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□  Дзвіниця Софії Київської: нова пізанська вежа?

□  Чи матиме УГКЦ с т а т у с  П атр іархату?  

а  Московський П атріархат утверужує свою канонічну територію  

а  Хто ініціює мусульманський екстрем ізм ?  

а Феномен релігієзнавчих конференцій

Сторінка конфесії: 

Ц Е Р К В А  Х Р И С Т О В А



ФЕНОМ ЕН РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

Шановний читачу!
В останнє п’ятиріччя спостерігається зростання кількості різнотемних релігієзнавчих кон

ференцій. Скажу так: на них з ’явилася якась мода. їх прагнуть проводити різні університети
й інститути, громадські організації і музеї. Подеколи 
без згоди на те Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ 
його вписують до співорганізаторів конференцій. Так, 
в березні місяці це зробив МАУП.

Загалом це добре, що релігія, яка все більше і 
більше входить у наше життя, стає об’єктом уваги гро
мадської і наукової думки. Проте, як на мене, обґрун
товане право на організацію і проведення релігієзнав
чих конференцій можуть мати лише установи, в струк
турі яких є наукові чи навчальні релігієзнавчі 
підрозділи, в яких працюють знані вчені-релігієзнавці. 
Профанація у відтворенні феномену релігії у всій її ба- 

гатозначимій природі й функціональності лише зашкодить її суспільному буттю.
А  що ж маємо нині? Скоріше проведення релігієзнавчих конференцій з метою здобуття 

якогось престижу в очах громадськості в роки релігійного відродження. При цьому має місце 
запрошення представників конфесій, надання їм переваги у виголошенні доповідей, пре- 
зидійному сидінні. Відтак задумана релігієзнавча конференцій переростає в богословську. Як 
правило, ухвали таких конференцій мають бахвальний характер, не враховують реалії 
релігійного життя нинішньої України, норми міжнародного й українського правового забезпе
чення свободи релігії, містять вказівки всім і вся.

Відділення релігієзнавства ІФ  НАНУ щороку причетне до організації і проведення низ
ки фахових наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів. Деякі воно проводить на своїй 
базі, а деякі — в інших містах у співорганізаторстві з обласними осередками УАР, відповідни
ми вузами. Вже сформувалася певна тематична спеціалізація і періодичність в їх проведення. 
Так, на базі Львівського Музею історії релігії щороку проводяться конференції з історії релігії 
в Україні, на базі Тернопільської медакадемії — з питань співвідношення національного і 
релігійного, на базі Хмельницького інтитуту регіонального управління і права — з питань 
особливостей релігійного життя регіонів, на базі університету «Острозька Академія» — з пи
тань співвідношення моралі, релігії та освіти, на базі Чернівецького університету — з питань 
присутності релігії в соціумі; на базі Донецького інституту штучного інтелекту — з питань 
співвідношення науки і релігії та ін. То ж при бажанні якогось вузу вдатися до організації 
релігієзнавчих конференцій варто було б знайти свою нішу в їх тематичній зорієнтованості, 
а не повторювати вже наявне. Варто було б йому також подумати про щорічний видрук 
ваківського збірника з визначеною тематикою. Тоді конференція не була б просто балачкою. 
Вона щось вносила б в здобутки вітчизняного релігієзнавства. Доповіді і повідомлення на 
конференціях мали б носити науково-дослідницький характер, а не бути умоглядними, випад
ковими, типу «мені так здається». Релігія — надто складний і потаємний об’єкт наукового 
пізнання. Тут на одній інтуїції до сутності релігійних явищ і процесів не доберешся. Тому й не 
хотілося б, щоб аматорство в організації конференцій, до якого нині часто вдаються, знеціни
ло цей важливий феномен наукового релігієзнавчого життя, а зрештою — і саме релігієзнав
ство як неодмінну складову гуманітарної науки.

П роф есор А .К олодний
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ 
РЕЛІГІЇ і ЦЕРКВИ

2003 р. Україну відвідало 11947 за
кордонних релігійних діячів, що ста
новить майже половину від числа свя
щеннослужителів, що є в Україні. 
На початок 2004 р. кількість останніх 
становила 26 650 осіб. Про це повідо
мив Міністр юстиції України О Лаври
нович за підсумками діяльності у 2003 
р. Державного комітету України з пи
тань релігій. За інформацією секре
таріату Ради українських правозахис- 
них організацій «РУПОР», впродовж 
минулого року Держкомрелігій надав 
5154 офіційних погоджень на перебу
вання в Україні віруючих-іноземців, 
структурні підрозділи Комітету на 
місцях видали 6 793 погоджень. Одно
часно міністр повідомив, що релігійна 
мережа в Україні у 2003 р. збільшилася 
на 1,2 тис. релігійних організації. 
При цьому, як зазначив О.Лаврино- 
вич, враховуючи, що більше половини 
всіх зареєстрованих громад в Україні 
належить трьом Православним Церк
вам -  УПЦ (МП) (10310), УПЦ КП 
(3186), УАПЦ (1107), а кожна п’ята 
релігійна громада Католицьким Церк
вам -  УГКЦ (3328) та РКЦ в Україні 
(854), їх кількість зростала відносно 
невеликими темпами. Усього на поча
ток 2004 р. в Україні нараховувалося 
більш 27,5 тис. релігійних громад тра
диційних релігій та неорелігій. 
При цьому міністр не зазначив, що він 
розуміє під поняттям «неорелігії»,

оскільки такого терміну в українсько
му законодавстві немає. Також міністр 
не повідомив про кількість відмов 
у погодженні візитів іноземних свя
щеннослужителів. (risu.org.ua)

У березні 2004 р. в Україні позитив
ний баланс довіри-недовіри мала лише 
Церква (+36%). Такі дані були опри
люднені на Круглому столі «Громадсь
ка думка населення України -  березень 
2004 р.», що відбувся у Києві 26 берез
ня. Організаторами заходу були фонд 
«Демократичні ініціативи» та Інститут 
соціології НАН України. За даними 
опитування, яке було проведене з 1 по 
7 березня, найгірший баланс довіри- 
недовіри у центральної влади: Верхов
ної Ради України (-46%), Президента 
України (-41%) та Уряду України 
(-39%). Далі за рівнем негативу йдуть 
місцеві ради (-27%), місцеві дер
жадміністрації (-27%), суд (-26%), 
прокуратура (-25%), профспілки 
(-19%), СБУ (-7%). Віктор Ющенко за
лишається політиком, що має найви
щу довіру населення (25%). (risu.org.ua)

99% українських миротворців 
в Іраці називають себе віруючими. З
них 90% -  православні, 7% -  греко-ка
толики та 3% -  римо-католики. Такі 
дані було отримано в результаті 
соціологічного дослідження у 6-ій ок
ремій механізованій бригаді зі складу 
Коаліційних об’єднаних оперативних 
сил в Іраку. Дослідження проводилося 
з метою вивчення соціального портре
ту миротворчого з’єднання. (УНІАН)
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Релігійне життя України

Україна -  світська держава, що
засвідчує 35 стаття її Конституції, де го
вориться про відокремлення церкви від 
держави, а школи від церкви, 
про рівність конфесій. Проте, як на цьо
му зауважують дописувачі «Дня», анти- 
конституційно в цьому діє національна 
радіокомпанія. Своєю радіопрограмою 
«Благовіст», деякими іншими вона за 
державні кошти веде відкриту релігійну 
пропаганду, до того ж однокон- 
фесійну -  православну. Автори дописів 
зауважують, що в країні є й невіруючі 
люди, ті, хто не сприймає якусь пози
тивну роль релігії в суспільному житті, 
а ось для них передачі державною 
радіокомпанією не проводяться під тим 
мотивом, що релігія формує позитивну 
мораль. Але звернемося до тих же США, 
де в Бога вірить 94% населення, де 90% 
моляться щодня, а 80% вірять у Страш
ний Суд. Це ж, як пише дописувач 
«Дня» А.Вороний, країна високих по
казників злочинності, наркоманії, 
вбивств, злодійства, повійства, нарко
манії. Звідти воно перекочувало і до нас 
після того, як тут атеїзм став не 
в домінуванні світоглядів. Мода на 
релігію спонукає з метою увіковічнення 
і ітрЬславлення ділків від бізнесу будува
ти на свої кошти храми (невідомо для 
якого масиву віруючих) і водночас ут
римуватися від будівництва лікарень, 
дитячих будинків, шкіл, чого більше 
потребує нині Україна. Відтак «побудо
ва в Україні світської держави сьогодні 
виглядає як утопія».

Новообраний глава Центрвиборч- 
кому Сергій Кивалов явно не знає Кон
ституції України, яка визначає 
світськість держави через відокремлен
ня від неї церкви і водночас визнає

рівність різноманіття конфесій і Цер
ков країни. Певно що в цьому був 
освіченішим Михайло Рябець, який, 
за визнанням С.Кивалова, до такої це
ремонії, як він не додумався. Як жарту
вали журналісти, запросивши для ос
вячення приміщення ЦБК главу Пра
вославної Церкви Московської юрис
дикції митрополита Володимира (Са- 
бодана), С.Кивалом цим з нього «виг
нав дух Михайла Рябця». Дехто вбачив 
у цьому привнесення московського ду
ху. Сам же новоприбулий глава вважає, 
що це допоможе йому «дотримуватися 
принципу чесності, прозорості й демо
кратичності при проведенні виборів»

Верховна Рада України прийняла 
Постанову про відзначення 100-річчя 
першого видання Біблії українською 
мовою. Її автором є Лесь Танюк. По
станова рекомендує Кабміну утворити 
Оргкомітет з відзначення ювілею, роз
робити план заходів з його відзначен
ня, організувати цикли радіо- і телепе
редач, присвячених цій події.

Верховна Рада готується прийняти 
Закон «Про реєстрацію фізичних осіб 
в Україні». Реєстрації, згідно з проектом, 
підлягають всі фізичні особи, які на за
конних підставах знаходяться на тери
торії нашої країни. Зареєстрованій особі 
буде присвоюватися ідентифікаційний 
номер і записуватися на чіп персональ
ної електронної карточки. Представни
ки духовенства з УПЦ МП, сповідуючи 
біблійне вчення про «знаки диявола», 
пропонують замінити цифрову нуме
рацію людей на буквенну.

Лише 11% мешканців Києва дотри
муються Великого посту, понад 14% -
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прагнуть цього. І все. Це -  наслідки опи
тування, проведеного соціологічною 
службою інформагенства УНІАН. 65,7% 
опитаних знають, що не можна їсти під 
час посту, 32,4% - не знають. Серед тих, 
хто не дотримується посту, 31,1% вжи
вають їжу не так, як того 6 хотіла Церк
ва, 30,4% не дотримуються в житті 
релігійних приписів, 15,5% більше тур
буються за своє здоров’я, а не дотриму
ванням якихось церковних повелінь, 
в 11% не вистачає сили волі на те, щоб 
поститися. Дослідження, наслідки якого 
видрукувала газета «Столичка» (№ 28), 
дали близькі цифри наслідків. Дотри
муються посту завжди, бо ж для їх світо
гляду це є важливим, лише 12% опита
них. Плекають надію на те, що колись 
попробують це робити -  42%. Просто 
сказали: «Цього ще не вистачало» -  46% 
опитаних.

Новий рік -  це свято люблять 42% 
від 2064 опитаних в лютому Ук
раїнським Інститутом соціальних 
досліджень та Центром «Соціальний 
моніторинг». Великдень і Різдво йдуть 
на другому і третьому місці (15% і 
14%). Потім - День народження (12%), 
8 Березня -  7%, День Перемоги -  3%, 1 
Травня, 23 лютого, День Валентина і 
День незалежності -  до 1%. (День- №40)

Новий проект Концепції держав
но-конфесійних відносин в Україні 
був представлений 19 березня в Ук
раїнському центрі економічних і 
політичних досліджень імені Олексан
дра Разумкова. На відміну від попе
редніх проектів, даний документ роз
роблявся за участю представників 
релігійних організацій і, як результат, 
в ньому враховано більшість поба

Релігійне життя України

жань Церков. Проект передбачає парт
нерські взаємовідносини держави і 
Церкви, в ньому виписані основні пра
ва та обов’язки держави і Церкви. 
Згідно з Концепцією, Церква може 
займатися релігійною освітою та за
сновувати загальноосвітні учбові за
клади усіх рівнів, здійснювати інші 
соціальні служіння, набувати статусу 
юридичної особи, проводити госпо
дарську діяльність тощо. Пріоритет
ними напрямками державної політики 
є повернення у реальні терміни 
націоналізованого церковного майна, 
а також розробка і впровадження пра
вового механізму захисту традиційної 
релігійної культури суспільства. 
Невід’ємними від Концепції є додаток 
головних термінів і понять та міжна
родні нормативно-правові акти з пи
тань забезпечення свободи совісті. 
В разі затвердження Верховною Ра
дою, цей проект Концепції стане осно
вою для розробки нового закону Ук
раїни «Про свободу совісті та релігійні 
організації» та внесення змін в інші за
конодавчі акти, (risu.org.ua)

11 березня ц.р. відбулася зустріч 
керівників ряду християнських церков 
України, на якій було обговорено деякі 
актуальні питання церковно- 
релігійного життя України. За резуль
татами обговорення прийнято Поло
ження про Нараду представників хри
стиянських церков України, спільне 
звернення до законодавців та гро
мадськості України стосовно пропо
зицій щодо нових способів реєстрації 
фізичних осіб (це стосується законо
проектів №№ 4368 і 4002), а також 
прийнято спільне звернення до Вер
ховної Ради України з приводу пропо
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зицій скасувати пільги релігійним ор
ганізаціям із сплати земельного подат
ку. (О. Заєць)

Правоохоронці Волинської області 
з 18 березня протягом року вивчати
муть Закон Божий, а також основи бо
гослов’я. Міліціонери вже прослухали 
першу лекцію про гріхи та покаяння. 
Отець Олександр, який проповідує 
у храмі Всіх Святих Землі Волинської 
(УПЦ МП), раніше навіть уявити не 
міг, що виступатиме з лекціями про 
духовність в актовому залі обласного 
управління міліції. Лекції мають 
підтримати моральний дух правоохо
ронців. Керівники волинської міліції 
сподіваються, що після уроків Закону 
Божого їхні підлеглі не зможуть крича
ти на людей і робити їм боляче. 
Більшість міліціонерів -  православні. 
Проте, якщо тут працюватимуть лю
ди, які сповідують іншу віру, 
керівництво УМВС обіцяє і їм надати 
можливість поспілкуватися зі своїми 
духовними наставниками, (risu.org.ua)

