинків 
ансамблю Данилова монастиря, ор
ганізації і проведенню всіх рестав
раційних і будівельних робіт зі ство
рення на його території Духовно- 
адміністративного центру Руської ПЦ. 
На цій посаді пробув до призначення 
на Ленінградську кафедру. 29.06.1986 р. 
призначений митрополитом
Ленінградським і Новгородським з до
рученням керувати Таллінської 
єпархією. 7.06.1990 р. на Помісному со
борі Російської Православної Церкви 
обраний на Московський Патріарший 
Престол. Інтронізація відбулася 10 
червня 1990 р. (Із офіційного сайту 
РПЦ)

Російська Православна Церква все 
більше одержавлюється. Це засвідчує 
зокрема участь Президента РФ 
В.Путіна у відзначенні Різдва Христо
вого в Суздалі. Тут він був у Спасо- 
Євфімієвому і Савіно-Сторожевсько- 
му монастирях, на концерті в архіє
рейських палатах Суздальського Крем
ля, на нічному Богослужіння в храмі 
на честь ікони Пресвятої Богородиці

»3намення». За словами В.Путіна, не
зважаючи на те, що в Росії Церква 
відокремлена від держави, Право
слав’я є частиною російської культури, 
народного буття, а відтак невідокрем- 
лене від життя російського сус
пільства».

В Даниловому монастирі РПЦ 
відбулася нарада керівників синодаль
них установ присвячена розвитку бо
гослов’я. Розвиток богословської на
уки РПЦ розглядає як пріоритетне за- 
гальноцерковне завдання. Стоїть пи
тання підготовки наукових кадрів і 
взаємодії із світською наукою. «По
трібно також удосконалити систему 
наукової роботи в духовних школах і 
створити спеціалізовані церковні на
укові центри з різних галузей бого
словського знання», -  говориться 
в рішенні наради.

Православний храм в ім’я Києво- 
Печерської ікони Божої Матері з’явив
ся на Київському вокзалі Москви. 
В ньому можна помолитися перед 
від’їздом в далеку дорогу. Храм був за
думаний архітектором Рербергом при 
будівництві вокзалу ще в 1915 р., але за
вершенню будівництва завадила рево
люція. В останні три роки купол храму 
було розписано учнями Строганівсько- 
го художнього училища. Відкриття хра
му вітав глава РПЦ Патріарх Олексій II. 
В 2001-2002 роках з’явилися каплиці на 
Курському, Павелецькому, Ярославсь
кому та Ризькому вокзалах російської 
столиці. На черзі відкриття храму на 
Казанському вокзалі.

На Кубі 25 січня освячено другий 
православний храм -  храм Миколи
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Чудотворця. Його освятив Патріарх 
Константинопольський Варфоломій. 
Владика мав зустріч із керівником Ку
би Фіделем Кастро, який навіть виїхав 
зустрічати його в аеропорт. За сприян
ня в побудові храму Патріарх нагоро
див кубинського лідера орденом свя
того Андрія. Сьогодні на Кубі прожи
ває біля 2000 православних, 1200 з 
яких -  росіяни. Російська парафія 
Православної Церкви, створена тут ще 
в 2002 р., але не має свого храму і бого
служіння проводить в залі торгового 
представництва Росії на Кубі. Цікаво, 
що на одній із мозаїк собору зображе
ний Фідель Кастро.

Митрополит Смоленський Кири
ло, якого оцінюють як можливого на
ступника Патріарха Олексія II, вважає, 
що «сьогодні світ має потребу реаль
ного міжрелігійного діалогу, особливо 
християно-мусульманського, а також 
діалогу між релігійною і секулярно-гу- 
маністичною думкою. Метою таких 
діалогів має бути побудова багатопо- 
лярного світу. Під його полюсами слід 
розуміти не стільки полюси політич
ної влади, хоч і їх також, скільки куль- 
турно-цивілізаційні полюси». (Цер- 
ковн. Вестник. -  № 1-2)

Московський Патріархат устами 
свого митрополита Кирила висловив
ся неоднозначно щодо Константино
польського Патріархату. »Ми ставимо 
під сумнів і взагалі оспорюємо право 
Константинополя на вселенську юрис
дикцію в діаспорі, тобто в тих країнах, 
де традиційно існує православна церк
ва», -  заявив владика. Він навіть 
порівняв амбіції Константинопольсь
кого патріарха з амбіціями Папи

Римського, для якого весь світ є сфе
рою місіонерської діяльності. Якщо 
«майбутній патріарх Росії», як то вже 
кажуть в Москві, застеріг Константи
нополь від країн Азії, так він (дещо 
грубо, але це від нього не забереш) за
стеріг Ватикан «не лізти в Росію, де 
Російська православна Церква тисячу 
років несе свою відповідальність перед 
Богом, перед історією, перед своїм на
родом». Але що характерно, то це па
ралельне з цими застереженнями про
славлення митрополитом активної 
місіонерської діяльності своєї Церкви 
у різних регіонах зарубіжжя.

Московський Патріархат прагне 
всіляко відвернути можливі контакти 
Вселенського Патріарха Варфоломія з
власне українськими православними 
церквами. З цією метою до Москви 
вже неодноразово були запрошені 
гінці з Фанари, де їм «була надана мож
ливість ознайомитися з особовими 
справами архієреїв-розкольників, з 
їхнім життєвим шляхом». За словами 
митрополита Кирила, це остаточно пе
реконало ієрархів Вселенської Церкви 
в правоті Московського Патріархату. 
То ж після таких «компрометуючих 
переконувань» Константинопольська 
Церква, зрозуміло, не стане вести 
якість переговори про визнання ні з 
УПЦ КП, ні з УАПЦ. А чи потрібні во
ни? Той же Київський Патріархат має 
десь в 4-5 разів більше парафій, то чо
му йому чекати на якесь визнання від 
порівняно незначної федеральної 
Церкви! (З газет)

Вселенський Православний Па
тріарх Варфоломій закликав Папу не 
створювати Патріархат Греко-Като-
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лицької Церкви України. Він навіть 
пригрозив Понтифіку розривом із-за 
цього будь-яких екуменічних зв’язків. 
Проснувся святійший, коли побачив, 
що в Україні офіційно діє Церква, яка 
нині має десь в 3 чи 4 рази більше па
рафій і до того ж одного народу, а не 
таке зібрання «із світу по нитці», яке 
нині являє Константинопольська 
Патріархія. Своїм попередженням 
владика Константинопольський вия
вив явне втручання у внутрішні спра
ви іншої, не такої вже і дріб’язкової, як 
його, Церкви. Тут він явно підспівав 
Московському Патріархату, який нега
тивно зреагував на одержаний ним 
лист від президента Єпископської Ра
ди сприяння християнській єдності 
кардинала Каспера, в якому говорить
ся про можливе визнання Ватиканом 
права УГКЦ мати свого Патріарха. Всі 
ці торги засвідчують, що для Ватикану, 
Москви, Константинополя Україна і 
доля її Церков є якоюсь розмінною 
монетою. Україна має дві свої Помісні 
церкви -  Київського Патріархату і Гре
ко-Католицьку. Закордонні торги Па
пи і Патріархів з приводу того, визна
вати їх, а чи ж ні, ображають гідність 
українського народу. Як зауважував 
слушно покійний Патріарх Мстислав, 
ми самі маємо визнати суверенність 
нашого церковного буття, а чи визна
ють нині це якість закордонні влади
ки, то то їхня справа: з часом реалії 
визнаються!

Можливу зустріч Патріарха Мос
ковського з Папою Римським речник 
першого митрополит Кирило поста
вив під сумнів: «Патріарху не можна 
зустрічатися з папою тому, що якщо 
такі ієрархи зустрічаються, то вони по

винні поцілуватися, повинні один од
ному руку простягнути, але ж це буде 
хибна картина». Остання, якщо б вона 
раптом трапилася, ввела б росіян 
в оману «начебто все тут нормально».

Московський Патріархат (до речі, 
пору1! із партією скандального Воло
димира Жириновського) значиться се
ред тих, хто одержував подачки від 
Саддама Хусейна. Хабарі він отриму
вав за ту підтримку, яку одержував цей 
режим з боку Церкви. Хоч речник 
РПЦ і заявив про немеркантильність 
своєї інституції, але міністр нафти Іра
ку Абдул Котоб зауважив, що його 
країна на основі наявних документів 
через Інтерпол має намір повернути 
фінансові кошти, одержані незаконно 
іноземними компаніями і органі
заціями.

Московський Патріархат ввів сис
тему дистанційного навчання для
своїх духовних шкіл. Відтепер лекції 
провідної професури, богословів із 
інших православних церков з Москви 
можуть слухати слухачі всіх семінарій 
РПЦ. Трансляція здійснюється через 
виділений спутниковий зв’язок у ре
жимі реального часу. Лекції транслю
ються на великі екрани, встановлені 
в аудиторіях семінарій. Вже біля 20 
семінарій підключилися до цієї систе
ми навчання. Враховуючи брак 
кваліфікованих викладацьких кадрів 
на місцях, українським церквам варто 
було б запозичити досвід Російської 
Церкви.

З 16 по 22 лютого Москва святкува
ла Масляну. На Василівському узвозі 
було споруджено Масляничне містеч-
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ко. Тут були павільйони з маслянични- 
ми сувенірами, балагани, де гостей 
зустрічали фольклорні персонажі і 
скоморохи. Щодня виступали творчі 
колективи із своїми концертними 
програмами. Організатори Широкої 
Масляної потурбувалися про випічку 
купи млинців висотою понад шість 
метрів, але вищою від 2003 р., за яку їх 
занесли до Книги рекордів Гінесса. 
Керівник Комітету з туризму уряду 
Москви Г.Антюфеєв відзначив, що 
такі заходи -  «це не лише справа історії 
чи звичаїв, а й чергова можливість 
привабити в Москву іноземних ту
ристів». Якщо в 2003 р. російську сто
лицю відвідало 2,5 млн. їх, то в 2010 р. 
очікується 5 млн.

Молитовні кімнати у всіх військо
вих частинах, дислокованих на тери
торії Марій-Ел, будуть відкриті протя
гом 2004 р. Це стало можливим завдя
ки угоді про співробітництво, підпи
саній наприкінці листопада керів
ництвом Йошкар-Олинської єпархії 
Російської православної Церкви і ко
мандуванням діючих у республіці 
військових з’єднань і частин. «Угода 
передбачає спільну роботу з патріо
тичного виховання і духовного окорм- 
лення військовослужбовців і членів 
їхніх родин, а також проведення 
спільних заходів і урочистостей, при
свячених пам’ятним датам вітчизня
ної історії»,- повідомив керівник 
єпархіального відділу із взаємодії з 
правоохоронними органами і зброй
ними силами о.Олександр Бачурін. 
(Благо вест-инфо)

Відродити духовні і моральні 
цінності на селі покликана угода про

співробітництво між Російською пра
вославною церквою (РПЦ) і Цент
ральним союзом споживчих товариств 
РФ. Документ підписали Патріарх 
Московський і всієї Русі Олексій II і го
лова Ради Центросоюзу, президент 
Асоціації кооперативних організацій 
Росії В.Єрмаков. Мета угоди -  коорди
нація спільних дій у сфері відроджен
ня православних традицій, боротьба із 
соціальними проблемами на селі.

Найвищий в Росії дерев’яний храм 
святителя Миколая збудовано в ро
сійсько-столичному Ізмайлові. Висота 
споруди -  41 метр. Храм зібрано без 
єдиного цвяха. При храмі буде працю
вати ліцей, який готуватиме фахівців 
народного промислу. Народні витво
ри не тільки будуть продаватися, а й 
виготовлятися в присутності замов
ників.

В Троїце-Сергієвій Лаврі буде 
встановлено дзвін вагою 72 тонни.
Це -  найважчий із дзвонів, які коли- 
небудь звучали в Московії. Він відли
тий у Санкт-Петербурзі на 
Балтійськом суднобудівному заводі і 
привезений в Сергієв Посад на 
спеціальному автопоїзді. Нагадаємо, 
що більш важкий -  200-тонний «Цар- 
дзвін» Кремля -  стоїть на землі як ек
спонат. Новий відновлений дзвін є 
третім у знаменитій монастирській 
дзвіниці, яка до 1930-х років нарахо
вувала сорок дзвонів. Перші два 
дзвони -  «Первісток» (27 тон) і «Бла
говіст» (35,5 тон), були відлиті на ЗІЛі 
й встановлені понад рік тому. Перед
бачається, що «Цар-дзвін» займе своє 
місце поруч з ними на великодньому 
тижні.
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Центральний храм Російської Пра
вославної Церкви -  храм Христа Спа
сителя -  відкритий щоденно для огля
ду і відвідуванн богослужінь в ньому. 
Для тих, хто бажає дізнатися більшого, 
організовуються екскурсії по музею, 
храму і видовій площадці. Екскурсія 
триває дві години. В храмі є декілька 
книжкових кіосків.