Чергова зустріч керівників христи
янських Церков України відбулась 11 
березня 2004 року в Києві.
У приміщенні Карітасу Римо-Като- 
лицької Церкви зібралися ті, хто 
підписав декларацію про створення 
«Наради представників християнських 
Церков України»: Патріарх Філарет, 
Екзарх Донецько-Харківський УГКЦ 
єпископ Степан (Меньок), заступник 
Голови Конференції єпископів РКЦ 
України єпископ Маркіян (Тро- 
фим’як), Голова Всеукраїнського сою
зу церков християн віри євангельсь- 
кої-п’ятидесятників єпископ Михайло 
Паночко, Голова Ради єпископів Ук

раїнської Християнської Євангельсь
кої Церкви Леонід Падун, президент 
Братства незалежних Церков і місій 
ЄХБ України Олексій Мельничук. 
Окрім них, на засіданні були при
сутніми також народні депутати Ук
раїни (Лесь Танюк та Леонід 
Чернівецький), уповноважені пред
ставники від деяких інших Церков і 
релігійних організацій. Учасники 
засідання обговорили і прийняли По
ложення про Нараду представників 
християнських Церков України, 
спільне звернення Церков стосовно 
нових способів реєстрації громадян. 
Також було обговорено питання про 
співпрацю Церков з питань захисту 
життя та про напрямки роботи Нара
ди представників християнських Цер
ков України. (Бюро УГКЦ для зв'язків з 
державними органами влади)

Ще одна християнська партія
з’явилася на нашому політичному не
босхилі. Називається вона соціально- 
християнською. Головою її обрано на
родного депутата України, відому 
співачку Оксану Білозір. Партія, за її 
словами, має свої представництва вже 
в 22 областях України. «Соціально- 
християнська партія -  це ще один крок 
на шляху до створення дійсно неза
лежної, багатої, демократичної держа
ви, в якій кожна людина буде мати 
шанс реалізуватися й буде відчувати 
себе під захистом держави»,- сказала 
О.Білозір. Йде збір необхідних 10 ти
сяч підписів на підтримку партії, що 
дасть можливість вирішити питання її 
реєстрації Мінюстом.

Всесвітній день молитви в Україні 
ще з 1993 р. відроджують лютерани з
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київського храму святої Катерини. 
День цей започаткувала ще 117 років 
тому американка Марі Еллен Ямес. Во
на закликала жінок світу хоч один день 
року виділити для спільної молитви. 
Цим Днем стала перша п’ятниця бе
резня. Нинішнього року відзначення 
в Києві на вулиці Лютеранській поча
лося з розповідей про панамок, які, 
згідно з існуючою традицією почерго- 
вості, складали тексти святочних мо
литов. Протягом години молільники 
співали хвалебні пісні, читали урики з 
Біблії, потримали в руках ритуальне 
глиняне горнятко, яке надійшло з 
країни з Панами.

Олександр Мороз з нагоди свого 
60-річчя одержав нагороду УПЦ Мос
ковського Патріархату. Цим відзначене 
його постійне сприяння цій Церкві, яку 
він вважає історичною і охоронницею 
вір й культури українського народу.

Митрополит Сімферопольський 
УПЦ Московського Патріархату Лазар 
і муфтій мусульман Криму Хадж 
Еміралі Аблаєв виступили із спільною 
Заявою, в якій закликали «зберегти на 
півострові етнічний і конфесійний 
мир». Глави православної та ісламсь
кої спільнот наголошують, що спроба 
зіграти на міжконфесійних відносинах 
може мати трагічні наслідки. Проте 
водночас представники «Русской об
щины Крыма», всеукраїнської партії 
«Русский блок», компартії України та 
ін. провели пікетування кримського 
парламенту, вимагаючи заборони «за
хоплення» земель кримськотатарськи
ми громадами. Що скажеш після цього 
про Заяву? Говорила, балакала... 
Підписуючи заяву, муфтій знову пору

шив питання про виділення земельної 
ділянки в Сімферополі під будів
ництво соборної мечеті. Відповідний 
документ було передано Голові Вер
ховної Ради Криму Борису Дейчу, який 
був присутній під час зустрічі двох ду
ховних лідерів.

Православні батьки зініціювали на 
Полтавщині збір підписів під звернен
ням до Міносвіти з проханням заборо
нити викладати в школах предмету із 
статевого виховання. Віруючі батьки 
вважають, що «уроки сексу» призво
дять до «зменшення і втрати почуття 
сорому». На думку ініціаторів звернен
ня, сексуальна освіта стає непрямою 
причиною наркозалежності, легкого 
статевого життя. «Програма курсів 
пробуджує статеві інстинкти, шкодить 
фізичному стану і духовному розвитку 
молоді... Це -  не просвітництво, а роз- 
пустнування».

На засадах християнської моралі 
об’єдналися в «Асоціацію християн- 
підприємців» представники бізнесу з 
Тернопільщини. Ініціатором утворен
ня Асоціації виступив Центр мирянсь- 
кого апостолату Тернопільсько- 
Зборівської єпархії. Члени Асоціації 
виїздили на батьківщину Иосифа 
Сліпого в село Заздрість, де їх благо
словив владика Михайло Сабрига. Тут 
було схвалено програму духовного 
розвитку членів об’єднання та їхніх 
родин, а також ініційовано проведен
ня влітку спеціальної «підприємниць
кої прощі» до зарваницької святині 
(Україна молода. -1 6  березня)

На Закарпатті зникають дерев’яні 
храми -  пам’ятки української сакраль
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ної архітектури. Протягом останніх де
сяти років тут знищено 12 дерев’яних 
храмів, 6 з яких -  згоріли. Добудовою 
чи перебудовою пошкоджено ще 16 
дерев’яних храмів. Збереження для 
майбутніх поколінь неповторних ви
творів храмової архітектури на часі. 
Німеччина погодилася допомогти 
в цьому Закарпаттю і Львівщині.

Святині слід берегти, а не розводи
ти опісля жалібливі руки. Відповідати 
за них має та Церква і громада вірую
чих, якій вони належать. А так маємо 
лише повідомлення то про нищівний 
пожар, то про викрадення ікон і цер
ковного майна. Ось нова жертва нео
бачливості -  згоріла дотла на Волині 
в селі Горняки дерев’яна церква будо
ви ще 1833 р. разом із іконами ще десь 
XIII ст. Дехто при цьому киває на 
підпал, дехто на непогашену свічку... 
Але факт залишається фактом, що вже 
давно слід організувати в кожному 
храмі щоденні чергування вірних, які 
взяли від держави право на викорис
тання приміщення. Священству вже 
слід відповідати за втрачені святні, 
а не відсижуватися при цьому десь 
збоку за принципу: моя хата скраю.

Окрім пожежі в Горянці, коли 21 
лютого згоріла Свято-Дмитрієвська 
Церква в Ратнівському районі Волині, 
протягом трьох тижнів горіли ще три 
культові споруди. Так, в ніч на 16 лю
того в селі Заболоття загорілася 
дзвіниця, згорів в ній іконостас двох
сотлітньої давності. Потім була спроба 
спалити вже й храм. Через просвердле
ний отвір в його стіні вандали накача
ли в приміщення бензин. Проте він 
чомусь не загорівся. Знайдено коробку

із сирниками, якими хотіли скоїти зло
чин. Мала місце незреалізована спроба 
підпалу храму і в райценрі -  Ратному. 
Всі церкви належать до Московського 
Патріархату. Секретар райдержад- 
міністрації В.Краглик вважає, що має 
місце кимось організована акція 
підпалів.

Дзвіниця Софії -  це Українська 
Пізанська вежа. В цьому можна переко
натися, якщо дивитися на неї з боку Ми
хайлівської площі. Можливо що до цьо
го її нахилення призвело будівництво 
в сусідстві фітнес-центру. І ось тепер, 
замість того, щоб думати про зміцнення 
фундаментів дзвіниці, київська мерія 
вирішила завершити на провулку 
Рильського будівництво 10-типоверхової 
«прибудови». Поява масивної будови 
біля Софії може спровокувати витіснен
ня ґрунтових вод, що негативно позна
читься на фундаментах тисячолітніх 
архітектурних пам’яток. Оскільки Софія 
Київська оберігається ЮНЕСКО, то із 
скаргою на цей варварський задум 
київської мерії певно що треба звернути
ся до неї. А як позначаться ті вібрації, які 
будуть супроводжувати будівництво, 
на фресках Софії, то це чомусь ніхто не 
враховує. При цьому поява десятипо- 
верхівки в сусідстві із Софійським ком
плексом зіпсує привабливість бачення 
цієї святині. Відтак релігієзнавці України 
кажуть: руки геть від Софії! То не лише 
наша, а й світова духовна цінність. Хтось 
свідомо на догоду сьогоднішнім безбат
ченкам хоче перетворити її в купу 
каміння. Збережемо Софію!

Кордони охоронної зони ансамблю 
споруд Софійського заповідника схва
лила градобудівельна рада Києва. Пло
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ща її -  112 га, периметр кордонів -  5,4 
км. В зону входять також Золоті воро
та, Андріївська церква, Михайлівський 
монастир. Введений в ній спецрежим 
обмежує висоту нових забудов, зем
ляні роботи проводитимуться тільки 
після археологічних досліджень та ін.

Український гуманітарний інсти
тут -  світський навчальний заклад, що
діє під патронатом адвентистської 
благодійницької організації «АДРА». 
Інститут готує фахівців з маркетингу, 
менеджменту, фінансів, іноземної мо
ви. Окрім стаціонару, є й заочна систе
ма навчання, навчання за індивідуаль
ним графіком. Інститут розміщений 
в Бучі -  курортному містечку під 
Києвом. Студенти стаціонару забезпе
чені гуртожитком, належно організо
вано систему харчування, життя за 
принципами християнської моралі. 
УГІ -  єдиний вищий навчальний за
клад такого типу. Якщо історичні 
Церкви прагнуть проникнути у дер
жавну освіту, то тут ми маємо приклад 
організації вищої світської освіти без 
цього просунення. Відзначимо, що 
у вузі не викладаються якісь бого
словські дисципліни, він в своїй роботі 
не зорієнтований на конфесійне. 
Відтак в ньому можуть навчатися сту
денти різних віросповідань, різних 
світоглядних орієнтацій. До викла
дацької роботи у вузі причетні викла
дачі ряду провідних університетів за
рубіжжя. Адреса УГІ: 08293 вул. Арте
ма, 14 Буча Київської області. Телефон: 
8-04497 97696. Web-site: http : // 
ucas.Com.Ua

То ж чи відбудують в Києві Деся
тинну церкву? Існують різні пропо

зиції. Справа в тому, що не збереглися 
малюнки цього зруйнованого храму і 
ніхто не знає, яким він був. До того ж, 
будувати треба так, щоб не «закопати» 
ще наявний унікальний, автентичний 
шар -  збережені підмурки, зруб. Де 
молилися перші християни Києва Іван 
і Федір, підземний хід тощо. Доктор 
філософії Дм.Степовик обстоює свою 
філософію: повністю відтворити храм, 
в який мають ходити на покаяння ко
лишні кадебісти. При цьому не врахо
вується те, що це нанесе шкоду автен
тичним підмуркам і що вибудований 
(бо ж відновити не можна) храм своєю 
вагою може спричинити такі зсуви, які 
потягнуть у небуття і Андріївську 
Церкву. Начальник управління культу
ри міста Р.Кухаренко за спорудження 
дерев’яної каплиці на кшталт тієї, яку 
збудував Петро Могила тут на руїнах, 
залишених після руйнації храму 
в 1240 р. татаро-монголами. Відомий 
архітектор Л.Скорик пропонує звести 
легку споруду 7x7 метрів типу пам’ят
ного знаку -  каплички, поставивши її 
на перетині центрального і попереч
ного нефів на чотирьох стовпах. З неї 
можна буде входити у підземну гале
рею, де збережуться законсервовані 
підмурки Десятинної церкви.

Кореспонденти ряду газет-масо- 
вок, друкуючи інформації про ті чи 
інші події релігійного життя України, 
часто вдаються до дріб’язкових, але все 
ж неточностей чи помилок. Так, газета 
«Столичка» повідомила, що патріарх 
УПЦ МП Володимир (Сабодан) 
підтримав закриття «Сільських 
вістей». Глава названої Церкви є не 
патріархом, а митрополитом. В Ук
раїні нині є офіційно проголошений
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своєю Церквою один патріарх. Це -  
глава УПЦ Київського Патріархату 
Філарет. Патріархом йменують ще й 
главу УГКЦ, але цей його статус потре
бує визнання Папи Римського, який 
(точніше -  які) зволікає з цим вже ско
ро 40 років.

Християнські принципи моралі 
не для ділків від шоу-бізнесу. В Ки-
шиневі вони організували і провели 
рекламований «Фактами» з України 
(№37) міжнародний стрептиз-кон- 
курс. І навіть перемогли в ньому 
стрептизерші з України -  переможці 
такого конкурсу «Місс Стріптиз», 
організованого кимось з немораль
них ділків в нашій, раніше тра
диційно цнотливій країні. Характер
но, що навіть прізвища перемож
ниць не називають, а подають лише 
якісь їх клички -  Чорний Ангел, 
Нью Енджел та ін. А ось в російській 
столиці Москві другого березня 
відбувся чемпіонат із вміння корис
туватися нецензурщиною. Перемо
жець одержав звання кращого ма- 
тюкальника. Поруч з цим відбувся 
конкурс графоманів на «живому 
папірусі» -  оголених тілах дівчат. 
Упорядником цього аморалля по
став якийсь Олег Фельдман (Україна 
молода. -  №37). В цьому ж місяці 
в «Україні» відбувся, організований 
подружжям Білоножків, конкурс- 
концерт «Мелодія двох сердець». 
Останній засвідчив високу моральну 
культуру національності організа
торів цього заходу.

Збереженню української діаспори 
в Омській губернії Росії сприяє митро
полит Феодосій. Родом він з Волинсь

кого села, закінчував тут гімназію ще 
за польських часів. На Омсько-Тю
менську кафедру він попав ще 
в 1986 р., коли тут було лише три хра
ми й три молитовні доми. За майже 20 
років очолювання цієї сибірської 
єпархії владика здобув заслужений ав
торитет, повагу і любов людей. Мит
рополит причетний до роботи ук
раїнських культурологічних товариств 
омського краю. Він причетний до спо
рудження в місті пам’ятника Богдану 
Хмельницькому в Омську.

Одна з харчових фірм Львова пере
будувалася на виготовлення в дні по
сту скоромних страв. В меню входять 
різноманітні каші із олією, тушковані 
овочі, смажена картопля, голубці з 
грибами і багато інших не менш смач
них страв. То ж фірмі вдалося задо
вольнити потреби постуючих вірую
чих. Вартість скоромного обіду -  до 5 
гривень.

Конфлікти на релігійній основі 
трапляються серед студентів і в Ук
раїні. Проте конфліктуючими сторо
нами в гуртожитку Харківського ме- 
дуніверситету були студенти з Індії і 
Пакистану. Билися чим попало до 40 
студентів. Чотирьох забіяк прийшлося 
госпіталізувати в лікарню. Це не пер
ша сутичка мусульман та індуїстів 
в Харкові. Особливо гарячим проти
стояння двох громад було після того, 
коли 13 грудня 2001 р. ісламісти 
обстріляли в Делі будівлю індійського 
парламенту. То ж, беручи на навчання 
іноземців, керівництво українських 
вузів має враховувати їх релігійну на
лежність, щоб не попасти в халепу, 
аналогічну харківській.
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Цікава і багатозначима паралель.
Цією ранньою весною зібралися 
в Москві з ініціативи Компартії Росії 
представники від компартій всіх пост
радянських країн (в т.ч. й з України), які 
прийняли рішення про відновлення 
діяльності «Коммунистической партии 
Советского Союза». Метою цієї «пар
тии марксистско-ленинского типа» є 
«возрождение СССР и возвращение на 
путь социалистического строительст
ва». Майже поруч в тій же Москві з 
ініціативи Московського Патріархату 
відбувся Міжрелігійний миротворчий 
форум, що зібрав представників з пра
вославних, мусульманських, буддій
ських, іудейських та вірменської церков 
країн СНД. Вітав кворум міністр закор
донних справ РФ Ігор Іванов. Форум ут
ворив постійно діючу в тій же «белока
менной» Міжрелігійну Раду, метою якої 
є «развитие интеграционных процессов 
на пространстве содружества». То ж 
вперед (не афішовано, правда, під чиїм 
керівництвом) до відродження (ско
ріше новотворення) Московської 
імперії. Але ось залишається незро
зумілим, чи в цій імперії домінуючою 
буде атеїстична марксистсько-ленін
ська, а чи ж православна ідеологія. 
(День. - №40)

Урочиста Академія з нагоди 
65-річчя проголошення Карпатської 
України та Дня народження її Прези
дента отця Августина Волошина відбу
лася 15 березня в Будинку вчителя 
в Києві. Благословив урочистості 
Патріарх УПЦ КП Філарет.

Пам’ятну дошку воякам армії Ук
раїнської Народної Республіки, які за
гинули при визволенні міста Костополя

від московсько-більшовицької навали 
85 років тому, на фасаді вокзального 
будинку освятив митрополит Рівненсь
кий та Острозький Данило. Хресний хід 
тоді рушив до братської могили 29 ли
царів української армії, які спочивають 
біля Свято-Олександро-Невського хра
му. Тут було відслужено панахиду по за
гиблих. Відзначимо, що в традиції ук
раїнців ховати на церковному подвір’ї 
найвизначніших, безмірно вшановува
них людей. Факт розташування братсь
кої могили козаків УНР на подвір’ї хра
му свідчить, що костопільчани сприй
мали за своїх оборонців саме ук
раїнські, а не більшовицькі війська. 
(Україна молода. - №42)

«Християнську етику» вивчав, 
в церковному хорі співав, із священи
ком УГКЦ спілкувався учень Бурш- 
тинської школи, що на Прикарпатті. 
Але це не утримало його від таких 
вбивств, що навіть коли читаєш їх 
описання, то кров холоне (Голос Ук
раїни. -  5 березня). А скільки мав цей 
юний злочинець до того ще крадіжок, 
бійок... То ж не названі чинники, а на
самперед сім’я, є тим середовищем, де 
формується морально здорова людина.

Мрія засновника Української Ду
ховної Республіки письменника-іде- 
аліста Олеся Бердника про створення 
у відбудований обсерваторії на кар
патській вершині Піп Іван виховного 
центру для української молоді так і за
лишилася мрією. Сам Бердник кошти 
на відбудовні роботи не знайшов, 
а держава не знаходить підстав для 
відкриття на горі якоїсь установи. 
Місцеві гуцули ставляться до гори з 
надзвичайною шанобою. Припуска-
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ють, що місце це ще до прийняття 
християнства було ритуальним. Гуцу
ли тепер піднімаються, згідно з тра
дицією, на гору в день Івана Купала. 
Тамтешні жителі шанують і трохи по
боюються гори. Вони кажуть, що на 
ній не можна просити дощу і смерті, 
бо це негайно збудеться. (Україна мо
лода. -1 1  березня)

Екскурсоводи Софії Київської -  цієї 
святині українства -  не знають ук
раїнської мови, а вчителів, які все ж ви
магають від них проводити екскурсію 
українською, вважають такими, хто 
«нічому хорошому навчити не може». 
Про це пише вчителька київської шко- 
ли-інтернату №26 Катерина Романен
ко. (Столиця. -  №11). Сором та й годі! 
Керівництву заповідника слід було б 
звернути на цю проблему увагу і заохо
чувати вивчення співробітниками 
Софії державної мови.

«Псаломом національної віри» на
звав Президент Л.Кучма слово Тараса 
Шевченка у своєму привітання з наго
ди 190-річчя від дня народження по
ета. «Будемо вчитися у нього великій і 
святій науці -  любити Україну, бути 
синами і дочками якої нам накреслено 
долею», -  зауважує слушно Президент.

Злочин перед народом, злочин пе
ред майбутнім. Так оцінили учасники 
Круглого столу, що відбувся у Будинку 
вчителя, передачу храмів -  пам’яток 
культури в руки Церкви. Церква не 
має у своєму розпорядженні достат
нього науково-інтелектуального по
тенціалу, який гарантував би збере
ження і підтримку дорогоцінних спо
руд в належному вигляді. Більше того,

ряд пам’яток чекає просто знищення. 
Так, громада Православної Церкви 
Московського патріархату, яка корис
тується Кирилівською церквою 
в Києві, висловлює своє незадоволен
ня розписами іконостасу роботами 
Врубеля. Клір вважає їх неканонічни- 
ми, а тому виношує ідею заміни іконо
стасу роботи видатного художника ро
ботою якогось, сучасного московсько
го «богомаза».

Московський Патріархат невдово- 
лений тим, що Президент України 
нібито «прагне переробити історію 
заднім числом», коли при відзначенні 
350-річчя Переяславської Ради заявив, 
що «гетьман Богдан Хмельницький 
домовився з Москвою відновлювати 
російсько-український договір щоро
ку, враховуючи реалії часу», бо ж, як це 
було сказано на Соборі «Росія в право
славному світі», Богдан із своїм За
порізьким військом «поклялися 
у вірності до кінця віку великому царю 
східному, православному». Обурює 
московсько-православну пресу і те, що 
за день до зустрічі з Президентом 
В.Путіним Л.Кучма вручив орден Яро
слава Мудрого «главе раскольничес
кой церкви Филарету (Денисенко)». 
(Православная Москва. -  №4)

ПРАВОСЛАВ'Я
За заслуги у відродженні духов

ності й утвердженні Помісної Ук
раїнської Православної Церкви мі
ністр транспорту Георгій Кірпа і ряд 
керівників української залізниці одер
жали нагороди УПЦ Київського 
Патріархату з рук Предстоятеля Церк
ви Патріарха Філарета. При одержані
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нагороди міністр подарував главі УПЦ 
КП ікону Казанської Божої Матері, 
якій понад півтора століття.

Благочинний Ямпільський Пра
вославної Церкви Київського 
Патріархату архимандрит Никанор 
виступив з гострою критикою анти
семітської публікації у вінницькій га
зеті «33 канал», яка статтею якогось 
Юрія Жигунова з певними посилан
нями закликає православних не ліку
ватися в лікарів-євреїв, не запрошу
вати євреїв до себе в дім і взагалі 
спілкуватися з ними. Звертаючись до 
автора публікації, архімандрит пише: 
«Як ви могли писати таке! Як можна 
забути заповідь »Любіть і ворогів ва
ших». Навіть ворогів, а євреї хіба нам 
вороги? Як можна виривати з кон
тексту, з історичних реалій слова з 
правил Вселенських Соборів і не 
звертати увагу на наступні виправ
лення і уточнення Помісних Со
борів? ... А Ісус Христос -  він же 
єврей з роду Давидового, а апостоли 
його -  адже вони майже всі є нехре- 
щені євреї! А мати Ісуса Христа і 
вітчим його хто є? ... розпалювати 
міжрелігійну ворожнечу в Україні -  
ганьба. Ось що я вам скажу!». (Хада- 
шот. -  №2)

Луганська влада висловлює обст
рукцію Українському Православ’ю.
Міськрада Луганська відмовила УПЦ 
КП у виділенні земельної ділянки під 
будівництво храму. Депутати міськра
ди визнали будівництво храмів 
Київського Патріархату на Луганщині 
«чистої води провокацію», «клинком, 
який розкольники прагнуть вбити 
в суспільство».

Православна Церква Київського 
Патріархату в Росії зазнає постійних 
утисків. В своєму листі до голови 
Всесвітньої координаційної ради ук
раїнців Михайла Гориня митрополит 
Московсько-Богородський Андріан 
повідомляє про погрози забрати у його 
єпархії в Ногінську ще один храм -  
Свято-Троїцький. Молодчики Мос
ковського Патріархату розгромили 
каплицю Київського Патріархату 
в одній з лікарень. Потрощили все -  
іконостас, ікони, інше святе начиння. 
Мер Москви Лужков відмовляється від 
переговорів про надання єпархії в сто
лиці церковних приміщень. Петропав
ловська парафія проводить бого
служіння в одній з московських квар
тир. Вже три роки йде «війна» з 
міською владою за її офіційну 
реєстрацію. Хоч в Москві мешкає до 
мільйона українців, але влада вважає, 
що для них досить однієї діючої Свято- 
Пантелеймонівської парафії. Мос
ковська Рада відмовляється також 
виділити земельну ділянку під 
будівництво храму УПЦ КП. Подібна 
ситуація і в Курсько-Білгородській та 
Тобольсько-Єнісейській єпархіях 
Київського Патріархату. Владика 
Андріан переконаний, що «тільки тоді 
буде рівність і повага до української 
діаспори в Російській Федерації, коли 
українська держава на це зверне увагу». 
Варто цьому їй повчитися у Російсько
го уряду. Той своїх в біді не залишає, 
якщо не сказати більше: він і чуже ла
ден приєднати. (Жива Вода.-№3)

З великою іконою царя-мученика 
Миколая і деякими іншими святиня
ми по Одеській єпархії пройшов хрес
ний хід. Метою його було викриття
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«філаретівського розколу», тобто 
прагнення православних вірних до ви
окремлення з Московського Патріар
хату. Відтак «святий імпператор» мав 
благословити цілісність Московської 
церковної імперії.

В Чигирині будується новий пра
вославний храм. Чин освяти накуполь- 
них хрестів і дзвонів здійснив архієпи
скоп Черкаський Софроній. Храм бу
дується завдяки благодійницькому 
внеску нардепа В. Тимошенка.

Список Лавр 
України поповнив 
Свято-Успенський 
С в я то горс ьк ий  
монастир. Цей ста

тус надав йому Синод УПЦ МП. 
При цьому була врахована велика 
історія обителі, його роль в духовному 
житті краю.

Протоієрей Георгій Коваленко 
(УПЦ МП) мотивує відсутність не
обхідності побудови в Києві храму 
УГКЦ і перенесення до столиці її цент
ру тим, що нібито навіть в різдв’яні і 
пасхальні свята наявні вже в Києві гре- 
ко-католицькі церкви є напівпустими. 
Таке сказати може тільки той, хто не 
бачив. Можна лише побажати отцю 
Георгію, щоб в його храмі на означені 
свята було стільки вірних, як 
в київських греко-католицьких храмах 
у звичайну неділю.

Центр гнійної хірургії на честь свя
тителя Луки (Войно-Ясенецького) 
відкрито при Дніпропетровській об
ласній лікарні. Він був освячений з 
благословення митрополита Дніпро

петровського Іринея. В кожній палаті 
Центру є ікона, а в холі -  спеціально 
обладнаний молитовний куточок 
В Центрі працюють сестри милосердя.

Предстоятель УПЦ МП не закли
кав до закриття газети «Сільські вісті»,
як це повідомляли деякі сайти. Хоч 
Церква і виступає проти проявів анти
семітизму, україно- і російськофобії, 
проте вона не закликає до закриття 
громадсько-політичних видань, бо ж 
до них не має будь-якого відношення, 
а зміст їх публікацій розглядає як вияв 
совісті і порядності журналістів.

Документаль
но-історичні дже
рела, які підтверд
жують факт вша
нування на Русі 
князя Ярослава 
Мудрого, було 
представлено на 
засіданні Синоду 

УПЦ МП, яке відбулося 9 березня 
у Києво-Печерській Лаврі. У відповідь 
на запити вірних і з нагоди 950-ї 
річниці від дня смерті князя, Синод 
заніс його ім’я до святців УПЦ МП і 
визначив днем вшанування князя 
Київського Ярослава Мудрого день йо
го смерті -  20 лютого за ст.ст. (4 берез
ня за н. ст.). При цьому було затвердже
но, що за традицією, святий князь Яро
слав Мудрий вважається небесним за
ступником державних діячів, юристів, 
суддів, прокурорів, науковців, бібліоте
карів, учителів та студентів, (risu.org.ua)

8 березня з Афону привезли до 
Луцька список чудотворної ікони 
«Всецариця». Грецька Церква подару
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вала її «українським православним і 
всьому народу» на знак співчуття 
жертвам чорнобильської трагедії. Пе
ред цим копію було прикладено до 
оригіналу, датованого XVII ст., й освя
чено. Як відзначив митрополит 
Ніфонт (УПЦ МП), мали місце непо
одинокі зцілення онкохворих, які мо
лилися до «Всецариці».