Помісний Собор Істинно-Право
славної Церкви Росії відбувся 16 люто
го в Москві під головуванням митро
полита Рафаїла (Прокоп’єва). На Со
борі в якості гостей була присутня де
легація Української Автокефальної 
Православної Церкви начолі з єписко
пом Богуславським і Білгородським 
Захарієм, який звернувся до Собору з 
привітанням від імені Предстоятеля 
УАПЦ митрополита Мефодія (Кудря- 
кова). Дві Церкви (ІПЦ (Р) і УАПЦ) 
пов’язує те, що покійний Предстоя
тель УАПЦ Патріарх Димитрій (Яре
ма) відновив значну частину єрархії 
ІПЦ (Р). (Кредо.ру)

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ
Мусульмани відзначили на початку 

лютого одне із головних своїх свят -  Ід
аль-адха (арабською) чи Курбан-Бай
рам (тюркською) -  свято всепрощен
ня, благодійності й пошанування стар
ших. Це свято відзначає ті випробову

вання, які послав Аллах на пророка 
Ібрагіма, який ладний був на знак своєї 
вірності принести в жертву свого 
первістка Ісмаїла. Це відбувалося непо
далік від Мекки в долині Арарат. Але 
архангел Джебраїл, посланий Богом, 
замінив на жертовнику сина Ібрагіма 
на баранця. В пам’ять про цю подію і 
на подяку Всевишньому пророк збуду
вав дім поклоніння Богові -  Каабу. Це 
було понад 1600 років тому. Мусульма
ни всього світу урочисто відзначають 
цю подію. Невід’ємним елементом 
цього відзначення є Хадж в Мекку -  ду
ховний центр мусульман. Курбан-Бай
рам святкується в 10-й день місяця 
Зуль-хіджа (за місячним календарем) і 
збігається з завершенням хаджу. Свят
кування тривають три дні і включають 
спеціальні святкові молитви і про
повіді, пишні застілля, візити до друзів 
і відвідування могил родичів.

Під час ритуалу закидання ка
мінцями стовпа на мості Джамрат 
у місті Міна в тисняві загинуло, затоп
тані натовпом, щонайменше 251 про
чанин і біля 300 одержало поранення. 
Про це проінформував керівник 
Міністерства Хаджу Саудівської Аравії 
їяд Мадані. Величезна юрба прочан, 
яка розтяглася на 400 метрів, рухалася 
через 15 метровий міст з метою кину
ти з нього каміння в стовп, що сим
волізував диявола. Тиснява тривала 27 
хвилин. В цьому році до Саудівської 
Аравії для здійснення хаджу приїхало 
біля 2-х мільйонів людей. В минулі ро
ки жертв було менше (в 2003 р. -  14, 
в 2001 -  14). Ось тільки в 1997 р. заги
нуло під час скоєної пожежі 340 про
чан, а в 1990 р. в тунелі, що веде до свя
тих місць, загинуло 1426 паломників.
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То ж перевага надається історично 
сформованим традиціям, а не прави
лам безпеки.

Понад 100 членів іранського 
меджлісу на знак протесту проти втру
чання релігійної влади у відсторонен
ня від виборів 20 лютого членів ре
формістських партій добровільно 
склали з себе депутатські повноважен
ня. Був також сидячий страйк депу
татів в будинку меджлісу. Духовний 
лідер країни аятола Хаменеї відмовив
ся втручатися в ситуацію. Протестую
чих підтримав міністр внутрішніх 
справ Ірану Абдолвахід Массаві Ларі. 
Це відсторонення дало можливість пе
ремогти при виборах до меджлісу 
партії консерваторів.

В 2020 р. в кожному великому місті 
СІЛА мусульман буде більше, ніж хри
стиян, якщо лише темпи зростання 
цієї релігії не знизяться. Така «екс
пансія мухаммеданства», за словами 
американського дослідника ісламу 
Карла Елліса, відбувається не за раху
нок власних можливостей ісламу, а із- 
за слабкості християнських церков. 
Іслам у світі нині зростає набагато 
швидше, ніж інші релігії. Щорічний 
його приріст 2,75%. Через 20 років му
сульман у світі буде більше, ніж хрис
тиян.

Роз’єднати дві частини мусуль
манського світу -  ту, яка схильна до ек
стремізму (5%), і ту, яка налаштована 
жити мирно (95%) -  закликав світову 
громадськість і зокрема США ко
лишній прем’єр-міністр Франції 
Мішель Рокар. Він запропонував 
підтримати тих мусульманських

лідерів, які хочуть жити в мирі і покла
сти кінець тривалому приниженню 
ісламу, а цього можна досягнути лише 
за умови демократії і розвитку в му
сульманському світі. (День. -  №22)

Заборонить мусульманам з’являти
ся на публіці в своєму традиційному

одязі новий законопроект, який буде 
прийнятий адміністрацією декількох 
федеральних земель Німеччини. Пред
ставники мусульман країни висловили 
владі свій протест, бо ж це є обмежен
ням прав 3,5 млн. осіб.

Перший європейський навчальний 
заклад, який готує шкільних викла
дачів основ ісламу, відкрився в Німеч
чині. «Центр релігійних досліджень» 
відкритий при університеті м.Мюн- 
стер. В даний час у Німеччині ведеться 
полеміка про необхідність введення 
основ ісламу як шкільної дисципліни, 
поряд з основами християнства й 
іудаїзму. Католицька і лютеранська 
громади Німеччини наділені правом 
проводити уроки релігійної освіти 
в державних школах більшості земель. 
Проте недавно адміністративний суд 
землі Північний Рейн-Вестфалія, 
до якої відноситься Мюнстер, ухвалив, 
що ісламські організації регіону не мо
жуть займатися релігійною освітою із- 
за політичного характеру своєї діяль
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ності. «Незважаючи на існуючі юри
дичні утруднення, ми в університеті 
Мюнстера вважаємо важливим ство
рення бази для навчання майбутніх 
викладачів ісламу», -  вважають ор
ганізатори Центру.

Марокканська влада посилює кон
троль за діяльністю мечетей й ісламсь
ких проповідників. З цією метою 
міністерство у справах вакуфів й ісла
му розробило програму реформуван
ня цього відомства. Головна спрямо
ваність майбутніх реформ -  посилен
ня контролю за діяльністю мусуль
манських релігійних установ і ви
корінення екстремізму серед віруючих. 
Відповідно до нових вимог міністерст
ва, забороняється використання мече
тей для політичної пропаганди, вка
зується на необхідність підвищення 
якості релігійних проповідей і 
відповідальності проповідників. Особ
ливо відзначалося, що діяльність ме
четей має відповідати проведеному 
королівством курсу і бути спрямова
ною на мобілізацію віруючих на 
підтримку здійснюваних у країні ре
форм. Передбачається також реор
ганізація релігійних навчальних за
кладів, яким ставиться в обов’язок ко
ординувати свої навчальні програми з 
Міністерством освіти. Міністерство 
планує також поставити під свій кон
троль приватні мечеті. (ІТАР-ТАРС)

Науковці мусульманського Пакис
тану дружньо налаштовані до тих бра
терських країн, які протистоять воро
жим щодо ісламського світу амери
канцям. Стало відомо, що пакис
танські фізики з дослідницької лабо
раторії Абдул Кадир Хана передали

ядерні технології Ірану, Півн.Кореї, 
Лівії та Малайзії з тим, щоб вони мог
ли створити свою атомну бомбу. Крім 
мусульманської солідарності, це по
винно було «зменшити тиск» на Паки
стан, що за такого розвитку подій ста
вав вже далеко не єдиним порушни
ком режиму нерозповсюдження. Хоч 
факт передачі Пакистаном ядерних 
технологій в інші країни і викликав 
обурення в ряді західних країн, проте 
вся громадськість країни (і з цим має 
рахуватися президент П.Мушарраф) 
ладна вибачити все «батькові ядерної 
зброї, яка вберегла Пакистан від атаки 
з боку Індії».

Шиїтські духовні лідери Іраку ви
магають, щоб проект перехідної Кон

ституції країни був винесений на роз
гляд вибраних Законодавчих зборів і 
щоб він відповідав нормам шаріату. 
Водночас Глава тимчасової грома
дянської адміністрації Іраку Пол Бре
мер заявив, що він не допустить остан
нього. За його словами, іслам стане 
«джерелом натхнення» при підготовці 
Закону, але не її основою. Бремер за 
надання жінкам таких же прав, як і чо
ловікам. За словами юристів, включен
ня до Конституції Іраку норм ісламсь
кого законодавства змінить світський 
характер держави. Зокрема, в країні 
буде заборонена торгівля алкоголем й
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азартні ігри, а жінки втратять багато 
прав при розлученні та успадкуванні 
майна. Член Керівної ради Іраку Мох- 
сен Абдель-Хамід, який обстоює не
обхідність включення до Конституції 
принципів шаріату, пообіцяв зробити 
виняток для християнського населен
ня країни. Разом з тим він зауважив, 
що іракці мають утриматися від прий
няття законів, які нехтують нормами 
ісламу.

Відвернути атаки фанатично нала
штованих щодо християн шиїтів за
кликала владу Іраку, членів Керівної 
ради країни, мусульманських лідерів 
група з 200 мусульманських політич
них лідерів і представників місцевої 
інтелігенції. «Християни живуть 
в Іраці протягом двох тисяч років,- 
відзначають вони. -  Вони мають свій 
величезний слід у розвитку місцевої 
цивілізації до і після приходу сюди 
ісламу».

Голова Духовного управління му
сульман Азіатської частини Росії шейх 
Нафігулла Аширов засвідчує, що іслам 
і терор несумісні. ДУМАР неодноразо
во надсилало листи в мусульманські 
громади із застереженням, що участь 
в організації вибухів та інших те- 
рактів -  це злочин, який нічого 
спільного з ісламом не має. «Злочинці 
не мають ні релігії, ні національності. 
Ми не повинні пов’язувати теракти ні 
з чеченцями, ні з татарами, ні з 
росіянами».

Москва сама спонукає чеченських 
жінок ставати шахідками. Ось що
відзначила мусульманка Лейла: «Я -  
чистокровна чеченка. Я могла 6 зірва

Релігія в сучасному світі___________________

ти все, що 6 забажала. Але в мене інші 
плани. Проте інколи задаю собі питан
ня: що буду робити, коли російські 
солдати, не дай Бог, вб’ють когось із 
моїх родичів? Тоді в Москві однією 
шахідкою стане більше».

100 мільйонів доларів на реформи 
в релігійних навчальних закладах -
медресе -  виділить у 2004 р. Націо
нальна економічна рада Пакистану. 
Про це заявив міністр фінансів країни 
Ш.Азіз. У рамках розробленого плану 
у восьми тисячах медресе початкового 
і середнього рівнів буде додатково вве
дене вивчення сучасних дисциплін -  
англійської мови, математики й інших 
предметів, а учні старших класів бу
дуть вивчати також економіку й 
комп’ютерні дисципліни. Програма 
також передбачає підготовку вчителів, 
безкоштовний розподіл підручників, 
забезпечення медресе шкільним устат
куванням і виділення стипендій уч
ням. Зараз у медресе в Пакистані на
вчаються понад 700 тисяч дітей, в ос
новному з бідних родин. Президент 
Пакистану Первез Мушарраф постій
но підкреслює, що в сучасному житті 
необхідний «освічений і помірний 
іслам», причому не тільки в Пакистані, 
але й в інших мусульманських країнах. 
Мушарраф уже кілька років наполягає 
на проведенні реформи освіти 
в релігійних школах, випускники яких 
не володіють англійською мовою і 
вивчають лише Коран й теологічні 
дисципліни. Саме тому після закінчен
ня медресе вони не можуть одержати 
нормальну роботу, окрім як у релі
гійних організаціях, фондах і мечетях. 
До того ж, відомо, що в деяких медре
се відверто пропагують необхідність
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ведення джихаду (священної війни) з 
невірними, тобто, по суті, готують ка
дри для різних воєнізованих радикаль
них угрупувань.

Шейх Нур Баруд від імені керів
ництва мусульман Сомалі виступив 
проти пропаганди і використання пре
зервативів. Він вважає, що їх викорис
тання сприяє розвитку невірності су- 
пругів, а відтак -  суперечить шаріату. 
Особи, які продають чи використову
ють цей товар, будуть відтепер підда
ватися традиційним в ісламі формам 
покарання, насамперед побиттю. 
Рішення ісламських лідерів Сомалі 
прийняте у відповідь на старт ан- 
тиспідівської кампанії на місцевому 
радіо, підготовленої під егідою ООН.

Жіночі манекени з релігійних мо
тивів заборонено виставляти у вітри

нах магазинів Північно-Західної про
вінції Пакистану. Таке розпорядження 
видав Акрам Дуррані -  головний 
міністр провінції, де влада сформова
на із представників альянсу шести му
сульманських клерикальних партій. 
Власникам крамниць і магазинів за
пропоновано негайно забрати з вітрин 
і салонів усі манекени, що демонстру
ють жіночі вбрання і прикраси, 
оскільки вони, за заявою влади, «є,

по суті, ідолами», категорично заборо
неними ісламською релігією.

За статтю «Священний фашизм»
редактор афганської газети «Афтаб» 
Хусейн Махдаві і його заступник Алі 
Сістані були арештовані й одержали 
смертний вирок. В статті вони зокрема 
писали: «Якщо іслам дійсно є вищою і 
найбільшою із всіх існуючих релігій, 
то чому тоді мусульманські країни так 
відстали від сучасного світу?».

Зібрання мусульманок Татарстану
у своєму зверненні до міністра освіти 
автономії висловило прохання «упо
рядкувати одяг шкільних вчителів і 
виховательок дитячих садочків. 
На думку голови Організації мусуль
манських жінок, поява на уроці вчи
тельки в міні-спідниці не сприяє мо
ральному вихованню школярок. 
Зібрання висловилося також проти 
низькопробної телепродукції, яка спу
стошує молодь, пропагує культ насил
ля і вседозволеності.

Диктор в чадрі появився на телеба
ченні Саудівської Аравії. Це -  Батин 
Ан-Наср. Вона читала новини, спілку
валася з кореспондентом, які не могли 
бачити її вроду, її реакції на сказане. 
Диктор оголосила про початок роботи 
нової телестудії «Аль-Ахбарійя». Мож
на сподіватися, що вона дещо прорве 
ту ортодоксальнісь, яка панувала до 
цього в роботі двох інших телеканалів.

Ісламське екстремістське угрупу- 
вання «Ансар аль-Іслам» взяла на себе 
відповідальність за вибухи в штаб- 
квартирах Демократичної партії Кур
дистану і Патріотичного союзу Курди
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стану в Ербілі, коли загинуло 105 осіб і 
233 було поранено. Це вперше ор
ганізатори теракту за час окупації Іра
ку виявили себе. Твердять, що це угру- 
пування має зв’язки з організацією 
«Аль-Каїда».

БУДДИЗМ
Підсудною справою в завойовано

му Китаєм Тибеті вважається проголо
шення ім’я його духовного лідера Да
лай-Лами чи збереження його зобра
ження. Китайці працюють на аси
міляцію його народу. Дев’яносто 
відсотків монастирів буддистів було 
розгромлено Китаєм в 1950-х роках. 
Серед буддистських монахів молоді 
дуже мало. З метою збереження своєї 
культури і релігійності багато тибетців 
перебралося в Індію, де є велика їх ре
зервація. Тут побудовані тибетцями- 
імігрантами свої храми, часто надто 
великі. В одному з них водночас співа
ють до 4-х тис. монахів

В Будинках культури декількох 
підприємств Москви прилаш тува
лися платні лекторії місцевих буд
дистів. Відвідують їх переважно 
жінки. Окрім прослуховування 
лекцій, новобуддисти мають тут та
кож практичні заняття -  медиту- 
вання, спів мантр Аоум і Рам. Пе
редбачений масаж, але як відзначи
ла ведуча в БК АЗЛК, «ми не мнемо 
тіло рукам, а працюємо з тонкими 
енергіями. Без медитації, без 
просвітлення тут нічого не полу
читься. Енергія космосу не пройде 
по частинах тіла, бо ж тут не
обхідна обов’язково незвичайної 
сили думка.

Буддисти щасливіші, ніж звичайні 
смертні, саме завдяки позитивному 
впливу їхньої медитації на мозок. «Ме
дитація, -  пояснює голова відділення 
психології університету штату 
Вісконсін професор Річард Девідсон, -  
зменшує активність певної частини 
головного мозку, а саме -  правої пре- 
фронтальної кори, яка пов’язана з не
гативними емоціями -  неспокій, гнів, 
страх і станом депресії». Девідсон 
довів, що у людей, які регулярно зай
маються медитацією, утворюється та
кож більша кількість антитіл, що про
тистоїть інфекціям. Дослідники з 
інституту «Життя розуму» на основі 
експерименту Адам Інгл також експе
риментально підтвердили, що буддис
ти, які концентруються на досягненні 
внутрішнього спокою, справді насоло
джуються життям більшою мірою, ніж 
інші люди. Буддистська медитація по
силює імунітет проти низки різних за
хворювань, навіть раку. Західні вчені 
вже декілька років їздять в Гімалаї, бу
дучи озброєними електрогенератора
ми, комп’ютерами та електроененце- 
фалографами, для вивчення впливу 
буддистського мислення не тільки на 
психологічне, а й на фізичне здоров’я 
прихильників цієї релігії.

ІУДАЇЗМ
Антисемітизм у світі зростає.

Міжнародне християнське посольство, 
яке затурбоване поверненням євреїв 
до Ізраїлю, очікує вибух зневаги до 
євреїв у 2004 р. Виконавчий директор 
МХП Малькольм Хеддінг відзначає: 
«Ми з жалем засвідчуємо постійне зро
стання антисемітизму у всьому світі, 
яке буде продовжуватися і в новому
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році». Проведені МХП соціологічні 
дослідження засвідчили, що 60% євро
пейців розглядають Ізраїль як ворога 
№ 1 і постійну загрозу для всього світу. 
Євреї світу занепокоєні тим, що 
в Європі постійно зростає кількість 
мусульманського населення. Його 
нині тут нібито 17 мільйонів.

Два головних рабини Єрусалиму -
Іона Метцгера і Соломон Амара -  
відвідали Ватикан, де мали зустріч з 
Папою Іваном Павлом II. їх турбує на
ростаючий антисемітизм в світі. Вони 
попросили Івана Павла II використати 
свій вплив для протидії тероризму. Ре
агуючи на це, Папа наголосив, що 
потрібно «спільно будувати майбутнє, 
у якому немає місця антиєврейським 
настроям серед християн і антихрис- 
тиянським настроям серед юдеїв». 
На думку Понтифіка, »антисемітизм, 
як і будь-яка інша форма расової нена
висті, є гріх проти Бога і злочин проти 
людства».

Головна святиня іудейства -  Стіна 
плачу в Єрусалимі -  частково завали
лася. На щастя, в цей час біля неї не бу
ло відвідувачів. Ізраїльське управління 
археології неодноразово попереджува
ло владу Єрусалиму про необхідність 
зміцнення кладки залишків давнього 
Єрусалимського храму. Ізраїльський 
археолог Ейлат Мазар заявив, що об
вал фрагменту єрусалимської стіни 
може призвести зрештою до більш 
значних руйнувань як самої святині, 
так і воріт Мограбі, які ведуть на Хра
мову гору. Біда в тому, що в цьому 
районі ведуться постійні розкопки, 
а палестинці щось будують на горі біля 
мечеті Аль-Акса. В свою чергу

ісламські радикали обвал Стіни Плачу 
пояснюють тим, що ізраїльтяни ніби
то прагнули підкопатися під мечеть. 
Дійсною причиною обвалу можуть бу
ти перепади температури, викликані 
недавніми снігопадами, а також земле
трус 11 лютого.

Вандалізм проти поховань євреїв 
скоєно на кладовищі «Жертв 9 січня»
в Санкт-Петербурзі. Зруйновано біля 
півсотні надгробників, на багатьох мо
гильних плитах намальовано свастику. 
Головний рабин Росії Берл Лазар за
явив: «Сплюндрування кладовища -  
це екстремістський злочин. Той же іде
ологічний фактор і мотив національ
ного несприйняття рухав екстреміста
ми тоді, коли в Петербурзі група озб
роєних підлітків вбила таджицьку 
дівчинку. Зважаючи на фашистську 
свастику і антисемітські листівки, це 
справа рук одного з націоналістичних 
неофашистських угрупувань. Вони не 
розуміють, що замість того, щоб допо
магати Росії стати на ноги, зміцніти і 
набратися сил як демократичній, гу
манній країні, вони лише погіршують 
її позиції і на внутрішній, і на міжна
родній арені».

Фрідхельм Піпер -  генеральний се- 
кретр Всесвітньої ради християн і 
євреїв в своєму посланні Вадиму Раби
новичу -  президенту Всеукраїнського 
єврейського конгресу висловив свою 
радість з приводу закриття «Сільських 
вістей» і повідомив про підключення 
інших організацій до боротьби з анти
семітизмом в Україні. «Ми всі з 
радістю зустріли повідомлення про 
мужнє рішення суду закрити це видан
ня», -  пише Давид Розен -  президент
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Всесвітньої конференції з релігії і ми
ру. (Столичка. -  19 лютого)

Екстремісти є не лише серед му
сульман, а й серед іудеїв. Про це
свідчить прагнення партії «Лікуд» 
будь-якими засобами не допустити ре
алізації прагнення прем'єра Ізраїлю 
ліквідувати єврейські поселення на 
Західному березі Йордану і в секторі 
Газа, передислокувати розміщені там 
військові частини. Навіть такий відо
мий яструб як Шарон зрозумів, що є 
зрештою причиною появи і розгор
тання ісламського екстремізму, який 
неможливо іншими шляхами усунути. 
«Лікуд» виношує ідею «Великого 
Ізраїлю», а тому безкомпромісно нала
штований на реалізацію свого задуму. 
(День. -1 3  січня)

Дитина, яку народила єврейка, не
зважаючи на те, якої національності є 
її батько, згідно правил іудаїзму є та
кож євреєм, а відтак їй автоматично 
забезпечене ізраїльське громадянст
во. З метою недопустити в такий 
спосіб поширення в Ізраїлі присут
ності китайців, влада країни зо
бов’язує їх при одержанні тут будь- 
якої роботи при підписанні кон
трактів водночас засвідчувати те, що 
вони не матимуть статевих зв’язків з 
ізраїльськими громадянами. Водно
час контракт забороняє китайцям 
будь-яку релігійну діяльність на тери
торії Ізраїлю.

Євреї Ізраїлю прагнуть рятуватися 
салом від палестинських смертників.
Наповнені ним мішки поліцаї вивішу
ють в пасажирських автобусах. Згідно 
ісламської традиції той, хто перед

смертю хоч в якийсь спосіб доторк
неться до свинятини, вічне життя 
в раю не матиме. Але ж іудаїзм теж роз
глядає свиню як нечисту тварину! Тут 
глава релігійної школи «Палац Тори» і 
суддя єрусалимського рабинського су
ду Елліезер-Моше Фішер ухвалив: «Не
має ніяких канонічних перепон вико
ристовувати мішки із салом в автобу
сах та інших місцях (в торгових цент
рах, школах, на залізничних станціях 
тощо)». Рабин при цьому зауважив, 
що його рішення продиктоване за
повіддю, згідно якої заради спасіння 
життя людей відміняються всі інші 
релігійні настанови. Запропонована 
рабинатом форма боротьби з терориз
мом одержала підтримку Міністерства 
внутрішніх справ Ізраїлю.

Контакт євреїв із Всевишнім 
в Єрусалимі спростився. До Бога 
відтепер тут можна звертатися через 
Інтернет. Такі послуги надає компанія 
«Безек». Можна також надіслати фак
сом на адресу цієї телефонної фірми 
лист-прохання до Бога, а вона вже ці 
листи-мрії прилаштує в Стіні Плачу. 
В такий спосіб в Єрусалимі спростили 
зв’язки з Богом для тих віруючих 
іудеїв, хто живе поза Ізраїлем. Щотиж
ня фірма одержує до 200 факсів-про- 
хань до Бога.
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ІНДІЙСЬКА 
РЕЛІГІЙНА т р а д и ц і я

Послідовники індуїзму із великим 
захопленням сприйняли 100-серійний 
кінофільм «Махабхарата», створений 
американським режисером Пітером 
Бруком. В дні його демонстрації по те
лебаченню вулиці великих міст Індії, 
як це не дивно, стають пустими. Акто
ри, які були причетні до творення 
фільму, мали були ввійти в атмосферу 
часу написання епосу, передати внут
рішній світ тогочасності звичними за
собами сучасного театрального мис
тецтва.

Ведична традиція піснеспіву ого
лошена ЮНЕСКО «невловимою 
спадщиною людства». На засіданні 
жюрі, що відбулося в Парижі, 
п.Койчіро Матсура, генеральний ди
ректор ЮНЕСКО, визнав спів ведич
них гімнів видатним прикладом 
спадщини і форми культурного ви
раження. У декларації сказано, що 
в епоху глобалізації і модернізації, 
коли культурне різноманіття випро
бує на собі тиск, збереження усної 
ведичної традиції співання, що є 
унікальною культурною спадщиною, 
має величезне значення. Декларація 
ЮНЕСКО призведе до міжнародно
го визнання неперевершено!' тра
диції оспівування ведичних гімнів 
в Індії, що пережила багато століть і 
зберегла в собі мудрість Вед завдяки 
надзвичайним зусиллям і ретельно 
продуманим мнемонічним методам 
запам’ятовування. Чистота і надій
ність технічних прийомів, розробле
них для повторення ведичних мантр

у далекому минулому, забезпечили 
в наші дні доступ до однієї із най
давніших скарбниць літератури 
людства, цілком зберігши при цьому 
її цілісність. Відтак ЮНЕСКО сприя
тиме ученим й іншим практикуючим 
фахівцям у цій сфері з тією метою, 
щоб, будучи охоронцями власних 
звичаїв, вони могли зберегти, ожи
вити й розвивати свою діяльність 
у декламуванні ведичних гімнів, до
даючи зусилля у першу чергу для 
збереження традиції в її спо
конвічному вигляді. (Московський 
центр ведичної культури 
http://w w w .krishna. org.ua/news/ 
unesco.htm)

До касти недоторканих індуїзм 
відносить хіджрів -  транссексуалів, 
трансвеститів і гермафродитів, яких 
нині в Індії нараховується біля 5 
мільйонів. Відомо, що в час династії 
моголів хіджри традиційно займали 
посади керуючих гаремами -  
найбільш впливових установ того 
часу, були політичними радниками 
представників влади. В Індії хіжри як 
представники касти недоторканих, 
не мають права входити в магазини, 
лікарні, готелі, різні державні устано
ви, їздити у громадському транс
порті. Вони не мають паспортів. Вод
ночас, як це не парадоксально, індуси 
масово обирають їх до органів влади. 
В 2003 р. їх стало багато 
у провінційних парламентах. Так, 
главою 200-тисячного міста Катні є 
Камла Джаан Маусі. Проте зараз 
вирішується питання правомірності 
зайняття ним\нею посади мера, бо ж, 
згідно місцевого закону, цю посаду 
може займати лише жінка.
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НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ
В і р у ю ч і  