Владика Львівської єпархії УПЦ 
Московського патріархату Августин
направив лист Президенту України, 
в якому від імені священнослужителів 
єпархії просить посприяти виділенню 
у Львові земельної ділянки для побу
дови кафедрального собору і будинку 
єпархіального управління. «Здається, 
що львівська влада,- зауважує ар
хиепископ,- навмисне створює дис
комфорт і складну ситуацію для обох 
частин львівської православної 
спільноти: російської та української, 
церковне життя яких відрізняється не 
лише богослужбовою мовою, а й обря
дом і традицією».

Херсонський обласний апе
ляційний суд визнав претензії Церкви 
Московського Патріархату на во
лодіння храмом в Калінінському 
безпідставними. Перехід громади села 
до УПЦ Київського Патріархату вик
ликали в селі акції протесту з боку свя
щенника Московської Церкви і його 
прибічників, побиття ними «бунтівної 
громади», походи з чудодйними ікона
ми, різноманітні публікації в пресі то
що. Архиепископ Антоній, який 
відверто заявляє про свою росій- 
ськість, вже погрожує зверненням до 
Верховного Суду. Водночас він одер
жує високі нагороди і благословення

від Московського Патріарха із згадка
ми при цьому його успішної священи- 
чої діяльності у себе дома в Петербурзі.

140-ву річницю від дня народження
славнозвісного митрополита-мученика,

глави УАПЦ тридцятих років Василя 
Липківського відзначила Україна. 
В Київській духовній академії УПЦ КП 
було проведено ювілейну наукову кон
ференцію. Біля символічної могили ми
трополита на Лук’янівському цвинтарі 
була відслужена поминальна панахида.

На іконі із зображенням нових ук
раїнських мучеників, яка з’явилася не
щодавно в храмі Української Автоке
фальної Православної Церкви, є лик 
Валерія Марченка. Двадцять років то
му його, тяжкохворого журналіста і 
правозахисника, відправив в далекі ра
дянські політичні табори Київський 
міський суд.

Чергове засідання Великої ради 
Всеукраїнського ставропігійного брат
ства апостола Андрія Первозваного
УАПЦ выдбулося 16 березня у Харкові. 
Було обговорено перспективи ор
ганізації нових осередків Братства при 
парафіях і взаємодії Братства з ми- 
рянськими організаціями інших Цер
ков, молодіжними християнськими 
організаціями, громадськими ор
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ганізаціями демократичного спряму
вання. Члени Великої ради визнали до
речним ширше залучати осередки 
Братства до передвиборчої кампанії. 
Оскільки релігійні організації не мо
жуть брати діяльної участі в суто 
політичних заходах, на Братство лягає 
відповідальність репрезентувати 
політичні інтереси вірних УАПЦ у ви
борчій кампанії. Братство визнало 
В.Ющенка єдиним кандидатом у Пре
зиденти України, за яким перспектива 
розвитку держави та сподівані пози
тивні зміни у житті Української Церк
ви. Братство рекомендувало крайовим 
осередкам звернутись до місцевих 
штабів блоку «Наша Україна» з пропо
зицією щодо співпраці. Велика рада 
визнала необхідним підготувати 
спільну заяву від Всеукраїнського 
братства та відкритий лист до єдиного 
кандидата, (risu.org.ua)

Першу в Україні парафію Бесса
рабської митрополії Румунської Пра
вославної Церкви утворено в селі Ка- 
мишівка на Ізмаїльщині. Про віднов
лення Бессарабської митрополії Ру
мунської ПЦ, яка існувала в 1918-1940- 
х роках на території сучасної Молдови 
і ряді районів нинішньої Одеської та 
Чернівецької областей, було оголоше
но ще в 1992 р. єпископом РумПЦ Пе
тру (Педурару). Це тоді викликало 
бурхливу негативну реакцію Мос
ковського Патріархату, який розглядає 
Україну як свою канонічну територію. 
Із-за цього виник конфлікт між 
Російською і Румунськими Православ
ними Церквами. Відкриття парафії ще 
більше загострило відносини між ци
ми двома Церквами. Митрополит 
Одеський (УПЦ МП) Агафангел вва

жає, що мета створення на території 
Одещини румунської Бессарабської 
митрополії -  не лише духовний про
зелітизм, а й пропаганда вже зсереди
ни української держави ідеї відторг
нення від України півдня Одеської об
ласті». Бессарабську митрополію вла
дика називає «форпостом румунсько
го шовінізму на території України».

СВІТ РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ І 
ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМУ

Двадцять друга сесія Синоду єпис
копів Києво-Галицької митрополії
УГКЦ відбулася у Львові 25-26 лютого 
2004 р. під проводом Блаженнішого 
Любомира (Гузара). Учасники заходу 
розглянули питання про приготування 
душпастирського плану для митро
полії, про пенсійний фонд для духо
венства митрополії (постановлено зо
бов’язати усіх священиків митрополії 
бути учасниками державного 
пенсійного фонду), про капеланське 
служіння у Збройних Силах України, 
про становище церковних структур і 
потреби духовенства на півдні Ук
раїни, про проведення вишкільних 
курсів для працівників єпархіальних 
управлінь митрополії (постановлено 
затвердити програму та розпочати з 
осені 2004 р. курси адміністрування 
єпархіального управління), про 
співпрацю з Римо-Католицькою Церк
вою Польщі у ділянці примирення 
двох народів та душпастирську 
співпрацю з РКЦ в Україні (прийнято 
в першому читанні канонічні засади 
пасторальної співпраці УГКЦ та РКЦ 
в Україні). Було взято до уваги звіт про 
проведення Року родини, заслухано 
інформацію про створення і діяль-
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ність Наради представників христи
янських Церков і релігійних ор
ганізацій та створення Асоціації Цер
ков і релігійних організацій України. 
Наступну сесія митрополичого Сино
ду відбудеться у червні 2004 р. (Секре
таріат Синоду єпископів Києво-Га- 
лиц ької митрополії)

Праця кардинала Мар’яна Яворсь- 
кого «Вибрані філософські листи» -
нове наукове видання глави римо-ка- 
толицької Церкви України. Написана 
вона польською мовою, бо ж кардинал 
є поляком і все його життя і наукова 
діяльність пов’язані з Краковом і з 
краківськими теологічними установа
ми. Тут він був до приїзду в Україну 
професором Духовної семінарії, до
центом Католицької Теологічної Ака
демії, деканом Папського Теологічно
го Відділення, ректором Папської Тео
логічної Академії та ін. Кардинал має 
понад 140 грунтовних наукових праць.

Рік вшанування митрополита Анд
рея Шептицького та Патріарха Иосифа 
Сліпого почався 12 лютого із відзна
чення 112-ї річниці з дня народження 
останнього. В львівському храмі свято
го Юра відбулася Архиєрейська 
Літургія на честь патріарха. В храмі 
Пресвятої Євхаристії відбулася урочис
та академія, під час якої було презенто
вано збірку «І пізнаєте правду», яка 
включає нещодавно знайдені послання 
і листи, надіслані із заслання Патріар
хом Иосифом в 1953-1963 роках.

«Якби я жив 400 років назад, то я, 
безумовно, не зробив би той вибір,
який був зроблений тоді», -  сказав кар
динал Любомир Гузар у своєму

інтерв’ю «НГ религии» (№4). -  Митро
полит Шептицький, мій попередник, 
відверто сказав в 1942 р. в листі до пра
вославних: « Це не той шлях, по якому 
ми хотіли б йти сьогодні». Але ми діти 
минулого. Ми не відповідаємо за ньо
го, але ми є тими, ким ми є. Нам не ма
ють права сказати: «Зникніть!
Прийміть латинський обряд або пе
рейдіть у православ’я!» Ми бажаємо 
бути православними в розумінні на
шої належності до візантійської тра
диції. Ми не завжди повністю були їй 
вірними. Я вважаю що з плином часу 
ми втратили дещо з цієї традиції і по
винні відтворити втрачене. Але ми та
кож бажаємо залишитися в спілку
ванні з Папою Римським, наступни
ком апостола Петра, символом єдності 
церкви. І ми бажали 6, щоб всі Церкви 
ввійшли в це єднання».

Р и м о - к а т о -  
лицький храм Свя
того Миколая 
у Києві передадуть 
релігійній громаді. 
Про це повідомив 
а п о с т о л ь с ь к и й  
нунцій в Україні 
архиепископ Ми
кола Етерович пе

ред своїм від’їздом з України. За його 
словами, Президент України на 
зустрічі з ним 12 березня (Етерович 
був нагороджений Л.Кучмою орде
ном Ярослава Мудрого) підтвердив 
намір української влади передати 
храм релігійній громаді, з умовою, 
що остання зобов’язується в його 
приміщенні проводити концерти 
класичної музики. Владика Етерович 
передав також Олександрові Омель-
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ченку листа, адресованого міністру 
культури України Юрію Богуцькому, 
з відповідними гарантіями щодо 
проведення в храмі концертів. У свою 
чергу мер Києва відзначив плідне 
співробітництво столичної влади та 
апостольської нунціатури в Києві, на
городив архиепископа Миколу Ете- 
ровича, за рішенням Київської 
міськради, орденом «Знак пошани» і 
побажав йому плідної діяльності на 
новій посаді -  генерального секрета
ря Синоду єпископів РКЦ. 22 березня 
Микола Етерович залишив Україну. 
(risu.org.ua)

Леферизм не проходить в УГКЦ. 
Священик Василь Ковпак, який є 
адміністратором церкви св. Петра і 
Павла у Львові, з власного бажання 
вийшов з УГКЦ (як і з Католицької 
Церкви), бо ж пішов у підпорядкуван
ня неканонічного (для РКЦ -  «РП») 
єпископа Бернара Фелле з рядів лефев- 
ристів. Отець Ковпак настоює на тому, 
що він обороняє традиційну УГКЦ, 
а всю іншу частину її -  єпископат, свя
щеників, мирян, які не погоджуються 
з ним -  розглядає як таких, хто не бе
реже традиції Українського греко-ка
толицизму.

Архиєрейсь- 
ка хіротонія вла
дики Володими
ра (Ковбича) 
(ЧСВВ), єписко- 
п а -к о а д ’ю тора 
К у р и т и б с ь к о ї  
єпархії УГКЦ 

відбулася 21 березня 2004 р., в катед- 
ральному соборі Святого Івана Хрес
тителя в Куритибі (Бразилія). За по

відомленням прес-служби Глави 
УГКЦ, Іван Павло II призначив о.Во
лодимира (Ковбича) єпископом-ко- 
ад’ютором ще 10 грудня 2003 р. Для 
здійснення хіротонії нового владики 
у Бразилії із душпастирським візитом 
побував Глава Української Греко-Като
лицької Церкви Патріарх Любомир 
(Гузар). У промові на церемонії хіро
тонії Глава УГКЦ висловив задоволен
ня успіхами українців греко-католиків 
Бразилії. За його словами, ця хіротонія 
розпочинає третій етап у житті УГКЦ 
у цій країні. Перший -  це час прибуття 
сюди українців, другий -  останні 25- 
30 рр. -  час створення парафій, а зго
дом -  єпархії. Третій етап -  хіротонія 
владики Володимира. «Ми певні, -  на
голосив кардинал Гузар, -  що від цьо
го моменту бере свій початок період 
ще більшого розквіту».

Група віруючих зі Львова має намір 
спорудити дерев’яний хрест і протя
гом 30 років обійти з ним урочистою 
ходою всі країни світу. «Така ініціати
ва навколосвітнього паломництва 
можлива лише за сприяння урядів усіх 
країн», -  вважає один із авторів ідеї, 
редактор часопису чину святого Ва- 
силія Великого «Місіонар» отець Йоса- 
фат Воротняк (УГКЦ). За його слова
ми, починати паломництво будуть від 
Львова, далі через Польщу у країни 
Прибалтики, Скандинавії, Західної 
Європи, Америки, Азії, Африки і по
вернутись через Росію до Києва до то
го часу, коли людство відзначатиме 2 
тисячі років від дня Воскресіння Хрис
та. Львів’яни готові починати хресну 
ходу одразу після Великодня, якщо от
римають благословення Папи Римсь
кого та владик, (risu.org.ua)
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«Спорудити у кожному обласному 
центрі статую Матері Божою», -  з та
кою ініціативою виступили монаший 
чин Отців Василіян та Львівська об
ласна організація «Січ» ім.Дмитра 
Вітовського. Ініціатори акції мають 
намір за благодійні кошти виготовити 
фігури Матері Божої і подарувати усім 
областям. За керівництвом областей 
залишається знайти під встановлення 
статуї відповідне місце і при бажанні 
назвати його Марійською площею. 
За словами отця Йосафата Воротняка, 
таку ініціативу підтримали всі ук
раїнські Церкви, окрім УПЦ МП. 
За словами організаторів, окрім Льво
ва, фігури Пресвятої Покрови уже спо
руджені у Херсоні, Ялті, Києві, Вінниці 
та Одесі. Наступним містом, яке мати
ме статую Марії і, можливо, площу 
Марійську, стане Харків, (risu.org.ua)

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ
Українські лютерани відзначили 

10-ліття відродження своєї Церкви. З
нагоди ювілею у всіх громадах відбу
лися урочисті богослужіння. Були за- 
читаня листи-привітання від братніх 
Церков із всього світу -  США, Болгарії, 
Скандинавських країн та ін. Чудові 
концерти до дня 10-річчя підготували 
аматори громад. Особливо тут варто 
відзначити концерт в Тернопільській 
громаді. Серед вірних були присутні 
перші її члени з 1993 р. -  Присцила 
Ерік та подружжя Квасині. Церква ук
раїнських лютеран відроджується. Йде 
до завершення будівництво храму 
в Кременці, вирішене питання право
вого оформлення ділянок храмових 
будівель в Тернополі й Севастополі, 
громада Гамового одержала під храмо

ву будівлю колишній дитячий садочок, 
відроджуються громади в Камінному і 
Тисмениці на Івано-Франківщині.

Українські лютерани Києва попали 
в поле паперової тяганини Київської 
міської Ради, яка (і це вже не вперше) 
12 лютого так і не прийняла рішення 
про виділення під храмову забудову 
земельної ділянки. Причини такого 
зволікання ніхто не пояснює. Міськра
да з більшим бажанням наділяє зем
лею ресторани і бари, а не релігійні 
громади, в т.ч. й лютеранської Церкви 
(Стяг. - №3).