Церкви Остан
нього Завіту 14 
січня святку
вали Різдво 
Вчителя Віс- 
саріона. Місто 
Оселя Світан
ку на півдні 
Красноярсько
го краю підго
тувалося до 

зустрічі гостей. На центральній площі 
були влаштовані зі снігу красиві вхідні 
ворота. Святкова літургія почалася з 
обряду обмивання бажаючих. Обряд 
здійснювали три священника. Після 
цього вся процесія направилась в Не
бесну Оселю. На шляху гостей вітали 
жителі зі світу казок та іграшок, 
чарівні ангели з картин художників. 
На воротах храмової площі на горі 
Сухій гостей вітали два великих сніго
вих ангела, яких створили скульптори 
Оселі Світанку. Три священника 
Сергій, Володимир і Андрій здійснили 
літургію біля Вівтаря Землі. В долині 
папороті відбулося таїнство злиття 
послідовників зі своїм Учителем. 
Таїнство злиття в цьому році відбуло
ся нетрадиційно. Вчитель Віссаріон 
спочатку сказав слово, в якому вказав 
на особливість іменно цього злиття. 
На загальну радість служителей Оселі і 
гостей Вчитель розповів про таїнство 
вогню Його молитви: «Це таїнство 
особливе, через яке хотів би, щоб ті, 
хто вогонь втратив, ще більш переос
мислили те, що роблять. Але так як 
міра відповідальності різна у вас,

то по-різному це і вимагається, хоча 
вогонь і горить однаково ... І вогонь 
святковий я бажаю дати вам знову, 
щоб вогонь молитви моєї зміг зігріти 
вас, допомогти у виборі великому. 
Проявіть тепер себе в дні послідуючі!». 
(В.Сумовський)

Санкт-Петер- 
бурзька громад
ська організація 
«Саєнтологічний 
Центр» провела 
презентацію рек
ламної поштової 
марки із зобра
женням заснов

ника саєнтології Л.Р.Хаббарда, при
урочивши її вихід до 300-річчя Петер
бургу. Марка була випущена за пропо
зицією Всесвітньої академії науки, ми
стецтва і культури, що високо оцінила 
заслуги Л.Р.Хаббарда як письменника і 
гуманіста, який боровся за мир і сво
боду совісті. Поштова марка не має 
номіналу і не є платіжним поштовим 
засобом, представляючи собою 
своєрідну продукцію рекламного ха
рактеру. На ній вміщені напис 
«Всесвітня академія науки, мистецтва і 
культури» і фотографія Л.Р. Хаббарда 
з його словами: «У той день, коли ми 
зможемо цілком довіряти один одно
му, на Землі наступить мир». Розроб- 
лювач марки -  відомий петербурзький 
дизайнер Є.Єгоров провів перше спец
гашения нової марки. «Випуск таких 
рекламних марок здійснювався в Росії 
в період НЕПу і був відновлений ос
таннім часом, -  сказала директор 
Офісу Хаббарда із зв’язків з гро
мадськістю в країнах СНД М.Хівцо- 
ва. -  Ця марка -  перша у світі марка із
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зображенням Л.Хаббарда, вона робив 
свій внесок у поліпшення суспільства».

Вчення саєнтологів є модним 
в Голівуді. Багато кіноакторів сповіду
ють його. Доходить до того, що навіть 
розлучаються через віровизнання. Так, 
відомого актора Тома Круза залишила 
його дружина Ніколь Кідман, бо ж не 
сприйняла його саєнтологічну віру. За
те інша акторка Пенелопа Круз оберну
лася у віру Тома тільки із-за того, щоб 
вийти за нього заміж. (УМ -  3 лютого)

Авторський вечір глави Православ
ної церкви Божої Матері «Державна»
(більш широко вона відома як «Бого
родичный центр»)архиепископа Іоан- 
на (Веніаміна Береславского) відбувся 
в Москві. У рамках цього заходу відбу
лася також презентація нових праць 
«видатного мислителя сучасності, 
письменника, містика Іоанна Блажен
ного, автора понад 250 книг» (так іме
нують лідера Центра його прихильни
ки). Представляючи себе, Іоанн заявив, 
що є «сином премудрості, молодшим 
братом і учнем Христа, сином Богоро
диці». «Бог дав мені жезл непорочного 
початку, щоб звести перший камінь 
Богоцівілізації третього тисячоріччя і 
дати перший удар по сатані і його пол
чищі». Близько 300 учасників вечора 
одержали на згадку екземпляри пер
шого номера нового журналу Богоро
дичного центру «Місія Марії», у якому 
вміщений портрет В.Путіна, супровод
жуваний підписом: «Президентство 
Володимира Путіна благословлено». 
Священики Ілля Попов, ректор духов
ного навчального закладу «Богородич
ного центра», і Кирило Дешевцев пре
зентували книги архиепископа Іоанна,

написані останнім часом: «Явления Бо
жией Матери с І по XX век», «Ковчег на 
горах», «Соловки -  вторая Голгофа», 
«Соловецкий сад», «Богоцивилизация 
III», «Врата покаяння» та інші.

Московська влада вирішила надати 
Московському товариству свідомості 
Крішни земельну ділянку площею 
близько 1,05 га за адресою: Москва, 
Ленінградський проспект, 39, на умо
вах безплатного користування на 
період будівництва в 2003-2004 роках 
культової споруди і наступної її ек
сплуатації з оформленням надалі зе
мельних відносин у визначеному по
рядку. Уряд Москви прийняв це 
рішення «з огляду на потребу 
в підтримці релігійних організацій» і 
«з метою забезпечення реалізації 
міських соціальних програм».

«Армія Спасіння» одержала у бла
годійницький подарунок від вдови за
сновника компанії McDonald’s Рея 
Крока Джоани в сумі 1,5 млрд. доларів. 
В своєму заповіті благодійниця напи
сала, що єдиною умовою одержання 
цих коштів є створення у США 60 но
вих центрів «Армії Спасіння». Харак
терно, що ні Рей Крок, ні його вже 
покійна дружина не були членами 
«Армії Спасіння».

Релігійна секта раелінів вважає, що
людство було створене прихідцями з 
Космосу за допомогою клонування. З 
метою проведення експерименту з 
клонування людини вона створила 
компанію Glonaid. Президент її 
Бріджіт Буассельє заявив, що експери
мент вже зреалізовано: в різних 
регіонах світу народилося п’ять клонів

___________________ Релігія в сучасному світі
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людини. Проте представники Glonaid 
ще не продемонстрували доказів того, 
що їх експерименти були успішними. 
При цьому зазнав невдачі й експери
мент з клонування людини, який про
водив в середині січня доктор Панай- 
отіс Завос.

В Токійському міському суді поча
лося слухання справи Масамі Цутія -
члена керівництва течії «Аум- 
Сінрікьо». Його звинувачують в ор
ганізації зорінової атаки в токійському 
метро 20 березня 1995 р., коли загину
ло 11 осіб і постраждало 5,5 тисяч. Хоч 
фактів, які засвідчують співучасть 
Цутія надто багато, але його адвокат 
твердить, що підсудний ні в чому не 
винуватий. 27 лютого почався також 
суд і над главарем «Аум-Сінрікьо» 
48-річним Секо Асахарою (офіційне 
ім’я -  Тідзуо Мацумото).

ІНШІ
РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ

В Тибеті вже протягом багатьох 
століть існує монастир державного 
Оракула Годона, який постає в ролі по
середника між світом живих людей і 
світом духів. Дух божества, як це роз’яс
нює медіум державного Оракула Годона 
Тензін Вангдал, нині використовує саме 
його тіло і через нього постає в ролі рад
ника, помічника і захисника тибетсько
го уряду. Під час трансу цей дух нібито 
входить в тіло медіума і пророкує різні 
події, усуває небажані перепони й ство
рює сприятливі умови для тих чи інших 
державних справ. В транс Тензін Ванг
дал входить 2-3 рази на рік, але обов’яз
ково в тибетський Новий рік за місяч
ним календарем. Ось як він про це роз

Релігія в сучасному світі___________________

повідає: «В цей момент моїм фізичним 
тілом оволодіває дух божества. Я сам 
нічого не пам’ятаю, тимчасово нібито 
перестаю існувати. Але моя свідомість 
не виходить із тіла. Просто в цей мо
мент воно не домінує. Це все таки надто 
складний процес і його просто не мож
на описати словами. Адже є в житті такі 
речі, які виходять за рамки нашого бу
денного розуміння. Феномен Оракулів 
саме й відноситься до них. Може науці 
колись зрештою і вдасться розгадати їх 
таємницю». (ММонгуш)

МІСТИКА
В Росії почалася боротьба із 

чарівницями і гадалками, яких розве
лося надто багато. Вони приписують 
собі здатність виліковувати будь-які 
хвороби, знімати порчу, передбачати 
майбуття. При цьому за їх вміння «на
давати послуги нетрадиційними мето
дами» приходиться платити великі су
ми кровних. Так, в Петрозаводську 
арештовано відому за межами Карелії 
«чарівницю» Віру Пендонен. Вона гас
тролювала не лише по Росії, а й по 
країнах СНД, створюючи агентство 
під назвою «Біла магія». Грабувала 
Пендонен своїх пацієнтів без будь- 
якого жалю. Ось лише в Петрозаводсь
ку за виповнення свого бажання зреш
тою знайти свого принца 29-річна Те
тяна Н. віднесла «чарівниці» 15 тис. 
рублів і 1100 доларів. А таких ошука
них лише в цьому місті виявилося до 
20, не говорячи про сотню з інших 
міст, де гастролювала «жриця». То ж 
перш ніж друкувати різні закликаючі 
реклами про чародіїв, наші газети ма
ли б подумати, до чого вони заклика
ють громадян країни.
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ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКУ -  19 0
В березні цього року виповнюється 190 

років від дня народження національного 
Пророка України, видатного українського 
поета-мислителя Тараса Шевченка.

Бог і Україна... Якщо скажемо, що для 
Тараса Шевченка вони виступають як 
рівнозначні святині, то в цьому великої 
похибки не буде. Не буде також великим 
гріхом, якщо ми зауважимо, що для 
історичної долі України Бог і Шевченко -  сили 
одномірні, бо ж поет з його Словом є 
Всевишнім Одкровенням Україні. І в той час, 
коли за словами Тараса, Бог «спав», «мовчав», 
«не бачив», Шевченко із своїм закликом 
постав для України як Божий Посланець, 

Національний Месія. Він проснув українців. Саме тому його так не люблять 
сусідні великодержавні шовіністи, а масони відносять до вурдулак. Але Тарас для 
нас, як і наша пісня, є нашою Славою, яка ніколи «не вмре, не загине». Дух 
Правди -  ось що пронизує його художню і поетичну творчість. Між тим 
Шевченко вважав себе «бездоганним християнином», розглядав релігію як 
«святу велику справу» для людини. Вживаючи слово «Бог» у різних 
метафоричних значеннях, поет в той же час визнавав реальне існування Бога як 
надприродної творящої сили. Проте невдоволення поета тим, що всемогутній 
Бог не виконує своє милосердне призначення щодо простої людини, яка живе в 
постійному горі, і щодо України, яка конає в ярмі Московської неволі, вивело 
Шевченка на позиції антитеїзму і вільнодумного скептицизму, відмови від 
теоцентризму і утвердження в антропоцентризмі. Поет прагне перебрати на себе 
роль посередника між народом і Богом, говорити із своїм рідним народом від 
імені Бога, розкриваючи йому у своїх творах зміст Божого Слова. Своє 
покликання Шевченко вбачає у пробудженні людей від того сну, який Бог навів 
на них, скувавши їх «вільний розум». Людина в поглядах поета стоїть в центрі 
всього світу. Її інтереси для нього -  понад усе. Вільнодумство поета насичене 
антиклерикальними і своєрідними деїстичними ідеями. В його творах 
знаходимо різку критику політики Ватикану щодо України, оспівування 
реформаційних рухів, викриття прислужницької позиції церкви щодо царя, 
панівних соціальних верств. (А.Колодний)
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АКТУАЛЬНА ТЕМА
АРХИЄПИСКОП МИКОЛА ЕТЕРОВИЧ ЗАЛИШАЄ УКРАЇНУ

Архиепископ Микола Етерович -  нунцій Апостольської сто
лиці в Україні -  залишає Україну. 11 лютого ц.р. Папа Іван Пав
ло II призначив його Генеральним секретарем Папських Си
нодів із постійним перебуванням у Ватикані. Представляючи 
протягом пяти років в Україні державу Ватикан, архиепископ 
заслужив щиру повагу всіх, хто спілкувався з ним. Відділення 
релігієзнавства ІФ НАНУ провело при участі владики не одну 
конференцію, видрукувало при його спонсорській допомозі 
декілька книг, заспілкувалося з впливовими кардиналами 
Римської курії. Архиепископ приймав в нунціатурі щороку сту- 
дентів-релігієзнавців університету «Києво-Могилянська Ака