Свідки Єгови серед тих конфесій, 
які сприяють оросіяненню України.
Про це свідчить те, що із 28 міст Ук
раїни, де передбачене в 2004 р. прове
дення їх конгресів, лише в п'яти (це -  
чотири західноукраїнські області) ро
бочою мовою буде українська. Навіть 
на мову жестів будуть переклади в 10 
містах. А державна? Про неї не подума
ли. Свідки Єгови зросійщили навіть 
такі міста як столицю країни -  Київ, 
Черкаси, Кременчук, Чернівці, Ужго
род (Вартова баш та- 1 березня). Що 
тут скажеш: якщо то привезений фе
номен, то й рідного в ньому чогось не
має. Можливо Свідки віднесли вже ук
раїнську мову до тих, як це вони пи
шуть в часописі «Пробудись!», 
«рідкісних», які «вимирають швидше, 
ніж тварини» (8 березня). Відзначимо, 
що таке наплюйське ставлення до дер
жавної мови характеризує переважну 
більшість протестантських спільнот 
в Україні сущих. То ж певно рацію ма
ють історичні церкви, коли порушу
ють питання про якісь необхідні пере
пони з боку держави поширенню чу-
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жородних релігійних течій. Може Ук
раїні доречно скористатися з досвіду 
Росії, Грузії, Франції, Греції, куди чу
жому тяжко проникнути. Демократія -  
не свавілля!

ХАРИЗМАТИЧНІ 
ЦЕРКВИ УКРАЇНИ

Із закликом не допустити пересліду
вання за релігійними мотивами пастора 

релігійної ор
ганізації «По
сольство Боже» 
Сандея Аде- 
ладжі до голови 
Д е р ж а в н о г о  
комітету з пи
тань релігій 

Віктора Бондаренка звернулися трид
цять депутатів Верховної Ради України. 
На їх думку, Міністерство внутрішніх 
справ України незаконно не дає дозволу 
на проживання у країні нігерійця Аде- 
ладжі, в якого термін дозволу на перебу
вання на території України закінчився 
14.03.2004 р. «Протестантська Церква і 
чорношкірий пастор можуть подобати
ся комусь чи не подобатися, але за цією 
Церквою -  десятки тисяч громадян Ук
раїни, -  наголошується у зверненні. -  
Порушується право не лише Сандея 
Аделаджі, але й конституційне право 
цих громадян на свободу віросповідан
ня. У правових державах за це судять. 
Такий випадок ми розцінюємо як пе
реслідування за релігійні переконан
ня»,- наголошують народні депутати. 
У випадку, якщо МВС не продовжить 
дозвіл пастору Аделаджі на перебування 
в Україні, нардепи мають намір зверта
тися до Президента України Я.Кучми. 
(risu.org.ua)

Християнська благодійницька місія 
«Погляд» при центрі Об’єднання Єван
гельських Церков України веде різно
манітну добротворчу роботу із знедоле
ними дітьми, а також надає благодійну 
допомогу інтернатам та дитячим бу
динкам Києва та інших міст України. 
В столиці по вулиці Індустріальній 
«Поглядом» відкрито спеціальну їдаль
ню для безпритульних дітей. Тут вони 
можуть також отримати медичну кон
сультацію і допомогу одягом. Пра
цівники їдальні водночас виявляють 
творчі здібності дітей і сприяють їх роз
витку. Після обіду волонтери місії на
вчають дітей принципам християнсь
кої моралі, допомагають їм у вивченні 
Біблії. Місія «Погляд» організувала та
кож виїзне годування дітей на вулицях 
Києва. При цьому знедолені можуть та
кож одержати одяг, ліки. Вони знають 
ті місця, де на них щодня чекають з до
брим серцем благодійники «Погляду». 
Поглядівців з вдячністю чекають також 
в Київському дитячому будинку 
«Берізка», Чернігівській та Прилуцькій 
школах-інтернат, пологових будинках 
№1 та №3 міста Києва. «На жаль, без
домні діти позбавлені батьківської 
опіки, -  говорить пастор Церкви Світо
вих Жнив і водночас президент бла
годійницької місії «Погляд» Дмитро 
Масон. -  Як віруючі люди, ми прагнемо 
до того, аби через нас вони відчули лю
бов та турботу їх Небесного Батька».

Півстоліття свого Президента Ана
толія Петровича Гаврилюка відзначили 
18 березня члени Об’єднання незалеж
них харизматичних Церков України 
(Повного Євангелія). Велика любов до 
Ісуса Христа привела зрештою хлопця з 
Черкащини на стезю пасторського

_______________ Релігійне ж ит т я України
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служіння. Ана
толій Петро
вич не тільки 
пастор церкви 
«Живе слово», 
П р е з и д е н т  
ОНХХЦУ, а й 
віце-президент 
Міжнародного 

центру християнського лідерства, 
вмілий організатор, талановитий і не
втомний пропагандист Слова Божого. 
Українські релігієзнавці прилучилися 
в побажаннях знаному пастору доброго 
здоров'я і плідної праці на ниві христи
янського виховання, духовного відрод
ження України.

Президент Об’єднання незалежних 
харизматичних церков України, лідер 
Церкви «Живе Слово» Анатолій Гаври- 
люк вірить в те, що в 2004 р. Бог прагну
тиме звершити велике позбавлення і ве
лику віддачу, але для реалізації цього 
його задуму потрібні пости і молитви. 
Минулі роки применшили Україну, 
а наступні -  возвеличать їі.Те, що люди
на нині спостерігає навколо себе, аж 
ніскільки її не втішає. Бідність і злидні 
одних сусідствують з розкішшю й ба
гатством інших; безробіття, сотні тисяч 
наркоманів, проституція, бездомні і за
лишені діти; тисячі і десятки тисяч хво
рих різними видами хвороб, особливо 
раковими; епідемія СПІДу і зростаюча 
кількість злочинів, особливо серед 
підлітків, і т. ін. -  все це є наслідком то
го ярма, яке висить над народом. «Якщо 
уважно подивитися на проблему Божо
го народу чи Церкви, - зауважує А.Гав- 
рилюк, - то стане зрозуміло, що ярмо 
церкви складається із передсудів, зазд
рості, гордині та інших гріхів... Все це

разом взяте відкриває шлях дияволу до 
життя віруючих... Вихід із ситуації ли
ше один: вибачати 490 разів в день щод
ня, приймати один одного, як Христос 
прийняв нас у свою славу, любити один 
одного, як Христос полюбив нас... Але 
ж вони баптисти, харизмати, п’ятиде
сятники, інші! Ну й що, Бог їх все одно 
любить. Це не означає, що ми погод
жуємося із всім, що робиь та чи інша 
людина, та чи інша церква; це лише оз
начає, що весь суд ми віддаємо Богові, 
молячись за них і благословляючи по 
Слову Божому».

Харизматичні церкви, виходячи з 
того, що людина -  не просто фізичне 
тіло, а дух, душа і тіло, останнім часом 
все частіше вдаються до лікування 
фізичних недугів. «Церква -  це те місце, 
де може одержати допомогу водночас 
велика кількість людей, де людині 
відкриваються ті практичні біблійні 
принципи, керуючись якими, можна 
здобути здоров’я»,- читаємо в газеті 
«Новое поколение» (№2). Донецька гро
мада Церкви «Нове покоління» 
постійно розширює мережу салонів ма
сажу в місті та його окраїнах. Тепер во
на планує відкрити медичний центр, 
в якому передбачає надання більшого 
обсягу медичних послуг. Ось тільки по
стає питання: послуги ці будуть надава
ти люди, що мають відповідну медичну 
освіту, а чи ж шарлатани від медицини? 
Міністерство охорони здоров’я мало б 
взяти під свій контроль цю практику 
цілительства, як і діяльність різних 
цілителів, яких рекламує преса, зокрема 
львівська газета «Високий Замок».

Розбійницькі напади на помеш
кання пасторів-іноземців харизматич-
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них громад на Чернігівщині стали 
постійним явищем. Останній напад і 
пограбування скоєно в Прилуках. 
Об’ктом нападу послужив будинок па
стора Церкви «Гора Голгофа» Пола 
Сейсмора, коли той був перебував у се
бе на батьківщині. Крадії вдруге 
навідалися до цього будинку протягом 
року. Раніше піддавався нападу пред
ставник Корпусу миру Віктор Верлоо 
(Україна молода. -1 8  березня)

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ
Пройшло II Віче Українських 

Рідновірів. Воно пройшло під гас
лом «Україна понад усе», її інтереси 
вищі, ніж особисті інтереси. В роботі 
взяли участь понад 50 делегатів та 46 
учасників з 16 областей України. 
Проте роботу зігнорували 5
рідновіровських конфесій, за
реєстрованих в Україні. У своєму ви
ступі Голова Координаційної Ради 
Віча Українських Рідновірів П. Ру
бан повідомив, що Віче вже має свій 
офіс, необхідне технічне оснащення, 
налагодило листування з громадами 
рідновірів України різних кон
фесійних визначеностей. Було ор
ганізовано поїздки до Канева, де 
відбулося освячення місця та закла
дено перший камінь в майбутню 
будівлю СВЯТИНІ рідновірів, 
на Хортицю і до Кам’яної Могили. 
Утворено Раду Старійшин рідновірів 
України. Серед основних напрямків 
роботи Віча -  відродження одвічних 
українських звичаїв, реалізація про
грами збереження Святинь, підго
товка священнослужителів Рідної 
Віри, відродження Календаря Наших 
Предків -  основи Звичаєвості, світо

глядне зближення різних течій ук
раїнських рідновірів та ін.

Оприлюднено схвалені її Вічем ук
раїнських рідновірів «Заповіді Рідно - 
віра». Вони складаються з шести 
розділів: 1. Звичай -  дарунок Бога. 2.Ша- 
нування Роду. 3. Шанування своєї Землі. 
4.Шлях рідновіра. 5. Стосунки рідновіра. 
б.Заповіді повсякденного життя. В роз- 
шифровках кожного з розділів є надто 
оригінальні і змістовні заповіді, зокре
ма: 3.1. Виконуй Заповіт Тараса: в тяжкі 
хвилини своєї країни люби і захищай 
УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ більше, ніж Бо
га, бо ж Бог не потребує твого захисту. 
3.8. Кожне життя є святістю. Життя Яв
ного після смерті немає. 4.2. Мета Жит
тя Людини -  розвиток Себе і Середовищ 
свого розвитку. Будь творцем свого 
життя. 6.17.3апам’ятай: кожен чужи
нець, який живе на твоїй Землі довше, 
аніж того дозволяють закони гостин
ності, і не вивчив твоєї Мови та не виз
нає Твоїх Святинь -  ворог Твого народу.

Відкрив свої двері перший на нашо
му континенті Храм Сонця. Він постав 
як символ зняття з України тися
чолітнього прокляття волхвів. В храмі 
розмістилася громада рідновірів «Рід 
Оріїв». Побудовано храм за кошти всієї 
громади і на честь предків роду 
орійського Тараса Бульби і Міклухо Уак- 
лая. В храмі працює велика бібліотека, 
дитяча капела бандуристів, клуб «Гілея» 
та ін. З часом працюватиме Музей ук
раїнського геноциду і Слов’янська Ака
демія культури націопроцвітання.

Кримські караїми виступають про
ти віднесення їх в деяких виданнях до 
євреїв. Конференція Всеукраїнської

_______________ Релігійне ж ит т я України
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Асоціації кримських караїмів «Крим- 
карайлар» стверджує тюркське поход- 
женя караїв, самобутність своєї релігії, 
в якій Ісус Христос і Магомет визна
ються великими пророками.

Караїми Криму протестують проти 
будівництва канатної дороги до їх свя
тині Чуфут-Кале. їх протест підтрима
ла міжконфесійна рада «Мир -  дар Бо
жий», у зверненні якої до керівництва 
Автономії зокрема сказано: «Ми пере
конані, що «канатна індустрія» позба
вить цілісності сприйняття історичне 
перехрестя духовної і матеріальної 
культур християн, мусульман і ка
раїмів, а також суперечить народній і 
церковній традиції й канонам релігій, 
чиї святні знаходяться в Маріам- 
польській долині». Будівництво канат- 
ки сплюндрує святиню караїмів мис 
Бурунчак, який ними ніколи не забудо
вувався і не реконструйовувався,зважа
ючи на його символічну святість.

МУСУЛЬМАНИ Б УКРАЇНІ
Відбулася друга звітно-виборча 

конференція Кримського відділення 
Партії мусульман України, в роботі 
якої взяло участь 198 делегатів від 10 
районних і 8 міських організацій. Кон
ференція зажадала від Верховної Ради 
України прийняти закон про повно- 
масштабну реабілітацію кримськота
тарського народу і державну програму 
організованого повернення до Криму 
кримських татар, які ще перебувають 
у місцях депортації. Делегати вислови
лися за спрощення процедури набуття 
кримськими татарами українського 
громадянства. За оцінкою Партії му
сульман України, нинішня ситуація

в конституційному полі країни виник
ла через деструктивні дії опозиційних 
сил у Верховній Раді. В доповіді на 
конференції заступник голови ПМУ 
Іслам Баширов закликав партії 
більшості знайти політичний консен
сус, щоб зберегти коаліцію, яка несе 
відповідальність за дії уряду. Гостро 
критикувалися на конференції праві 
сили, які «до процесу політичної ре
форми методично залучають пред
ставників іноземних держав, ведуть 
переговори з представниками націо
налістичного мусаватистського руху, 
радикальної правої опозиції Азербайд
жану, Грузії, розігрують карту ук
раїнської діаспори». (День.- №33)

Кримські татари стають заручника
ми політичної ситуації, пов’язаної з 
президентськими виборами. Про це 
сказав у своєму інтерв’ю Українському 
незалежному Центру політичних 
досліджень перший заступник голови 
Меджлісу кримськотатарського наро
ду Рафат Чубаров. Сьогодні ми є 
свідками підвищеної активності дея
ких політичних сил, яких майже не бу
ло на території півострова декілька 
років тому. Повним ходом відбу
вається відродження регіональних 
структур Партії мусульман України, 
спостерігається тісна співпраця 
кримського регіонального відділення 
Партії регіонів із кримською регіо
нальною організацією цієї партії. Та
ким чином, на прикладі Партії мусуль
ман ми бачимо, як активізувалися 
місцеві кримські політструктури, які 
ставлять собі за мету не тільки приваб
лювати на свій бік потенційних симпа- 
тиків. А й розколювати групи людей, 
які. На їхній погляд, не готові проголо
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сувати за їхнього майбутнього канди
дата. Я ж не думаю, що Партія Мусуль
ман України буде закликати голосува
ти за Віктора Ющенка. Але не випад
ково ця партія активізувалася сьогодні 
в Криму, де сьогодні основний електо- 
рат Ющенка -  кримські татари. Її ме
та -  зменшити, наскільки е можливо, 
кількість голосів за Ющенка». (Україна 
молода. -  25 лютого)