демія». Проте, будучи екуменічно налаштованим, Микола Етерович в своїй практичній 
діяльності все ж діяв постійно з оглядкою на Московський Патріархат, прагнув бачити в Ук
раїнському греко-католицизмі більше католицизм, ніж грецькість, тобто східність. Він був 
скоріше послом Католицької Церкви, ніж держави Ватикан. Ми так і не дочекалися за роки 
нунціатури архиепископа Миколи Етеровича налагодження взаємних культурних і наукових 
обмінів між Ватиканом і Україною, книгообмінів і музеєобмінів, якихось інших форм 
зацікавлених міждержавних зв’язків. А між тим, враховуючи особливе становище в Україні 
двох католицьких церков, певно варто було 6 порушити питання встановлення конкордату 
між Україною і Ватиканом. Інколи складалося враження, що главою католицької Церкви 
в Україні є не кардинал Мар’ян Яворський, а архиепископ Микола Етерович, що останній є 
не послом Апостольської столиці, а главою двох католицьких церковних гілок. І в останньо
му діяльність Миколи Етеровича була плідною. Він діяв скоріше як католицький владика, ніж 
як посол. За його настирливості РКЦ вдалося відкрити в Україні 200 нових громад, організу
вати роботу багатьох католицьких монастирів, благодійницьких спільнот. Архиепископ ра
зом з українськими католицькими Церквами і владою вдало організував приїзд в Україну 
в 2002 р. Папи Івана Павла II. Але відзначимо тут те, що за свій посольський час архиепископ 
все ж не допоміг УГКЦ у вирішенні тих її давніх гострих проблем (Патріархату, об’єднання 
під верховенством Львівського архиепископа всіх єпархій Церкви -  українських і діаспорних, 
беатифікації митрополита Андрея Шептицького та ін.), остаточне слово в розв’язанні яких- 
за Ватиканом, Папою Римським. Він працював більше на західну, ніж східну зорієнтованість 
українських греко-католиків. То ж якщо архиепископа взято до Ватикану на більш високу 
посаду, то це засвідчує, що установки Апостольської столиці він в Україні виконував належ
но. Микола Етерович -  висококультурна людина. їдучи в Україну, він опанував мову її наро
ду, а до того ж знав ще, окрім рідної -  хорватської, шість мов. Владика виявляв зацікавленість 
до українського мистецтва, звичаїв українців. Він любив українську книгу. Як нунцій, ар
хиепископ сприяв толерантизації міжконфесійних і міжцерковних відносин, хоч при цьому 
не прагнув (і це було помітно) до якихось контактів з власне українськими православними 
церквами, іншими християнськими Церквами. Будемо чекати, що новий нунцій Апос
тольської столиці продовжить ті добрі традиції, які заклали тут посли Антоніо Франко і Ми
кола Етерович, й вирішить ті проблеми життя, які не вдалося вирішити його попередника
ми. Сподіваємося, що матимемо широкий спектр відносин України з державою Ватикан, а не 
тільки церковний. Українські науковці сподіваються при цьому на налагодження творчої 
співпраці з відповідними інституціями Папської Академії наук.
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СВОБОДА СОВІСТІ
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ РЕЛІГІЙ, зініційований ООН і проголошений 

Всесвітньою Радою Церков як обов’язковий для відзначення, вже стає тра
диційним в Україні. Він проводиться в другій половині січня. В організації 
Дня беруть участь державні і громадські організації України. В цьому році він 
проходить у два етапи: перший -  у формі прес-конференції 23 січня 
в Укрінформі; другий -  у формі концерту духовної музики молодіжних колек
тивів різних конфесій пройде 3 березня. Прес-конференцію відкрила вико
навчий директор Центру релігійної інформації і свободи Української 
Асоціації релігієзнавців проф.Людмила Филипович. Вона розповіла про 
діяльність цієї громадської організації, зорієнтовану на утвердження в країні 
свободи совісті, прорекламувала ті конференції українських релігієзнавців, 
які будуть проведені в 2004 р. (див.: Релігійна панорама.- 2003.- №12). Прези
дент Української Асоціації релігійної свободи д.філос.н. Віктор Єленський 
охарактеризував релігійну панораму сучасного світу. Хоча майже 70% землян 
належать до великих релігій (до християнства -  2,15 млрд., до ісламу -  
1,215 млрд., до індуїзму -  786 млн., до буддизму -  362 млн.), але всередині цих 
релігій спостерігається велике різноманіття. Тільки в християнстві існує 33800 
різних церков і деномінацій. Більшість людей живе в країнах, де так чи інак
ше утискуються релігійні свободи. Виявляється, що десь 124 млн. християн 
вимушені сповідувати свою віру таємно. Досягнення України у сфері 
релігійної свободи визнані міжнародним співтовариством. Про це розповів 
голова Держкому релігій України професор Віктор Бондаренко. З одного боку 
ми маємо надзвичайно динамічне зростання всіх параметрів релігійної карти, 
а з другого -  зменшення показників, які характеризують конфліктність 
релігійного життя. В 2003 році в Україні було зареєстровано статути понад 
1300 нових релігійних громад. їх тепер в країні понад 27,5 тисячі. Дещо більше 
тисячі громад діють ще без реєстрації. Більше половини створених громад -  
православні. А взагалі Православ’я з його 14603 громадами домінує на 
релігійній карті України. Кожна п’ята релігійна громада України належить до 
римо- чи греко-католицької Церков. Релігійними організаціями в році опіку
валося 26650 священнослужителів і пасторів. В Україні діє 365 монастирів із 
понад 6000 насельниками, 283 місії, 163 духовні навчальні заклади. Релігійні 
організації опікуються майже 11,5 тис. недільних шкіл, мають 323 періодичні 
видання. Богослужіння здійснюється в майже 20 тисячах культових спорудах. 
За роки незалежності в Україні збудовано понад 4 тис. культових будівель і 
майже 2,5 тис. ще будуються. Держкомрелігій усвідомлює необхідність роз
ширення обсягів релігійної свободи і вирішення складних проблем релігійно
го життя, зокрема реституції церковного майна, забезпечення міжконфесійної 
і міжцерковної злагоди. Заст. директора-керівник Відділення релігієзнавства
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Інституту філософії ім.Сковороди НАН України проф. Анатолій Колодний
розповів про наукові здобутки українських дослідників релігії. Вдається повно 
відтворити в десятитомнику «Історія релігії в Україні» всі складності 
релігійного життя на українських теренах. Видрукувано «Релігієзнавчий слов
ник» і готується до друку тритомна «Українська Енциклопедія релігій». Вихо
дить щорічник »Релігійна свобода» (вже є 7 чисел), квартальник «Українське 
релігієзнавство» (28 чисел), щомісячник «Релігійна панорама» (40 чисел). Ви
ходять серії «Мислителі української діаспори» (4 книги), «Конфесії України» 
(4 брошури). Щороку проходять з видруком матеріалів до десяти наукових 
конференцій. Відділення має лише за останні 5 років біля 70 видань книжко
во-брошурної форми. Вийшли підсумкові великі монографії «Академічне 
релігієзнавство» та «Історія релігії в Україні». Щороку захищається 12-15 кан
дидатських і докторських дисертацій з релігієзнавчої тематики. Присутні на 
прес-конференції журналісти і науковці одержали відповіді на питання їхньої 
зацікавлення

* * * * *

Конференцію-семінар до Міжнародного Дня релігій проведено 16 січня на 
базі Черкаської міської ради і кафедри історії України Черкаського національ
ного університету ім.Богдана Хмельницького. З вітаннями-інформаціями на 
конференції виступили представники 16 різних церков і релігійних течій. Тут 
були християни різних конфесійних визначеностей, мусульмани і іудеї, багаї, 
буддисти і крішнаїти. До проведення Дня релігій -  благородної акції, 
зорієнтованої на формування толерантних міжконфесійних відносин, прилу
чилася Черкаська обласна влада, зокрема Управління у справах релігій. Вітаю
чи учасників кворуму релігій Черкащини, міський голова Анатолій Волошин 
відзначив, що, незважаючи на окремі, цілком полярні моменти у певних суд
женнях, всіх тут присутніх об’єднує одне -  віра в Бога. Сьогодні, у час підміни 
одних понять іншими, саме різним конфесіям належить зміцнювати і утверд
жувати здорову духовність. «Мене дуже турбує,- сказав А.Волошин,- якими 
виростуть наші діти й онуки. А тому я прошу Вас, як авторитетних людей, до
помогти владі у вихованні моральності, віри, співчуття у наших громадян». 
Нині на Черкащині діє тисяча релігійних організацій різних конфесій. 
В 1991 р. їх було лише 280.

* * * * *

Міжнародна конференція «Роль неурядових організацій, політичних та 
громадських діячів у вихованні культури мирр, відбулася в Києві в рамках 
проголошення ООН 2001-2010 років «Міжнародним десятиріччям культури 
миру та ненасильства». Пошук шляхів вирішення конфліктів та проблема збе
реження миру -  одне з найважливіших питань, яке стоїть сьогодні перед люд
ством. Про необхідність вирішення конфлікту, пов’язанного з Тузлою, мир
ним шляхом, про важливість обговорення шляхів розбудови культури миру
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наголосив, виступаючи на конференції, Почесний президент Міжнародного 
благодійного фонду допомоги та дружби Чонг Су Вон. Він розкрив характер 
поняття «культура миру» і запропонував відкрити в Україні відділення 
Міжрелігійної міжнародної федерації за мир у всьому світі та Міжрелігійної 
асоціації. Відомий фахівець у галузі міжрелігійного діалогу Джек Корлі 
(США), генеральний секретар євразійського відділення Міжрелігійної міжна
родної федерації за мир у всьому світі, зупинився на необхідності виховання 
культури миру та ненасильства шляхом розвитку міжрелігійного діалогу та 
виховання релігійної толерантності. Міжнародна конференція заявила про 
необхідність об’єднувати зусилля українських та міжнародних неурядових ор
ганізацій на підтримку резолюції ООН щодо проголошення 2001-2010 рр. 
«Міжнародним десятиріччям миру та ненасильства». (В.Матвеев)

* * * ><- *
69% опитаних французів підтримують законопроект про заборону на му

сульманську хустку, юдейську кіпу та великий хрест. Навіть 49% жінок-му- 
сульманок погоджуються з ним. То ж це не є волею лише Президента Шира
ка, як це дехто прагне його кваліфікувати, а волею більшості, виявом тієї се- 
кулярної традиції, яка є ознакою французького демократизму. Це засвідчили 
і Національні збори країни, ухваливши 494 голосами при лише 36 проти цей 
закон, який забороняє учням в громадських школах носити будь-які релігійні 
символи. Проте, що характерно для Франції, де живе десь до 10 мільйонів му
сульман, то протест проти нового закону висловлюють не мусульманки- 
іммігранти, а доморощені мусульманки. Нині кількість «новонавернених» 
в іслам у Франції сягнула десь 50 тисяч. Саме вони належать до найради- 
кальніших напрямків ісламського фундаменталізму і є найзавзятішими при
хильниками демонстрування своєї релігійної атрибутики. Мусульмани- 
еммігранти, враховуючи зростаючу популярність у Франції ультра- 
націоналістів, які виступають під гаслом «Франція -  для французів», на про
тивагу «новонаверненим», ладні не виявляти відкрито свою прийшлість. Вод
ночас у світі маємо також наростання рухів-протестів проти рішень фран
цузького уряду. При цьому піддається забуттю та позиція підтримки 
Францією мусульман, яку вона виявила в дні іракської війни США. Звучать 
навіть погрози терактів. Чергову порцію всієї цієї каші з хіджабом заварив 
єврей за походженням, атеїст за переконанням і юрист за освітою американсь
кий аналітик Вільям Пфафф. Ставлячись негативно до намірів своїх дочок но
сити хіджаб, він водночас заявив: «Кажуть. Що несправедливо і незаконно 
примушувати жінок носити хустки, але так само несправедливо і незаконно 
примушувати їх знімати хустки, якщо їм хочеться їх носити. Це -  справа 
вільного вибору». (Дзеркало тижня. - №3 )
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ТАБЛИЦЯ ЗМІН МЕРЕЖІ РЕЛІГІЙНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ
(дані на 1 січня відповідного року)

НАЗВА ЦЕРКВИ 1992 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П Р А В О С Л А В ’ Я
УПЦ Київського - 1798 1956 2261 2557 2857 3116 3295 3465
Патріархату /14 /21 /9 /20 /21 /40 /43 /43
УАПЦ 1489 612 1082 1045 1016 1039 1083 1136 1188

/10 /3 /4 /1 /2 /3 /3 /2
УПЦ Московського 5469 6046 7512 8083 8590/ 9150/ 9640/ 10134 10554
Патріархату /205 /29 /85 87 96 92 /94 /74
Російська Православна 8
Вільна Церква(закордонна) 8/2 9 9 8 7 9/1 17 29
Руська Православна Церква 2 4 - - - - _ - -

Українська істинно- - -

православна незалежна - - - - - 1 2
Українська реформована - - - - - - 1 - /1 -

Православна Церква
Древлеправославна Церква 1 - - - - - 2 2 -

новозибківська згода
Незалежні Прав-ні громади - 2 3 3 5 4 4 4/1 -

Апокаліптична Прав-на 1 3/1 4 3/1 3/1 4 3/3 3/3 -

Церква
Грецькі Прав-ні громади - 1/1 2/1 2 2 2 2 2 -

ТЕЧІЇ ПРАВОСЛАВНОГО КОРІННЯ
Російська Прав-на
Старообрядницька Церква 44 36 45 48 49 51 53 56 55
(білокриницька згода) /15 /10 /4 /8 /7 /9 /9 /7
Руська Православна
Старообрядницька Церква 14 4 6 6 7 7 9 9 9
(безпопівська згода) /9 /6 /6 /5 /2 /3 /3 /1
Російська Істинно Прав-на 1 7 24 28 32 35 34 29 26
Церква /1 /1 /1 /1 /1
Духовні християни- 4 3 4 4 4 4 4 4 -

молокани /1 /1
Інокентіївці 1 0 /1 - / 1 - /1 - /1 - /1 - /1 - / 1 -

Іоаніти - - - - - - _ — -

Інші православні спільноти - - - - - - _ _ 14/1
К А Т О Л  И Ц И ЗМ

Римо-католицька Церква 452 663 772 802 840 887 932 965 991
/20 /2 /9 /9 /7 /9

Українська греко- 2643 3071 3227 3301 3350 3388 3416 424 3468
католицька Церква /59 /8 /14 /6 /49 /47 /45 /12
Вірмено-католицька Церква 1 1 1 1 1 1 2 3 3

П Р О Т Е С Т А Н Т И З М
Німецька Євангелічно- 5 18 29 35 41 40 42 43 39
лютеранська Церква /2 /1 /1 /1
Українська євангелічно- - 3 7 10 14 23 27 29 41
лютеранська Церква /1 /1
Шведська лютеранська
Церква - 1 1 1 1 1 1 1 1
Інші лютеранські церкви - - - - - _ _ _ 8/1
Пресвітеріани 1 8 20 25 28 28/1 36/1 38/3 40/2
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Українська Євангелічно- 
Реформатська Церква 2 2 2 /1 3 3 5
Закарпатська реформатська 
Церква

91 93 102 103
/1

105
/3

107
/1

107
/1

ПО
/1

111
/7

Угорська реформатська 
Церква 1 1 1
Назаряни - 3 /5 4 /5 4 /5 5 /5 5 /5 9 /5 12/5 -

Всеукраїнський Союз 
об’єднань християн- 
баптистів (ЄХБ)

1127 1423
/83

1745
/57

1840
/41

1966
/102

2162
/101

2260
/81

2300
/77

2461
/56

Рада Церков ЄХБ 44 3/48 4/33 6/42 8/25 3/16 10/27 9/22 9/34
Незалежні громади ЄХБ 21 33

/18
41

/20
68
/8

77
/6

98
/8

116
/10

131
/11

-

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

- 1 1 1 3 3 5 4 -

Асоціація незалежних 
євангельських християн- 
баптистів

- - - - - - 9 11/1 -

Собор незалежних 
євангельських церков 
України

- - 3 4 5 10 6 4 -

Незалежні громади 
євангелічних християн 
України

- - 2 2 2 2 2 2 -

Об’єднання християнських 
церков «Слово життя» 5 5 6 6 6 6
Євангельські християни 13 39

/31
63

/37
63
/5

71
/3

83
/1

101
/1

131
/1

195
/3

Собор незалежних христ. 
Церков України "ІХТЮС” 2 2 2 9 3 2
Чеська Євангельська Церква - - - - - 2 2 2
Інші організації 
євангельських християн- 
баптистів

- - - - - - - - 213/
15

Союз Християн віри
євангельської
(п’ятидесятники)

565 710
/129

926
/63

953
/81

1061
/142

1154
/130

1220
/122

1335
/126

1444
/75

Союз вільних Церков 
християн віри євангельської

19 ЗО
/9

54
/5

67
/3

80
/7

110
/8

122
/70

129
/70

111
/71

Асоціація місіонерських 
церков євангельських 
християн в Україні

- - - - - 4 6 5 -

Церква євангельських 
християн в дусі апостолів в 
Україні

- - - - - 18 19 19 20

Український Центр 
об’єднання Церков 
християн віри євангельської

- - - - - - 3/2 36/29

Незалежні громади 
християн віри євангельської 
п’ятидесятників

141 57
/100

- 128
/138

147/
86

147/
86

148/
27

177/
26

-

Громади п’ятидесятників- 
сіоністів

1 - - - - - - - -
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Інші організації християн 
євангельської віри

- - : “ - - - - - 257
/38

Адвентисти сьомого дня 276 424 616 669 725 790 853 914 936
/12 /19 /19 /18 /32 /26 / з о /29

Адвентисти-реформісти 18 9 /2 5 13/16 21/25 24/31 17/23 18/23 17/24 22/21
Незалежна громада АСД - - - 1 1 1 1 2 2
Свідки Єгови 366 183 282 301 313 372 489 537 580

/325 /284 /214 /290 /284 /299 /322 /339
Методистська Церква 3 5 /1 6 /2 9 10 10/1 12/1 15/1 -
Корейська методистська 1 3 - - - 1 - - -
Церква
Меноніти - 1 1 2 2 3 3 3 -
Незалежні громади - 20 282 54 50 57 86 64 -
протестантського напряму /2 /55 /4 /2 /2 /2 /8
Г ромади Англіканської - - - 1 1 2 2 2 -
церкви
Духовний центр "Нове
покоління" християнських - - - - - 7 11/1 15/1 -
церков України
Центр об’єднання єван-
гельських церков в Україні - - - - - - 2 2 -

НЕОХРИСТИЯНСЬКІ ТЕЧІЇ
Церква Повного Євангелія 3 56 157 199 303 288 297 392 451

/2 /3 / 5 /42 / 5 / 5 /1
Громади харизматичного 24 78 68 117 145 159 197 214 -
напряму /20 /14 /14 /13
Українська християнська - - - - - 76 132 136 153
євангельська Церква / з о /28 /16
Союз Церкви Божої України - - - - - 18/3 21/1 37/1 48/3
Церква Божа в пророцтвах - - - 30/3 37 /4 35 63 6 7 /6 85 /2
Церква Живого Бога - - - 1 21/10 33/15 35/13 4 3 /8 46 /5
Собор Церков України ХВЄ - - - - - - 18 26 -

"Відкрита Біблія" /4 /4
Об’єднання Церков
християн суботи для Церкви - - - - - - 13 13 -
Божої Закарпаття /26 /26
Інші харизматичні - - - - - - - - 275/
організації 16
Новоапостольська Церква - 19/5 4 8 /3 53 /3 54/1 53/1 53/1 51/2 52/7
Церква Ісуса Христа Святих 2 7 40 25 31 32 33 32 32
останніх днів /14 /23 /26 /26 /27 /24 /24
Церква об’єднання (муни) -• 0 /2 - - - - - 1 -
Бо городинна церква (Церква
Матерії Божої - 2/2 6 2/4 2/2 3/4 7/6 8/4 8/4
Перетворюваної*)
Церква Христа - - - 55/5 70 81/4 87/2 95 105
Громади дослідників - 3 - 5 5 5 5 5 -
Святого Письма
Церква нового християнства - - - - - - 1 1 -

ТЕЧІЇ ХРИСТИЯНСЬКОГО КОРІННЯ

Церква Нового Єрусалиму 1 1 1 2 2 2 2 2 2
(сведенборгці)
Зоресвітне християнство -
вільна релігія “Таолан” - 1 1 1 1 1 1 1 -
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Таблиця змін мережі релігійних організацій України

Армія спасіння - - - - - 7 8/1 13/1 -
Церква Останнього заповіту - - 1 - / 2 -72 - 7 2 1/3 2/3 -
(вісаріонівці)

СХІДНІ РЕЛІНІЙНІ ТЕЧІЇ
Буддизм 7 22 ЗО 3 0 /2 2 9 /6 3 0 /8 3 6 /4 40 /3 4 5 /3
Свідомість Крішни 17 2 3 /8 36 27 /7 29/11 36/12 3 7 /9 3 5 /9 37 /8
Віра Бахаї 2 6/1 8 7 /2 12/1 13 13 13 -
Послідовники Саї-Баби - - 1 - / 1 - / 1 - / 1 - / 1 - 1 2 -
Всесвітня Чиста Релігія - 1 2 3 /2 3 /2 6 /8 7 /1 0 10/8 -
(Сахаджа-Йога)
Громади ведантистів - 1 - - / 1 1 1 - / 1 - / 1
Даосизм 1 1 3 3 3 2 2 2 -
Місія Чайтані - 1 1 1 1 1 1 1 -
Віра світла - 1 1 1 1 1 1 1 -

Тантристи - - 1 1 1 1 1 1 -

Г ромада-монастир - - - - 1 1 1 1 -

Гух’ясамаджа
Рух Дхарма Кальки - - 1 - / 1 - / 1 - / 1 - / 1 - / 1 -

Громади Шрі Чінмоя - - - / 1 - / 1 - / 2 - 1 2 - / 2 - / 3 -

Вайшнавська релігійна - - - - - 1 1 1 -

громада
Громада руху Сант Мат - - - - - - / 1 - 1 2 1/1 -
(Сурат Шабд Йога)
Рух Махаріші - - - - - - - / 1 - / 1 -
Інші орієнталістські - - - - - - - - 22
організації /16

І У Д А Ї З М
Ортодоксальний іудаїзм 40 70/8 97 - - - - - -
Об’єднання хасидів Хабад
Любавич іудейських громад - - - - 4 7 /2 8 5 /2 99 103 117
та організацій України
Об’єднання іудейських
релігійних організацій - - - 6 1 /6 62 /5 81 \2 74 81 67
Всеукраїнський конгрес - - - 26 8 11 9 5 5
іудейських громад
Релігійні громади - - - 14 16 34 46 47 50
прогресивного іудаїзму /1
Громади месіанського - - - - 6 12 15 17 -
іудаїзму
Незалежні іудейські - - - - 1 1 13 16 -
релігійні громади /1 /1
Іудейська місія "Хоасконім" - - - - - 2 2 1 -
Іудеохристиянство - 4 9 15/1 11/1 12 14 14 -
Інші іудейські організації - - - - - - - - 21

РЕЛІГІЇ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ
Вірмено-апостольська 4 10 14 15 15 16 18 21 21
Церква /1 /1 /1
Караїми 2 2 4 4 4 9 10 10 10
Кримчаки - 1 1 1 1 1 1 1 1

І С Л А М
Мусульманські організації 31 120/1 260 - - - - - -
Духовне управління - - - 208 224 255 280 296 317
мусульман Криму /22 /45 /40 /29 /29 /20
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Таблиця змін мережі релігійних організацій України

Духовне управління 
мусульман України

- - - 32 45 55 56
/1

58 59
/1

Духовний центр мусульман 
України

- - - 13 13
/ 1

19 14 14 19
/1

Незалежні мусульманські 
громади

- - - 11
/1

13
/2

28 44 63 60

ТЕЧІЇ ЯЗИЧНИЦЬКОЇ о с н о в и
Українські язичники 
(рідновіри)

- 1 1 1 2 2/1 4 4 -

Центр об’єднання 
релігійних громад 
Рідновірів України

- - - - - - 1 2 -

Рідна Українська 
Національна віра

3 23
/6

37 39
/4

50
/3

49
12

49
/2

52
/2

48
/1

Незалежні громади Рідної 
Віри

- - - - - 1 2/1 4 -

Собор Рідної Української 
віри

- - - - - 5 11 13 -

Давньослов’янські релігійні 
громади

- 1 2 2
/1

3 3 3
/ 1

3
/1

-

Слов’янсько-ведичний рух 
"Хара-Хорс"

— - - - - 1 1 1 -

Інші організації язичників - - - - — - - - 36
/1

ІНШІ РЕЛІГІЙ[НІ ТЕЧІЇ
Саєнтологічна церква - 1/1 3 3 3 3 /1 3 /1 - / 1 -

Громада "Наука Розуму" - - - - - 3 /1 3 /1 3 -

Велике Біле Братство 
ЮСМАЛОС

4 - - - / 1 - / 1 - / 1 - / 2 - / 2 -

Святославна Церква - 1 1 1 1 1 1 1 -
Громада супутників 
Майстра Сія-Сіясвіт

- - - - - - - / 1 - / 1 -

О рганізації релігійних течій, щ о не ввійш ли у перелік за 2003 р. 227
/54

РАЗОМ <ч
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Примітки:
1. Оскільки в офіційній реєстрації релігійних організацій Держкому релігій в Ук

раїні до 1995 р. не існувало якогось єдиного стандарту, то в таблиці за 1992 і 1995 ро
ки при фіксації кількості релігійних організацій можливі деякі незначні погрішності 
за цей рік. В своїй статистиці на 2004 р. Держком об'єднав споріднені релігійні ор
ганізації в одну рубрику, тому кількість деяких з них на цей рік відсутня.

2. В чисельнику подаються офіційно зареєстровані релігійні організації, в зна
меннику — ті організації, які або подали заяви на реєстрацію, або офіційно не за
реєструвалися, але інформують державні органи про свою діяльність. Прочерк в таб
лиці не означає, що в цей рік громада цієї конфесії не функціонувала. Вона могла ще 
не зареєструватися або бути знятою з реєстрації, але діяти.