Меджліс начолі з М.Джемільовим
до сьогодні ефективно контролює 
кримськотатарську спільноту. При 
цьому він не лише обстоює права сво
го народу, а й послідовно декларує 
державницьку, проукраїнську по
зицію. Водночас Меджліс принципово 
виступає проти поширення в Криму 
ісламського фундаменталізму, що су
перечить національним інтересам та 
традиціям кримських татар. Тут досі з 
гордістю згадують, що кримські тата
ри були першою мусульманською 
нацією, яка надала 1917 р. при виборах 
Курултаю виборчі права жінкам. Вод
ночас протягом останніх місяців 
в Криму різко активізовала діяльність 
керованої з Донецька партія мусуль
ман України. За її діями проглядається 
прагнення владних структур як Ук
раїни, так і Криму зменшити вплив 
Меджлісу на виборців-татар. Бо ж, як 
відомо, останній має у вирішенні 
політичних проблем співзвуччя з «На
шою Україною». Але слід визнати, що 
татари із-за підтримки владою промо- 
сковських -  як світських, так і 
релігійно-партійних чи церковних -  
структур, ніколи не підуть на співпра
цю з ними. Аналітики висловлюють 
побоювання, що утворений вакуум за
повнять, зокрема, фундаменталістські

організації, живильним середовищем 
для яких є злидні переважної частини 
кримськотатарського населення. (Ук
раїнське слово. - № 9 )

Імперський Сімферополь на місці 
кримськотатарського міста Ак-Мечеть
починався з побудови у 1784 р. тут со
бору Олександра Невського. Собор 
знаменував завоювання Криму Ро
сійською імперією, падіння Кримсько
го ханства, втрату кримськотатарської 
державності. Саме тому кримські тата
ри виступили проти відновлення зруй
нованого в 30-х роках більшовиками 
храму саме на цьому ж місці. Ветерани 
війни також заперечували таку не
обхідність, бо ж на цьому місці були 
братські могили воїнів і стояв пам’ят- 
ник-танк, який першим увірвався 
в місто. Вони радили відновити храм 
десь в іншому місці столиці Криму. 
Але, нехтуючи цими міркуваннями, 
Верховна Рада Автономії прийняла на 
догоду Церкві Московського Патріар
хату і амбіціям російської більшості 
півострова рішення про побудову со
бору на старому місці і не лише його, 
а й т.зв. російського духовно-патріо
тичного комплексу, чим спричинила 
невдоволення корінного етносу -  
кримських татар, бо ж будова постане 
своєрідним пам’ятником-увічненням 
відторгнення кримських татар від 
Криму. Саме тому меджліс і муфтіят 
мусульман Криму прийняли рішення 
про побудову в центрі міста в парку 
»Салгірка» своєї соборної мечеті разом 
із духовно-патріотичним центром. 
Проте влада Криму ось уже скоро рік 
зволікає з виділенням під цю забудову 
земельної ділянки, радить під різними 
приводами мусульманам Криму побу-
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дувати свою мечеть десь на окраїні 
міста, а то й взагалі десь в іншому місті 
півострова. Вони ж налаштовані на 
своєму: збудувати храм саме на тому 
місці, з якого, як місця збору в 1944 р., 
російсько-радянська влада відправля
ла кримських татар-мусульман в дале
ку і тривалу висилку. А водночас із 
зволіканням влади Криму з вирішен
ням питання Салгірки йде за рахунок 
державних коштів побудова в Сімфе
рополі храму імперської слави Росії. 
Паралельно з ініціативою про відтво
рення храму і мечеті в Сімферополі 
ректор Кримського індустріально-пе
дагогічного університету Февзі Якубов 
висунув ідею створення комплексу 
вдячності українському і узбецькому 
народам за їх добру волю і поро
зуміння, щиру допомогу в тяжкій не
долі кримськотатарському народу.

Скінхеди -  російська фашиствуюча 
спільнота бритоголових - причетні до 
кривавих подій в Сімферополі. Саме 
скини збивали молодого кримотата- 
рина Ділявера Максудова, за що потім 
поплатилися в барі «Коттон» вже від 
кримотатарської молоді -  постражда
ло дев’ятеро російських молодиків. І 
хоч як хто не хоче бачити в цьому 
міжнаціональний конфлікт, але він є. 
Узурпація ситуації в Криму росій
ською більшістю приховує в собі мож

ливість нових конфліктів, бо ж законні 
потреби кримськотатарського народу 
в Криму постійно ігноруються місце
вою владою. Меджліс кримськота
тарського народу вимагає від влади 
Автономії розпуску формувань скін- 
хедів. Саме ці молодики сплюндрували 
пам’ятник жертвам депортації в Сім
ферополі, побили кількох студентів- 
татар, викликаюче ведуть себе щодо 
представників інших національностей 
та ін. (Із газет)

Ісламський громадський культур
ний центр й міжобласна асоціація «Ар- 
раїд» оголосили конкурс імені Агатан- 
гела Кримського, метою якого є ор
ганізація в Україні ісламознавчих 
досліджень. Предметом досліджень 
можуть бути всі державні утворення, 
які існували на території України з ча
су появи тут перших мусульман і до 
розквіту ісламу в Хозарському кага- 
наті, відродження ісламу і його розви
ток в роки незалежності України, 
досвід співіснування мусульман з 
іншими конфесіями в країнах Євросо- 
юзу і США.

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ
Іудеї України відзначили своє свято 

Пурим не лише в синагогах. Це відбу
лося і в єврейських громадських цент-
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рах, єврейських навчальних закладах. 
Виступали художні колективи, відбува
лося частування учасників святкувань. 
Для останніх обов’язково готували го- 
менташен -  трикутні пиріжки та 
млинці з маком або фруктами. Гомен- 
ташен ще називають вухами Гамана. 
До обіду готувалася фарширована ри
ба, бульйон з пельменями, чолент, ци- 
мес або компот із сухофруктів. До свя
та готувалася весела вистава за мотива
ми «Мегілат Естер». Як прийнято 
в іудаїзмі, на Пурим роздавалася мило
стиня, відбувалося частування солодо
щами, вносилися благодійні внески, 
відбувалося обдаровування.

Те, що сьогодні прагне зробити Ра
бинович проти «Сільських вістей»,
відзначив відомий діяч соцпартії 
Й.Вільський, згубне для євреїв Ук
раїни. Оскільки ситуація напру
жується, то конфронтація наростає. 
Влада штучно підігріває штучно цей 
конфлікт. Адже газету закрили не то
му, що вона надрукувала цей матеріал, 
а тому, що вона опозиційна.

В приміщенні дніпропетровської 
синагоги «Золота Троянда» організо
вано виставку дитячих малюнків, 
віршів, висловлювань. Головна тема 
виставки: «Діти проти терору». Вис
тавку присвячено дітям, які загинули 
в Тель-Авіві під час теракту.

В Білій Церкві буде сучасна будівля 
синагоги. Під забудову міська рада 
виділила ділянку землі в старій частині 
міста. Дотепер тут під синагогу викорис
товують приміщення однієї з арештова
них їдалень. В минулі часи в Білій Церкві 
було біля 20 синагог. Як вважає мер Білої

Церкви Г.Шуліпа, «віддавши рабину зе
мельну ділянку в центрі для будівництва 
синагоги, місто лише виграє від того».

НОВІ
РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ
Церква Ісуса Христа Святих ос

танніх днів має в Україні широку про
граму благодійницької діяльності. 
В цьому у неї є певна спеціалізація -  
постачання ліків, медичного облад
нання, медичної літератури тощо. Так, 
в лютому ц.р. Чернівецька дер
жадміністрація одержала від ЦІХСОД 
для благодійницького розподілу 250 
інвалідських крісел. Гуманітарні про
грами Церкви знаходять підтримку з 
боку Міністерства праці і соціальної 
політики. Якщо оцінювати в цілому 
реалізовані в Україні проекти гу
манітарної допомоги Церкви мор
монів за 1992-2002 роки, то вони ста
новлять близько 10 млн. доларів.

Церква Ісуса Христа Святих ос
танніх днів в постійному пошуку 
форм пропаганди себе. Так, в Макіївці 
члени Церкви в місцевому Палаці 
культури влаштували великий концерт 
своїх талановитих виконавців. Тут зву
чали й народні російські і українські 
пісні, і класичні твори у виконанні на 
скрипці й фортепіано. Звучали також 
духовні музичні твори. Присутні про
глянули кінофільм про ЦІХСОД.

В Україні послідовники Церкви Ос
таннього Заповіту помітно оживили 
своє життя. Нині в Києві створено клуб 
«»Берегиня», метою та завданнями яко
го є: допомога один одному змінити се
бе, заміна егоїстичних реакцій на пра-
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вильні, обмін досвідом з того, як позбу
тися своїх страхамів, справитися 
у складних ситуаціях. Відтепер послідо
вники київської громади Церкви Остан
нього Завіту мають нагоду максимально 
і повноцінно реалізувати образ віруючої 
людини, збагатити свій власний досвід. 
Клуб «Берегиня» має свою раду, ведучо
го зустрічей. Деякі пункти статуту про
голошують: не відповідати на підказки 
словом «ні»; просити мудрість лише для 
себе; активно й зацікавлено проявляти 
себе на засіданнях клубу та ін. Визначені 
в клубі і методи роботи, серед яких: ве
дення щоденника спостережень з 
описом складних ситуацій і внутріш
ньою роботою з їх подолання; прихід до 
єдиного розуміння складних ситуацій. 
Після перших засідань клубу, всі одно
стайно погодилися, що клубна форма 
спілкування добре дисциплінує й ор
ганізовує. (В.Сумовський)

МІСТИКА
Надприродні властивості, виявлені 

в Саранську у «мордовської Ванги» -  
гімназистки Наталії Дьомкіної, яка ба
чить всі внутрішні органи людини, 
притаманні також харківчанці Люд
милі Олександрівні. Як і дівчинка-рент- 
ген, вона не лише «просвічує» людину, 
а й лікує її, може знайти навіть відсут
ню людину. (Кмс. правда.- 7 лютого)

Дух першодрукаря Івана Федоро
вича проявляє свою активність 
у Львівському Музеї давніх книг. 
Справа в тому, що понад 400 років то
му монах був похований в стіні 
львівського монастиря Святого 
Онуфрія. Ще в 1972 р. археологи вия
вили якесь поховання в монастирі і, 
гадаючи, що то домовина львівського 
друкаря, перенесли її до Музею книг, 
де вона знаходиться й понині. Але охо
ронці приміщення постійно скаржать
ся директору музею на те, що вночі 
хтось ходить по його кімнатах, каш
ляє, чимось стукає. Серед білого дня з 
невідомих причин з виставки впав 
Требник і відкрився на тих сторінках, 
де говориться про поховання за право
славною традицією. Все це співро
бітники Музею розглядають як засвід
чення необхідності поховання праху 
Івана Федоровича відповідно до пра
вославного звичаю.

Українські знаменитості забобонні
Так, сім’я Білоножків в цьому році не 
збирається переїздити в нову квартиру 
тільки із-за того, що 2004 р. є високос
ний. До того ж, коли вони одержали ор
дер на нову квартиру під номером 13, 
то попоросили поміняти її на таку ж, але 
в сусідньому під’їзді. Софія Ротару також 
вірить в деякі прикмети: « Ніколи не по
вертаюся, навіть якщо щось необхідне 
забула. Уникаю зустрічей з чорною 
кішкою, не кладу ключі чи гроші на стіл. 
Ще одне. Кожного разу перед виходом на 
сцену хрещуся й з словами «Із Богом!» 
виходжу до глядача. Завжди хвилююся 
перед концертом і завжди прошу допо
моги у Всевишнього. Я щиро вірю в Бога 
і знаю, що ця віра допомагає мені долати 
все найскладніше в житті».
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РЕЛІГІЯ І СВІТ
Характер релігійності мешканців 

Великої Британії просто вражає. Лише 
десь 21% їх відвідують регулярно бого
служіння (у СІЛА -  54%). Визнають 
«свого Бога» єдиноістинним 31% їх 
(у СІЛА -  51%). Британці в переважній 
своїй більшості вважають, що наш світ 
був би більш миролюбним, якби в ньо
му не існувало віри в Бога. Все це дало 
підставу англійській газеті Guardian 
віднести Велику Британію до релігійно 
найскептичніших країн світу.

60% мешканців Європи розгляда
ють Ізраїль як ворога номер один і за
грозу для всього світу. Ці слова нале
жать директору Міжнародного христи
янського посольства в Єрусалимі 
Малькольму Хеддінгу. Він відзначив 
ще й той факт, що антисемітизм у світі 
наростає і застеріг, що в 2004 р. у всьо
му світі спостерігатиметься вибух не
нависті до євреїв. Зростання ан- 
тиєврейських настроїв самі євреї пояс
нюють по-різному. Дехто це пов’язує із 
давніми передсудами, дехто -  з політи
кою Ізраїлю, а дехто із зростанням му
сульманського чинника в Європі.

Канада секуляризується. Газета 
«Нью-Йорк тайме» повідомляє, що 
в Монреалі «відвідування храмів дуже 
швидко падає і за останні три роки 
принаймні 18 церков опустіли або бу
ли перетворені у житлові будинки чи 
навіть у піцерію». Канадський пись
менник Янн Мартель відзначає, що

«секуляризація прогресує». Професор 
теології з Королівського університету 
Кінггстона (штат Онтаріо) Маргарет 
Ван-Ді пише, що «релігія втратила свій 
вплив на суспільство».

Новий глава Всесвітньої Ради Цер
ков кенійський методист Сем Коубае
офіційно зайняв свою посаду в штаб- 
квартирі ВРЦ в Женеві. «Служіння 
церквам та прагнення до екуменізму 
стануть метою мого життя і праці»,- 
сказав під час офіційної церемонії но
вий Генеральний секретар ВРЦ.

Другий Міжрелігійний миротвор
чий форум країн Співдружності 
відбувся 2-4 березня в Москві. В заході 
взяли участь понад 20 релігійних 
лідерів країн СНД та 300 делегатів від 
різних Церков та громадських ор
ганізацій. Метою форуму була коорди
нація діяльності традиційних релі
гійних організацій країн СНД для 
зміцнення міжнаціонального і меж- 
релігійного миру, утвердження в сус
пільстві традиційних духовних цінно
стей і спільної боротьби із загальними 
викликами, зокрема, тероризмом. Ор
ганізатори одразу зазначили, що захід 
не має на меті зближення віровчень і
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доктрин різних релігій, а тому на ньо
му не передбачаються спільні молитви 
чи богослужіння і не буде обговорюва
тися богословська проблематика. 
У цілому він покликаний продовжити 
традиції Першого Міжрелігійного ми
ротворчого форуму, що відбувся 
у Москві 13-14 листопада 2000 р. Од
ним із головних підсумків форуму ста
ло створення Міжрелігійної ради СНД, 
у котрий увійшли провідні духовні 
лідери п’яти найбільших релігійних 
традицій: православ’я, вірмено-гри- 
горіан, ісламу, іудаїзму і буддизму. 
У президії Ради 22 чоловік: дев’ять 
християн, вісім мусульман, чотири 
іудеї й один буддист. Передбачається, 
що в президії буде чотири співголови, 
у даний час обрані двоє постійних з 
них: Патріарх Московський Олексій II 
і глава духовного управління мусуль
ман Кавказу Аллахшукюр Паші-заде. 
Засідання президії в рамках між
релігійних миротворчих форумів, 
подібних нинішньому, будуть склика
тися раз у три роки (наступний відбу
деться в Баку). У проміжках між фору
мами діяльністю ради буде керувати 
виконком, що складається з 20 осіб. 
На засіданні виконкому, що відбулося 
відразу після форуму, його головою 
був обраний митрополит Кирило, а се- 
кретарем-координатором -  виконав
чий секретар Міжрелігійної ради Росії 
Роман Силантьев.

Духовні лідери СНД повинні разом 
протистояти тероризму і насильству.
Про це заявив в Москві глава Вищої 
релігійної ради народів Кавказу шейх- 
уль-іслам Аллахшукюр Паші-заде, вис
тупаючи на II Міжрелігійному миро
творчому форумі країн СНД. «Час

Релігія в сучасному світі___________________

диктує необхідність створення по
стійного Міжрелігійного форуму 
СНД», -  сказав голова Вищої релігій
ної ради народів Кавказу. За його сло
вами, «тероризм і насильство стали 
візитною карткою нового сторіччя». 
Релігійні лідери СНД «зобов’язані зро
бити все можливе, щоб духовно 
обеззброїти і викрити сили зла».

Духовні лідери СНД повинні 
об’єднатися для виховання молоді
в дусі толерантності, вважає головний 
рабин Росії (Федерація єврейських 
громад Росії) Берл Лазар. «У нашому 
суспільстві гостро бракує толерант
ності», -  заявив Берл Лазар у Москві на 
II Міжрелігійному миротворчому фо
румі СНД. Разом з тим, за словами ра- 
бина, суспільство і релігійні лідери по
требують навіть «багато більшого, ніж 
толерантність». «Ми маємо потребу 
в загальній спільній роботі на благо 
один одного, на благо людства», -  ска
зав він. «Об’єднавшись, ми зможемо 
виховати нове покоління в дусі загаль
нолюдських цінностей, зможемо про
тистояти екстремізму», -  підкреслив 
Лазар. За його словами, «іудаїзм роз
глядає об’єднання людей як найви
щою мірою важливу позитивну річ, 
природно, коли мета цього об’єднання 
позитивна».

Російська Рада Федерації має намір 
створити Раду у справах релігійних ор
ганізацій. Про це було оголошено на 
зустрічі віце-спікера О.Торшина із го
ловою Ради муфтіїв Росії шейхом 
Равілем Гайнутдіном. На думку Тор
шина, така структура на державному 
рівні необхідна. «Поки що в Росій
ській Федерації немає органу, який би
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активно взаємодіяв з релігійними ор
ганізаціями», -  відзначив він. На дум
ку О.Торшина, така структура могла б 
діяти при Раді Федерації у формі «екс
пертно-аналітичного органу із залу
ченням світських осіб». Віце-спікер 
відзначив, що зараз РФ проводить 
консультації з лідерами великих кон
фесій у Росії. Але Равіль Гайнутдін за
стеріг, що нова структура «не повинна 
бути аналогом Ради у справах релігій, 
яка існувала у радянський час і яка 
втручалася у внутрішні справи ре
лігійних організацій».

«Взаємодія між релігіями -  дуже 
важлива справа для суспільства, яке 
прагне бути відкритим і культурно 
різнобарвним». Це -  основний мотив 
створення в Фінляндії постійно діючо
го Форуму християнських, мусуль
манських та іудейських лідерів. Форум 
покликаний сприяти підтриманню то
лерантних міжрелігійних стосунків на 
місцевих рівнях.

Глави трьох 
найбільших хрис
тиянських кон
фесій Латвії прове
ли 5 березня еку
менічне богослу
жіння за мир і зго
ду в країні, що ви
явилися під загро
зою через реформу 

освіти. Як відомо, з 1 вересня поточно
го року передбачається введення 
в школах з російською мовою навчан
ня, починаючи з 10-го класу, викла
дання 60% усіх предметів латиською 
мовою. Кардинал Римсько-католиць
кої церкви Латвії Яніс Пуятс, архиепи

скоп Латвійської Євангелічно-люте
ранської церкви Яніс Ванагс, а також 
митрополит Латвійської ПЦ (МП) 
Олександр (Кудряшов) заявили також 
про свою стурбованість виниклою на
пругою в сфері міжнаціональних 
відносин, причиною якого стала 
діяльність політиків. Між тим, карди
нал Яніс Пуятс підкреслив, що «якщо 
російські школярі до 10-го класу добре 
вивчили мову, то в старших класах 
у них не буде ніяких проблем засвою
вати знання мовою нашої землі». 
Знання мови, вважає він, допоможе 
молодим людям стати конкурентноз- 
датними на ринку праці.

Міжнародна правозахисна ор
ганізація «Репортери без кордонів» зара
хувала верховного релігійного правите
ля Ірану Алі Хаменеї до «ворогів свободи 
слова». Справа в тому, що за останні три 
роки в країні було заборонено понад 
90% газет і часописів. Справа в тому, що 
в Ірані інтернетом користуються біля 7 
млн осіб. Лише в Тегерані відкрито май
же 2 тис. інтернет-кафе. Проте цим не- 
вдоволені мулли. З їх подання в 2003 р. 
було закрито 240, як вони це оцінюють, 
«аморальних, порнографічних й анти
релігійних веб-сторінок». Поруч з пор
нографією мулли проклинають полі
тичні сторінки. Так, в січні було забло
ковано сервер emrooz, що виражав точ
ку зору президента-реформатора Ха- 
тамі. Проте ісламські традиціоналісти 
усвідомлюють значення технічного ноу- 
хау. Це засвідчує те, що сьогодні в місті 
Кум -  центральному вузі з підготовки 
духовенства -  комп’ютерній справі на
вчають багато тисяч студентів, які 
опісля мають поставити свої знання на 
службу «країні та ісламу».
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Кривавий Шарон вбив при
цільним вогнем ракети кривавого 
шейха Яссіна -  духового лідера палес
тинського руху ХАМАС. Остання має 
намір помститися за смерть Яссіна. 
То ж кінця взаємним кривавим 
обмінам не видно. Якщо Шарона при 
цьому не дотримується заповіді Мой- 
сея: не вбий, то новий лідер ХАМАС 
Рантісі нехтує вченням ісламу про 
любов до людини. Відтак теракти 
в світі можна призупинити не через 
пошуки терористів десь інде і зни
щення їх, а насамперед на шляхах 
призупинення взаємного обміну те
рактами між Ізраїлем і Палестиною, 
іскра від яких розростається по всьо
му світу. (Із газет)

Вибори Президента в Росії завер
шилися із заздалегідь відомим 
наслідком. Релігійні спільноти країни, 
враховуючи свою відокремленість від 
держави, не втручалися прямо і 
відкрито в політичну боротьбу, але во
ни закликали своїх вірних, як це сказав 
Патріарх Олексій II, «прийти на вибо
ри і зробити вірний вибір, щоб кож
ний із нас відчував свій внесок 
в будівництво нашої Великої 
Батьківщини -  Росії». Цим самим і 
Московський Патріархат, і Рада 
муфтіїв Росії, і головний рабинат РФ, і 
Центральне духовне управління му
сульман Росії, інші релігійні спільноти 
чітко засвідчили, що вони є суто 
російським духовним феноменом, 
а всі інші їх складові із інших країн 
СНД -  входять як складники до їхньої 
певної російсько-конфесійної імперії. 
Не закликала до обов’язкової участі 
у виборах лише Буддійська традиційна 
Сангха.

Релігія в сучасному світі___________________

Російська Православна Церква 
прямо не підтримує заклик В .Жири- 
новського про поховання тіла 
В.І.Леніна, водночас вона й не сприй
має те, що мертве тіло, як експонат, 
використовується для «всеобщего обо
зрения». Оскільки вирішення питання 
цього поховання може викликати про
тистояння в російському суспільстві, 
то Церква, зберігаючи в його 
вирішенні нейтральність, все ж на 
прохання родичів погоджується 
здійснити відспівування по Леніну, 
який «був хрещеним і не піддавався 
відлученню від Церкви». Але тут же 
в Російській пресі з’явилися статті, 
в яких заперечується можливість пана
хиди не лише із-за атеїстичного світо
гляду вождя, а й із-за того, що прого
лошена в 1918 р. Патріархом Тихоном 
анафема більшовикам прямо сто
сується і їх лідера. Відтак В.І.Ленін -  
анафемований.

Російські вояки так само діють 
в чеченських поселеннях як ізраїльські 
в палестинських при так званих зачи
стках. Ряд міжнародних організацій, 
зокрема Європарламент, однозначно 
кваліфікували події в Чечні як геноцид 
цілого народу. Спроби вирішити че
ченську проблему шляхом підсовуван
ня цьому народу в «президенти» ко
лишнього муфтія Ахмада Кадирова 
нічого не дали. Кожне насилля щодо 
чеченців призводить до появи цілої 
когорти смертників, готових захоплю
вати «Норд-Ост», підривати себе в ме
тро і на стадіонах. Тим більше, що во
ни вірять в райське блаженство, гаран
товане Аллахом, за таку помсту 
невірним. Народ потребує поваги до 
своєї національної гідності!
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Влада Білорусі збільшила контроль 
за діяльністю протестантських і като
лицьких організацій в країні Передба

чене регулярне 
в і д в і д у в а н н я  
служінь громад 
цих конфесій, 
с п е ц і а л ь н і  
бесіди з їх 

керівництвом. Що стосується неза- 
реєстрованих громад, то тут даються 
рекомендації спеціально створеним 
комісіям з того, як забороняти їх 
діяльність.

Карнавальні фестивалі в Ріо-де- 
Жанейро -  це відверто еротичні шоу. 
Непорядними й неприйнятними на
звав їх архиепископ Бразилії Еусебіо 
Шейд. Особливий негатив викликали 
сценки карнавалу із спарювання Адама 
і Єви. Церква вважає зокрема, що 
оскільки на карнавалі присутні діти, 
то не слід показувати цю порнографію 
в чистому вигляді.

К А Т О Л И Ц И З М
Ватикан видрукував довідник 

«Ашшагіо Potificio», в якому даються 
дані про стан Католицької Церкви на 
початок 2004 р. Протягом 2003 р. 
до кардинальської гідності Папа Іван 
Павло II підняв ЗО прелатів, призначив 
175 єпископів і створив 19 нових 
єпархій. Кількість католиків у світі 
протягом року зросла на 11 млн. При
хильники католицизму нині складають 
17,2% населення планети, 62,4% меш
канців обох Америк, 40,2% -  Європи, 
26,8% -  Океанії, 16,5% -  Африки і мен
ше 3% -  Азії. Згідно довідника 50% ка
толиків живе в Америці, 26,1% -

в Європі, 12,8% -  в Азії стільки ж в Аф
риці, 0,85% -  в Океанії. На початок 
2004 р. у світі нараховувалось 4697 ка
толицьких єпископів, 405058 свяще
ників, 30097 дияконів, 54828 ченців і 
782932 черниць. Мало місце незначне 
збільшення кількості студентів като
лицьких гімназій. Зросла на 5,8% 
кількість семінаристів в Африці.

Третій за часовою тривалістю пон
тифікат за нинішнім Папою Іваном 
Павлом П. З дня його сходження на 
Престол Святого Петра 16 жовтня 1978 
р. пройшло біля 9390 днів. Іван Павло II 
обійшов за третьою тривалістю -  9280 
днів -  Папу Римського Лева XIII. Згідно 
оповідей, найдовше Папою Риму був 
апостол Петро -  від 34 до 37 років.

«Від екуменізму до тихої апостасії: 
25 років понтифікату». Так нази
вається лист, який оприлюднив в Римі 
за підтримки ще чотирьох єпископів 
лідер заснованого архиепископом 
Марселем Лефевром схизматичної 
традиціоналістичної спільноти свято
го Пія X єпископ Бернар Феле. В листі, 
який має 47 сторінок, зазначається, що 
екуменічна позиція папи Івана Павла 
II веде до втрати ідентичності Като
лицької Церкви, бо ж вона ставиться 
на один рівень з іншими християнсь
кими деномінаціями. «Екуменізм пе
ретворив Ватикан у місто руїн.Для сьо
годнішнього католицизму єднання 
важливіше за порятунок душ»,- сказа
но в листі. Незважаючи на заборону 
Ватикану єпископ Феле був рукопокла- 
дений разом з чотирма іншими ієрар
хами архиепископом Лефевром в 1988 
р. Із-за цього вони всі тоді ж були 
відлучені Ватиканом від Церкви.
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Зустріч Папи Римського Івана Пав
ла II з Патріархом Московським 
Олексієм під час поїздки останнього 
до Польщі, як це припускав польський 
примас кардинал Юзеф Глемп, 
не відбудеться. Офіційний представ
ник РПЦ заперечив версію такої 
зустрічі.

Тайвань, на відміну від Китаю, має 
дипломатичні відносини з Ватиканом .
Нещодавно новий посол Тайваню у Ва- 
тикані Ду Чжу-шен вручив вірчі грамо
ти Папі Івану Павлу И. Ватикан є єди
ною з держав Європи, яка підтримує з 
Тайванем дипломатичні відносини.

Парламент Чехії не ратифікував 
угоду з Ватиканом як таку, що «не 
дасть користі Чеській Республіці». Її 
відмовився також підписати Прези
дент країни Вацлав Клаус, бо ж вона, 
на його переконання, «надала б Като
лицькій Церкві привілейоване стано
вище, на яке ця Церква не заслуговує».