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

Таблицю на основі даних ДКР України підготував А.КОЛОДНИЙ
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КОНФЕРЕНЦІЇ, .. 
МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ

Круглий стіл з питань свободи совісті і релігії відбувся 18 лютого 2004 р. 
в м.Нітішин в місцевому Будинку культури. Ініціаторами виступили Українська

Асоціація релігійної свободи, 
Центр релігійної інформації 
і свободи УАР, Університет 
«Острозька академія». Ідею 
підтримала мерія Нітішина. 
На зустріч були запрошені 
представники всіх існуючих 
в місті церков, прибули пред
ставники УПЦ, УПЦ КП, 
ХВЄ, харизматичної церкви, 
місцевого телебачення і 
радіо, газет. Перед присут
німи виступили д.філос.н., 
професор, виконавчий ди

ректор ЦеРІС Л.Филипович, генеральний секретар УАРС П.Ганулич, д.філос.н., 
професор, зав.кафедрою релігієзнавства Академії П.Кралюк, заст. мера міста. 
Представлена запрошеними гостями конференції панорама існуючих в світі та 
в Україні релігій з необхідністю ставить питання про спілкування цих релігій, їх 
представників. Міжрелігійний діалог, відзначили гості, можливий за декілька 
умов, і головною серед них є ситуація релігійної свободи і бажання до діалогу. 
Про необхідність почути і послухати один одного засвідчила атмосфера розмо
ви, що запанувала на зустрічі. Така зустріч в 25-річній історії Нітішина відбула
ся вперше, продемонструвавши її необхідність. В місті, як зазначали учасники 
зустрічі, існує багато невирішених соціальних і духовних проблем, які можливо 
розв’язати лише об’єднавши зусилля всіх громадян -  віруючих і невіруючих, 
до чого, власне, і не готові, як це засвідчив Стіл, деякі учасники розмови. 
Вирішено такі зустрічі зробити традиційними, запрошуючи на них представ
ників влади і мас-медіа, діячів міжрелігійних асоціацій, вчених, щоб актуалізува
ти діалог, сформувати атмосферу толерантності і солідарності в суспільстві. 
(Л.Филипович)

Круглий стіл на тему «Права людини повинні стати реальністю, а не іде
алістичною мрією» відбувся 20 лютого в приміщенні Дзержинського райвикон
кому м. Харкова. Захід був проведений у рамках просвітительської програми з 
прав людини, заснованої на Загальній Декларації прав людини, що проводить 
«Гуманітарний Центр Хаббарда». За результатами опитування, проведеного ГЦХ
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Конференції, мистецькі акції

м. Харкова: 36% людей вважа
ють, що в них взагалі немає 
ніяких прав; 50% опитаних 
вважають, що права повинні 
бути засновані на законі; 25 % 
узагалі не знають, на чому по
винні бути засновані права; 
75% опитаних вважають, що 
захисту прав людини 
приділяється мало уваги; 67% 
впевнені, що порушуються 
права дитини; 75% опитаних 
вважають, що життя стало б 

краще, якби права людини дотримувалися. Учасниками Круглого столу стали 
представники правозахисник організацій м.Харкова. їм була представлена 
просвітительська програма з прав людини, що постійно проводиться Центром 
Хаббарда, подаровані буклети, які містять інформацію із Загальної декларації 
прав людину і буклет зі статтями Л.Рона Хаббарда «Як вирішувати конфлікти». 
Виступили правозахисники і розповіли про реальні випадки порушень прав лю
дей, з якими вони зіткаються у своїй щоденній діяльності. Присутні підтримали 
ідею об'єднання зусиль правозахисник організацій і всіх людей доброї волі 
у справі захисту прав людини й висловили побажання, щоб подібні Круглі столи 
проводилися регулярно. (О.Панасенко)

Берегиня -  милозвучне ім'я язичницької богині, яка, згідно оповідей, 
оберігала людей від будь-якого зла. Її зображали на рушниках у вигляді дерева 
життя з квіткою і двома птахами поруч. Берегиня -  це також символ сім’ї, а шир
ше -  символ нації. Квітка дерева життя стала логотипом Київського театру «Бе
региня», який відзначив своє п’ятнадцятиріччя. Кожний спектакль театру відоб
ражає повсякденна українського села, окутане великим різноманіттям язич
ницьких обрядів.

Фільм Мела Гібсона «Страсті Христові» викликав неоднозначну оцінку. Дех
то звинувачує Гібсона у розпалюванні антисемітизму, бо ж євреї в стрічці змаль
овуються кровожерливими, мстивими. З’явилося навіть повідомлення, що Папа 
Римський якихось оцінок фільму не давав (про це ми писали в №1 «РП»), зали
шивши це на розсуд експертів.
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* **

ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА КАЛВАР1 ЧАПЕЛ"
Християнська церква Калварі Чапел була заснована як братство віруючих 

в Ісуса Христа. В перекладі з англійської «Калварі Чапел» означає «Голгофська 
Каплиця». Всі члени Калварі Чапел не відносять себе до тієї чи іншої церковної 
течії. Вони просто називають себе християнами. їхня головна мета -  пізнання 
Христа й прилучення до його образу силою Святого Духа. Калварі Чапел не є 
традиційною церквою, але не знаходиться в опозиції до неї. Вона виступає про
ти розділення тіла Христа, проти умовностей, що призвели до розколу.

Час заснування Калварі Чапел справедливо називають часом пануван
ня хіппі. Тоді величезна кількість молоді Америки (початки церкви лежать са
ме в США) намагалися знайти Бога -  чи то через захоплення східни
ми релігіями, чи то через вживання наркотиків. Традиційна християнська церк
ва відмовилася приймати в своє лоно юнацтво «з довгим волоссям і брудни
ми ногами», фактично відштовхуючи духовні пошуки більшості молодих аме
риканців у позахристиянські сфери. Склалася ситуація, коли в офіційно христи
янській країні нове покоління зростає під впливом екзотичних, нехристиянсь- 
ких вчень, а часто-густо і під впливом магії. Звісно, були християнські пасто
ри, що усвідомлювали небезпечність такої ситуації і вважали, що церк
ва має свої функції -  давати відповіді на духовні запити нового покоління. Од
ним з перших, хто зауважив, що християнство має зробити крок на
зустріч хіппі, був пастор протестанської церкви Чак Сміт, який у 1965 р. засно
вує для них церкву під назвою Калварі Чапел (Голгофська Каплиця). Впро
довж всього часу свого існування ця назва залишається беззмінною. Місцем на
родження церкви став штат Каліфорнія, місто Коста-Мсса. Ця подія набула ши
рокого резонансу в релігійному житті Сполучених Штатів: традиційна христи
янська церква, що виступала проти руху хіппі, була шокована таким пе
ребігом подій, а тому з її подачі Калварі Чапел відразу ж набула поганої репу
тації. І все ж таки, незважаючи на таке ставлення до себе, церква швидко зроста
ла і ставала популярною. Кількість людей збільшувалась колосальними темпа
ми. Проте через рік у Калварі Чапел виникли серйозні проблеми з приміщен
ням. Розпочалось будівництво спеціального притулку для паст
ви, але ще до закінчення будівельних робіт стало зрозумілим, що цього помеш
кання буде замало. Для зборів і богослужінь організатори церкви орендува
ли цирковий намет, який вміщав в себе 2000-3000 осіб. Зараз лише у церковно

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії.
** Матеріал підготовлено студентами Національного університету «Києво-Могилянська 

Академія» О.Жуковською і Л.Картель.
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Сторінка конфесії

му центрі Калварі Чапел місті Коста-Мсса налічується близь
ко 35000 її членів. Це -  кількість людей, які приходять на богослужіння щотиж
ня. Є міста, де кількість членів церкви менша, але є і навпаки, як, напри
клад, у місті Реверсайд (Каліфорнія).

Популярність Калварі Чапел почала зростати і за межами США. Спочат
ку центри формувалися у Мексиці через її близькість зі штатом Каліфорнія. Та
кож вони існують на Філіппінах, в Африці. У 1988 р. Калварі Чапел розпоча
ла свою діяльність у Західній Європі. Зараз у світі нараховується близь
ко 500 церков Калварі Чапел.

В Австрії церква співпрацювала з місією «Альпійські землі». Вона допомага
ла місії фінансово. Так, наприклад, завдяки Калварі Ча
пел «Альпійські землі» придбали костьол у Шлосі, а після розпаду цієї місії на
весні 1989 р. Шлоссський костьол перейшов у власність Кальварі Ча
пел. Спільно з місією церква готувала християнських пасторів для та
ких країн, як Югославія, Болгарія, Румунія, Угорщина.

У грудні 1989 р. відбулися політичні зміни у Східній Європі, впа
ла залізна завіса між СРСР і світом. З’явилися нові можливості кон
тактів між Сходом і Заходом Європи, а відтак і розширенням християнсь
кої діяльності. Вже після розпаду СРСР в нові країни для ознайомлення поча
ли активно приїздити пасторські групи.

Можна сказати, Калварі Чапел в Україні розпочалася випадково. Одна та
ка група протестантських пасторів, об’їздивши територію всього колишньо
го Радянського Союзу, побувавши в Москві та Санкт-Петербурзі, завіта
ла до Києва. В складі цієї групи був Джордж Маркі, пастор зі штату Індіана -  май
бутній духовний керівник Калварі Чапел у Києві. За його словами, Ук
раїна на той час була територією, відкритою для духовної роботи, прекра
сним полем для зміцнення віри в Ісуса Христа. Джорж Маркі був запроше
ний в Україну бути пастором Церкви «Добра Звістка». Він повернув
ся до США і разом із сім’єю -  дружиною Памелою і вісьмома дітьми -  пе
реїхав до України. Але на той час «Добра Звістка» знаходилася у стані розко
лу, і Джордж Маркі став пастором церкви Калварі Чапел. Офіційне заснуван
ня церкви в Києві -  4 липня 1992 р.

За словами пастора Джорджа, все почалося з показу фільму «Ісус» у листо
паді 1992 р. у кінотеатрі «Загреб». На цей фільм були запрошені всі бажа
ючі. Після нього була проповідь. Пастор запросив усіх зацікавлених до церк
ви і домовився про зустріч наступного разу. Робота церкви проходила в акто
вих залах шкіл №132 та 286 а також у кінотеатрі «Загреб».

Через рік частина організаторів церкви поїхала у Дніпродзержинськ, засну
вавши там свою незалежну Калварі Чапел. Зараз в іншій частині цього міста по
стає ще один центр, дочірній вищезгаданому. У вересні 1995 р. була спроба вста
новити такий самий центр у Донецьку, але вона виявилася невдалою із-за відсут
ності пастора. Нині у Києві працюють 3 церкви Калварі Чапел: на Терем
ках, де власне і читає проповіді Джорж Марку, на Борщагівці та Лівобережній.
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Треба зазначити, що Калварі Чапел є асоціацією церков, в ній не існує коор
динуючого центру. Коста-Месса -  це скоріше історичний центр Калварі Ча
пел. Кожна церква є незалежною, зі своєю специфікою у складі та ор
ганізації. Так, наприклад, Калварі Чапел на Теремках має у своєму складі бага
то американців, австралійців, африканців, на Борщагівці -  лише один америка
нець, всі інші -  громадяни України. Вона має свого духовного керівника і прези
дента, а також раду церкви. Світова Калварі Чапел проводить збори і конфе
ренції представників своїх церков.

Калварі Чапел не є місіонерською церквою. Будь-яке заснування нового цен
тру робиться не з вказівок координаторів (таких у Калварі Чапел, як вже бу
ло сказано, немає), а на ентузіазмі. Обов’язкові відрядження, харак
терні для місій, абсолютно відсутні в цій церкві.

У своїй діяльності Калварі Чапел переслідує декілька цілей: ознайомити лю
дей з Ісусом Христом, показати можливі форми взаємозв’язків з Богом, сформу
вати церкву як приклад церкви взагалі, підготувати пасторів для поширен
ня діяльності у Христі.

Ідеальним образом життя у церкві вважається життя перших христи
ян. Як сказано в Діях апостолів: «І вони перебували в науці апос
тольській, та в спільноті братерській, і в ламанні хліба, та в молит
вах» (2:42). Тобто це: 1. Вивчення Біблії. 2. Спілкування. 3. Причастя. 4 молитви.

Від традиційних церков Кальварі Чапел відрізняється внутрішньою свобо
дою: пастор не одягає спеціального церковного одягу, в богослужіннях викори
стовується сучасна музика.

Найбільш важливим є недільне богослужіння. Воно починається із загаль
ної молитви, потім 30-40 хвилин сучасних пісень, у яких церква уславлює Хрис
та, далі поточні об’яви щодо зібрань протягом тижня, 45-60 хвилин про
повідь пастора, 2-3 заключні пісні, заключна молитва. Існує спеціаль
на недільна школа для дітей, яка включає в себе три групи, сформовані за віко
вим критерієм. Як правило, робота школи проходить у сусідньо
му приміщенні під час проповіді пастора. Крім цієї частини, все бого
служіння проходить разом з дітьми і дорослими.

Характерною рисою Калварі Чапел є її толерантність до інших християнсь
ких течій, у тому числі і до традиційних церков. Калварі Ча
пел не агітує суспільство бути членами саме Калварі Чапел, воно вітає всі хрис
тиянські течії. Головною метою церкви є повернення до Бога, не обов’язково че
рез відвідування її богослужінь і належності до неї. Члени Калварі Чапел мо
жуть бути і православними і католиками, належати до церкви Христа. Якщо лю
ди вірять в 1. Бога, 2. Трійцю, 3. Христа як Бога в тілі. 4. Спасіння через благо
дать. 5. Воскресіння. 6. Біблію як Боже слово, то вони є справжніми християна
ми. Тоді мета церкви -  досягнута.

Церква Калварі Чапел взагалі не поширює інформацію про себе че
рез радіо, телебачення, інші засоби масової інформації. Причиною цього є пере
конання, що церква має рекламувати Бога, а не себе.

_____________ _ _______ _________ ____________________________ Сторінка конфесії
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Сторінка конфесії

В Церкві існує своя бібліотека, але єдиним джерелом духовної інформації за
лишається Біблія. Калварі Чапел виступає за духовне відродження в Ук
раїні, проте не в національному контексті, а саме як встановлення віри в Хрис
та як загальнохристиянської цінності. Калварі Чапел бачить Україну як христи
янську сферу релігійного життя: саме існування церкви, з одного боку, засо
бом поширення християнства, а з іншого -  своєрідними засло
ном від впливів Східних вчень.

Від держави Калварі Чапел не отримує жодної допомоги. Вона офіційно за
реєстрована, діє згідно із законами України, на будь-який запланований захід во
на отримує дозвіл від держави.

Калварі Чапел співпрацює з центром гуманітарної допомоги, Інститу
том ім.Амосова, фінансово допомагає сиротам, дитячому будин
ку та лікарні для людей з онкологічними захворюваннями. Влітку церква засно
вує дитячі табори. Крім того, церква співпрацює зі Східно-Європейсь
кою місією, Союзом студентів-християн, такими організаціями, як «Мо
лодь з місією», декотрі члени якої належать також і до Калварі Ча
пел, Commission, Campus crusade. Вона готова розглянути пропозицію знайом
ства і співпраці з релігієзнавцями в утвердженні в країні толерантності міжкон
фесійних відносин.

ЦІКАВО ЗНАТИ
□  Ким тільки не постає Ісус Христос і де тільки він не народжується

в різних писаннях про нього. Ми бачимо його з його матір’ю Марією на дея
ких картинках у масових виданнях у вишиванках. Дехто слово «галілеянин» 
прагне навіть витлумачити як галичанин. Донський краєзнавець О.Лудов дово
дить, що Ісус народився в Приазов’ї. Саме тому його нібито ніхто й не розумів 
в Єрусалимі і розіп’яли його як іноземця. В мусульманському Корані Ісус фігу
рує як великий пророк Ісса, якого правовірні приймали за араба. Ісуса опису
ють ще і як індуса-брахмана, і як ченця-буддиста. В японських християн він на 
іконах япончик, а у негрів Африки -  чорне дитя. Але ось появилася на христи
янській ярмарці в Києві книжечка Арнольда Фрухтенбаума «Иисус был еврей», 
яка на основі новозавітних текстів розкриває дійсну етнічну належність хрис
тиянського Спасителя.

□  Пошуки ГОЮ в Зах. Сибірі продовжуються. Об’єкт нібито приземлився на 
стику Салагірського кряжу й Кузнецької котловини 26 грудня. Згідно свідчень 
свідків, це була вогняна куля, яка потихеньку спустилася в тайгу. Приземлення 
космічного тіла відбулося вдало, оскільки не було виявлено в лісах ні пожеж, ні 
якихось руйнувань. Група кемеровських ентузіастів веде пошук НЛО.
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Цікаво знати

□  Церква для відвідування нудистів скоро може з’явитися недалеко від аме
риканського містечка Тампа (штат Флоріда). Тут вже є поселення, мешканці 
якого -  християни, що дотримуються нудизму. Роздягнутими вони відвідують 
всі громадські місця, їздять так в транспорті. То ж нічого дивного вони не вба
чають в тому, якщо і Храм Божий будуть відвідувати в «одязі Адама і Єви».

□  Жанну д’Арк як національний символ країни придумали французи з ме
тою піднесення бойового духу армії і деморалізації англічан. В той час французи 
були надто релігійні і вірили в різні чудеса. Всесвітньо відомий український 
фахівець з дослідження людських скелетів хірург-ортопед Сергій Горбенко, бу
дучи запрошеним французьким урядом для дослідження залишків членів ко
ролівської родини, зокрема короля Луї XI, прийшов до висновку, що на роль бо- 
гообраної рятівниці Франції в XV ст. було обрано Маргариту де Валуа, поза
шлюбну доньку попереднього короля Карла VI. Вона очолила армію і непогано 
виконала свою роль. Дослідивши скелет Маргарити, С.Горбенко виявив, що ця 
жінка була надзвичайно фізично розвинутою, носила тогочасний військовий 
одяг і часто їздила верхи. Життя Жанни д’Арк детально описано в літературі. Во
на мала нібито видіння, згідно з яким їй було доручено привести французького 
короля на трон. В 17 років, після переговорів з майбутнім королем Карлом VII, 
вона очолила осаду захопленого Орлеану. Тому після захоплення міста її стали 
звати Орлеанською дівою. Загинула вона, як відомо з історії, через спалення 
30.V.1431 р. бургунцями. Проте С.Горбенко доводить, що на багатті була інша 
жінка, засуджена за чародійство. Маргарита де Валуа решту років свого життя 
провела у в’язниці. Знаючи її королівське походження і велику роль в історії 
країни, тіло Орлеанської діви вмістили в фамільну усипальницю Валуа -  ба
зиліку Нотр-Дам де Клері. (Столичка-25 грудня)

□  Привид живе в старовинному замку Хемптон-корт XVI ст., що знаходить
ся в англійському графстві Суррей. Охоронці палацу-музею виявили одного ра
зу двері пожежного виходу чомусь відкритими. Ніхто їх спеціально не відкривав. 
Але історія з дверима повторялася. На плівці виявили якусь дивну фігуру з не
природним білим обличчям, яка закривала за собою двері. Гіди з’ясували, що та
кого одягу ні в кого у замку немає. До того ж, обличчя дивної істоти не було 
подібним до людського. Дехто з відвідувачів музею також бачив у тому ж само
му місці якийсь привид. Вважають, що в замку живуть привиди двох дружин ко
роля Генріха -  вмерлої під час родів Джейн Сеймур і страченої за його по
велінням Катерини Говард.

□  Аборигени Фіджі просять вибачення у нащадків англійського місіонера
Томаса Бейкера за його вбивство жителями села Наватисила ще в 1867 р. Причи
ною жорстокої розплати стала власна необережність Бейкера -  він витягнув 
гребінець із волосся вождя племені. Справа в тому, що доторкування до голови 
вождя аборигенами Фіджі розглядається як жахливий злочин, винуватця якого
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Анонси

слід вбити і підсмаженого з’їсти. Як розповідав з гордістю один з людоїдів, вони 
з’їли Бейкера повністю, окрім лише його черевиків.

□  Молитва врятовує від нічних кошмарів. До такого висновку прийшли не
врологи з Бостонського університету. Під цю думку вони підвели навіть наукове 
підґрунтя. Справа в тому, що людина, в принципі, здатна контролювати свою 
свідомість навіть уві сні. Але цього слід навчитися. Перед сном треба скеровува
ти потік свідомості в позитивне русло й відволікатися від денних потреб і тур
бот. Найкраще це дає можливість зробити саме молитва.

АНОНСИ
Міжнародна конференція «Російське богослов’я в європейському контексті: 

Булгаков і західна релігійно-філософська думка» відбудеться Москві з 29 верес
ня по 3 жовтня 2004 р. Вона буде присвячена 60-річчю з дня смерті протоієрея 
Сергія Булгакова -  видатного богослова і філософа, чиї праці вплинули на роз
виток християнської думки й екуменічного руху в XX ст. У своїх працях С.Булга- 
ков поєднав православний переказ і сучасну йому західну філософську думку. 
Усією своєю діяльністю він закликав до справжньої єдності між християнами 
різних конфесій.

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

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

Адреса для листів: 01001 , К и їв -1, а /с  № 156 В.

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

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

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

Здано до друку 30.02.2004 р. Підписано до друку 30.02.2004 р. Ум.друк.арк. 4,5. 
Замовлення № Наклад 500. Формат 60x90 ' /™

Видавництво «Світ Знань». Email: svitznan@ukrpost.net ЗАТ «Віпол»
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жено в трьох галичанських та Закарпатській областях. Очолює УГКЦ кардинал Любомир Гузар. 
Церква має 92 монастирі з 1134 насельниками, 14 місій, 2 братства, 13 навчальних закладів (1380 
слухачів), 1132 недільні школи, видруковує 23 газет і журналів. Вирішене питання перенесення 
центру УГКЦ до Києва, де споруджується кафедральний собор. Динамічно розвивається ос
танніми роками і Римсько-католицька церква, яку очолює кардинал Мар’ян Яворський. Вона має 
7 навчальних закладів (біля 800 слухачів). На сьогодні діють 863 громади церкви, 80 монастирів 
(633 насельників), 318 недільних шкіл. Р К Ц  має 13 періодичних видань, 474 священнослужи
телі, серед яких 264 — іноземці.

Надто інтенсивно розвивається в Україні протестантизм. Він має 7278 релігійних організацій, 
в тому числі християн-баптистів — 2788, християн віри євангельської (п’ятидесятників) — 2061, 
свідків Єгови — 919, адвентистів сьомого дня — 963. Громади реформатської церкви є лише в З а 
карпатті (113). Три лютеранські церкви — німецька, українська і шведська — мають відповідно 
40, 41 і 1 громаду. Пресвітеріан в Україні 40 громад, методистів — 16. Всі протестантські церкви 
мають необхідні управлінські структури, 73 навчальних закладів (8877 слухачів), налагоджену 
видавничу діяльність, видруковують 63 газети і журнали, опанували ефір українського радіо. Діє 
при громадах 3138 недільних шкіл, наявні 162 протестантські місії.

Мусульманських громад в Україні 467, але вони розподілені між 4 управліннями. Найбільше 
громад у Духовного Управління мусульман Криму — 331. В Україні діє 7 духовних навчальних за
кладів мусульман (276 слухачів), видруковується 3 їхніх газет. Іудаїзм має нині у нас сім течій, 
що налічують 230 громад.. Існує п’ять іудейських навчальних закладів, друкується двадцять два 
періодичних видання.

Набули поширення в Україні новітні релігійні течії і напрямки. Серед них насамперед помітни
ми є громади різних харизматичних напрямків (1112). Вони є переважно в східних та південних 
областях України. Діє також Новоапостольська церква (38 громад), Церква Ісуса Христа Свя
тих останніх днів — мормонів (33), Церква Христа (100). Дещо стабілізувалися нео- 
орієнталістські течії — Товариство свідомості Крішни (38 громад), буддисти (43), бахаї (13), 
Сахаджа-Иога (18). Функціонують 77 громад різних рідновірських напрямів, зокрема 48 — 
РУНВіри .

Крім названих вище, в Україні діють ще більше 200 малочисельних громад віруючих понад 30 
різних релігійних напрямів, течій і толків. Тут варто назвати Вірменську Апостольську Церкву, 
яка має 20 громад. Центр церкви, очолюваний архиепископом Григорісом, знаходиться у Львові.
В 2003 Р. загалом продовжували розбудову своєї мережі православні церкви, що подеколи ви

ливалося в колізії між ними. Призупинилося зростання УАПЦ. Загалом вже маємо насичення 
парафіями УГКЦ та Р К Ц  у західному регіоні. Спостерігається інтенсивне зростання мережі про
тестантських церков, особливо баптистів, п’ятидесятників і свідків Єгови. Загострюються відно
сини між окремими течіями в іудаїзмі та ісламі. З  нових течій успіх в поширенні мають харизма- 
ти, а ось неоязичники і неоорієнталісти дещо стабілізувалися у своєму рості. Рік знаменувало роз
ширення мережі духовних навчальних закладів, видавничої діяльності церков, завершення 
будівництва нових храмових споруд і будинків молитви. Намітилося перетворення УГКЦ 
в регіоні її високого поширення в тоталітарну церкву. Відносини між релігійними спільнотами за
галом були толерантні, хоч подекуди мали місце протистояння між православними і греко-католи
ками, між православними різних церков із-за володіння храмами. Частіше напругу релігійне жит
тя мало в Криму. Виявилося зближення між церквами української національної орієнтації і все 
більше відсторонення У П Ц  М П  від ідеї розбудови Єдиної Помісної Церкви. Особливу увагу 
в році минулому церкви приділяли питанню можливого удосконалення діючого Закону про сво
боду совісті. Міжцерковна Рада заблокувала розширення свого складу новими членами — 
релігійним спільнотами, які мають всеукраїнські управлінські структури. Протягом року залиши
лося невирішеним питання надання офіційної реєстрації таким новим релігійним утворенням як 
громада майстра Сія-Сіясвіт, Церква єднання, Всесвітня спільнота Ю С М А Л О С , Соборно- 
правна православна Церква, Церква саентологи* та ін., хоч вони й звернулися з відповідними про
ханнями до державних органів.

П роф есор А . Колодний



НАУКОВІ КОНФЕРНЦІЇ ВЕСНИ 2 0 0 4  РОКУ

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

теті ім, Ю .Федьковича 2 7 -2 8  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: (0 3 7 2 )  5 8 .4 8 .2 6 , 22 .11 .96, 5 8 .4 8 .8 3 . 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 М узею історії реліні 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. (0 3 2 2 )  72 .91,00, 72 .95 .45 . Адреса: 7 9 0 0 8  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: (0 3 5 2 ) 43.12.78, 22 .45 .54 , 
2 2 ,7 2 .6 9 . Адреса оргкомітету: 24001 Тернопіль, майдан Волі, 1.