Ватикан засуджує штучне заплід
нення, бо ж вважає, що при цьому ги
не багато ембріонів. Відтак штучне 
запліднення -  це «вбивство безневин
них». То ж маємо певну неув’язку ме
дицини з релігією, бо ж лікарі все 
частіше пропонують штучне заплід
нення, замість того, щоб лікувати 
безпліддя.

«Місія і екуменізм (якщо ми маємо 
на оці церковне розуміння цих слів) -
нероздільні одне від одного, -  гово
риться в привітанні Апостольського 
Нунція архиепископа Антоніо Мен- 
ніні до учасників Генеральної Асамблеї 
Російської національної конференції

керівників чернечих орденів Римо-Ка- 
толицької Церкви, яка пройшла 
в Санкт-Петербурзі. І далі: «Місія без 
екуменізму перетворюється в агресив
ну пропаганду, в прозелітизм (у нега
тивному, одіозному значенні цього 
слова), а екуменізм без місії -  
у безплідні, порожні слова». Звертаю
чись до учасників Асамблеї, нунцій 
сказав: «Я схиляю голову перед вашим 
мужнім рішенням приїхати в Росію 
для участі в будівництві Помісної Ка
толицької Церкви». (Жива Вода. -  №3)

Митрополита Перемишльського 
Юзефа Міхаліка обрано новим главою 
Конференції єпископів Польщі. Він 
замінив на цій посаді Примаса Польщі 
кардинала Юзефа Глемпа, який керу
вав польським єпископатом протягом 
23 років.

Уперше за майже 13 років свого 
служіння в Москві архиепископ Таде
уш Кондрусевич був запрошений у Ра
ду Федерації Росії. Офіційна зустріч 
відбулася напередодні з ініціативи за
ступника голови верхньої палати Фе
деральних зборів О.Торшина, що 
відповідає за зв’язок із релігійними 
об’єднаннями. За словами Торшина, 
він запросив главу російських като
ликів, щоб ближче ознайомитися із су
часним станом і проблемами життя
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католицьких громад у Росії, а також 
налагодити співробітництво в законо
творчій області. Під час бесіди сторо
ни обговорили широке коло питань, 
пов’язаних з передачею католицьким 
громадам Росії храмів, які пустують чи 
використовуються не за призначен
ням, виділенням земельних ділянок 
приходам для будівництва церков і 
каплиць у тих місцях, де храми не збе
реглися чи їхня передача неможлива. 
Віце-спікер Ради Федерації запропону
вав католицькому архиепископу 
співробітництво в сфері законодавчо
го регулювання питань, пов’язаних з 
абортами і суїцидом. Тадеуш Кондру- 
севич із вдячністю прийняв цю пропо
зицію. Цікаво, що російські законо
давці раптом «згадали» про католиків 
після візиту кардинала Каспера і скан
дально відомих заяв останнього щодо 
українських греко-католиків.

Сповідальню на колесах обладнали 
співробітники німецького відділення 
міжнародного католицького бла
годійного фонду «Допомога Церкви 
в біді» на базі мікроавтобуса. Презен
тація й освячення сповідальні відбула
ся під час Міжнародного конгресу 
фонду (5-7 березня) в німецькому 
місті Аугсбург. Автомобіль буде їздити 
по дорогах Німеччини, зупиняючись 
в містах і селах, жителі яких одержать 
можливість поговорити зі священи
ком, одержати від нього пораду і на
станови, покаятися у своїх гріхах. 
«Сповідальня на колесах» -  це реклама 
таїнства сповіді, унікального дарунку 
Бога людям, дарунку примирення з 
Богом й іншими людьми», -  заявив 
директор німецького відділення фон
ду Клаус Вундлехнер.

Рабство в католицькому монастирі 
ордену Біргітти. Про нього стало відомо 
після того, як з монастиря Фарва, що 
біля Риму, втекло шість монашок ро
дом з Індії. Оскільки на статус біргіття- 
нок, що ведуть своє закрите від світу 
життя у бідності, цнотливості й послу- 
шанні, претенденок з європейських 
країн не знаходиться, то до монастирів 
беруть жінок з країн третього світу й ек
сплуатують їх в обслуговуванні медиту- 
ючих туристів так, що навіть вільного 
часу на молитви не залишають, не гово
рячи вже про відвідування лікаря чи до
статній сон. То ж і вирішило шестеро 
насельниць з надто вшанованої Ватика
ном монастирської Фарви (навіть без 
паспортів, бо ж настоятелька Текла 
Фаміглієтті їх відібрала) порвати на
завжди з рабством і віддати себе в руки 
італійського правосуддя. Італійська 
прокуратура в особі Фабіо Пікутті вису
нула звинувачення за нелюдське повод
ження з людьми керівниці з 24-річним 
стажем ордену Теклі Фамілгієтті. Орден 
нині має 44 чернечі згромадження, біля 
600 послушниць. Він є найбільш закри
тим і строгим в католицькій Церкві. За
снувала орден свята Біргітта Шведська 
(1303- 1373).

Нічне проповідування серед повій 
організували в містах країни італійські 
монахині. Акція проводиться за 
підтримки Посольства США.»Колись 
рабство було ліквідоване, і ми можемо 
зробити це знову, ліквідувавши рабо
торгівлю жінками»,- сказав посол США 
у Ватикані Джим Ніколсон. Так, лише 
в Римі психологічну роботу з повіями 
ведуть 27 спеціально підготовлених мо
нахинь. Вони навчають жінок тому, як 
позбутися сутинерів і розпочати нор

___________________ Релігія в сучасному світі
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мальне людське життя. «Наша мета -  
допомогти жінкам усвідомити в собі 
людську гідність і зрозуміти, що вони 
самі повинні захищати своє тіло», -  на
голосила сестра Марія Розаріо Екарі, 
яка керує спеціальним притулком для 
обездолених жінок.

ПРОТЕСТАНТИЗМ
Синод Англіканської Церкви 

відкинув пропозицію про визнання 
Папи Римського першим у Все
ленській Церкві. В підготовленому на 
його засідання Міжнародною англіка- 
но-католицькою комісією документі 
«Дар влади» говорилося, що Папа виз
нається «вселенським примасом» у то
му разі, коли він відмовиться від знач
ної кількості своїх повноважень на ко
ристь місцевих Церков. За Пон- 
тифіком залишалося право у певних 
випадках виносити судження, обов’яз
кові для виконання всім. Це повинно 
було сприйматися не як прерогатива 
однієї людини змінювати віровчення, 
а як спосіб вирішення конфліктів.

Першим у Данії професійним 
духівником стала пастор Лютеранської 
Церкви Данії Йетте Даль. Для цього 
вона залишила свою посаду пастора, 
яку займала 25 років. У Церкві Данії 
дійсно відсутній інститут духівників. 
Разом з тим, біля двох третин пасторів 
повідомили, що парафіяни останнім 
часом усе частіше й частіше зверта
ються до них за порадами про духовне 
життя. «У кліриків немає достатнього 
часу для бесід з людьми, -  говорить 
Даль. -  А потреба у пораді дуже гостра. 
Якщо ми не можемо відповісти вірую
чим на їхні питання, то вони йдуть до

представників інших релігій чи до 
послідовників «Нью Ейдж». До люте
ранської Церкви належать понад 84% 
жителів Данії, тоді як 20 років тому 
членами Церкви називав себе 91% дат
чан. Ідею Даль стати професійним 
духівником підтримав її єпископ 
Нільс Хенрік Арендт. Оскільки 
в єпархії не знайшлося грошей, щоб 
оплачувати її працю, Даль буде брати 
зі своїх «духовних чад» гроші -  600 
крон (близько 100$ США) за півтори 
години бесіди.

Молитовний будинок п’ятидесят
ників в підмосковному Подольську 
підпалила серед ночі група молодиків.
Проте органи внутрішніх справ не 
спішать з їх пошуком. І це не перша 
наруга в путінівській Росії над 
приміщеннями Церкви п’ятидесят
ників. Подібне мало місце в Чехові, 
Балашисі, Тулі, Липецьку, Нижньому 
Тагілі й в інших містах РФ. І тут право
охоронні органи виявили повну 
бездіяльність.

Польський місіонер із харизматич- 
ної спільноти Слова Божого названий 
кандидатом на Нобелівську премію ми
ру 2004 р., Мар’ян Залазек несе своє 
служіння в Індії серед хворих проказою. 
Коли про це повіломили о.Мар’яну, 
то він сказав: «Я виконую свій обов’язок. 
Якщо хтось знаходить його важливим, 
то хай коїть все, що забажає».

Три протестантські Церкви Нідер
ландів -  реформатська, реформована 
кальвіністська та євангельсько-люте
ранська -  вирішили 1 травня оголоси
ти про своє об’єднання в Єдину проте
стантську організацію.
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П'ятидесятники Данії виступили з 
ініціативою повернення до символів 
церковного життя, традиційних знаків 
християнства, зокрема таких, як вівтар, 
свічки, хрести. Так, пастор копенга
генської церкви Роне Оттесен заявив: 
«Оскільки ми втратили символи, то ми 
втратили й опору для підтримки віри».

Офіційні особи Англіканської 
Церкви прийшли до думки про не
обхідність відмовитися від викорис
тання терміну «три мудрих чоловіки» 
у новому виданні молитовника. 
У Євангелії від Матвія розповідається 
про те, що після народження Ісуса 
у Єрусалим прийшли три мудрих чо
ловіки (у російському перекладі -  
«волхви») зі сходу, щоб поклонитися 
народженому Ісусу і принести йому 
дарунки. Відмова від згадування слів 
про мудрих чоловіків у текстах моли
тов пов’язана з тим, що немає очевид
них доказів того, що мудреці були 
дійсно чоловіками й освіченими людь
ми. Тому слово «мудреці» замінено на 
«маги». Члени комісії переконані, що 
не можна цілком виключити 
ймовірність того, що маги були жінка
ми. З іншого боку, ієрархи звертають 
увагу на те, що подібне рішення аж 
ніяк не пов’язане з популярним яви
щем фемінізму і, зокрема, з політко- 
ректністю. Справа в тому, що у грець
кому першоджерелі використовується 
слово «маги» (magi), що в англійсько
му перекладі Нового Завіту (King James 
version) переведено, як «мудрі чо
ловіки». Якщо ж переводити слово як 
«чоловіки», то губиться суть сказаного. 
У слові «маги» такі характеристики, як 
статева приналежність, чисельність і 
ступінь премудрості ніяк не відбиті.

На королівський престол, а відтак і 
на главу Англіканської Церкви, пре
тендує фермер з Австралії Майкл Ебні- 
Гастінгс. До цього його надоумив бри
танський історик Майкл Джонс, який 
знайшов у Франції документи, які 
засвідчують, що дійсним батьком ко
роля Едуарда IV (1461 -  1483) був не 
Річард герцог Йоркський, як це прий
нято вважати, а простий французький 
лучник. Справа в тому, що поки Річард 
воював у Франції, його дружина деді 
Сісілі закрутила в Руані роман, живим 
наслідком якого і був Едуард Четвер
тий. Відтак вся королівська лінія від 
останнього і до нинішньої королеви 
Єлизавети не є законною. Її треба було 
вести від меншого брата Едуарда -  Ге
орга і до нинішнього його потомка 
Майкла Ебні-Гастінгса.

Лютий -  місяць смерті славетної 
співачки Ганни Герман. З особою сим
патією про неї писала в лютневих ви
пусках адвентистська преса, адже Ган
на виросла в сім’ї адвентистів сьомого 
дня. Сама заключила завіт з Богом че
рез водне хрещення в травні 1982 
р. Страшна хвороба, яка в останні 
місяці життя насунулп на ніжну і сен
тиментальну, духовно багату Ганну, 
не зломила її повністю, про що 
свідчать складені нею в цей час мелодії 
до багатьох Псалмів, її мелодія «Отче 
наш». (Вічний Скарб -  №3)

133 тисяч свідків Єгови дискриміну
ються в Росії. Московська влада катего
рично відмовляється надати їм будь- 
яке приміщення для богослужінь. 
Свідки Єгови не можуть отримати зе
мельну ділянку для побудови молитов
ного будинку. Понад тридцять нама
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гань хоч десь взяти в оренду для бого
служінь приміщення наштовхнулися 
на повну обструкцію. Незважаючи на 
те, що науковці-експерти засвідчили, 
що свідки Єгови не є якоюсь анти- 
суспільною організацією і що їхнє 
вчення не приносить якоїсь шкоди 
психіці вірних, Московський Го- 
ловінський суд відновив процес над 
представниками церкви Свідків Єгови, 
і зрештою заборонив їх діяльність. То ж 
свободи віросповідань в Росії немає.

ПРАВОСЛАВ'Я
Грузинський Катал ікос-Патріарх 

Ілля II пропонує створити релігійний 
миротворчий контингент СНД. «Гру
зинська Церква виступає з ініціативою 
про те, що священнослужителі по
винні взяти на себе відповідальність 
миротворців із правом безперешкод
ного пересування в зонах конфліктів». 
За словами каталікоса, миротворчі 
групи повинні складатися з представ
ників священства двох конфліктуючих 
сторін, без втручання третьої сторони. 
«Релігійні миротворці повинні вико
нувати не місію солдатів, що розділя
ють конфліктуючі сторони, а місію 
їхнього зближення, поєднання і при
мирення. Зброєю повинна стати лю
бов до ближнього, людинолюбство і 
взаємне прощення», -  підкреслив 
Предстоятель Грузинської Церкви. 
«Становище Грузії і взагалі Кавказу, де 
немає ні миру, ні війни, не може довго 
продовжуватися», -  відзначив Патрі
арх Константинопольський.

Два роки без визнання Ізраїлем
Єрусалимською Православною Церк
вою керує патріарх Іриній. Згідно з
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правилами, кандидатуру Єрусалимсь
кого Патріарха після обрання Сино
дом Церкви мають затвердити вищі 
адміністрації всіх трьох держав, які 
повністю чи частково розміщені на 
Святій Землі. Керівництво Палес
тинської Автономії та Королівства 
Йорданії визнали Патріарха, а ось Вер
ховний Суд Ізраїлю зволікає з цим. Не
щодавно він вже вкотре заморозив 
рішення Кабміну країни, посилаючись 
на те, що нібито Патріарх займає про- 
палестинську позицію.

Синод Румунської Православної 
Церкви заборонив священикам бути 
в політичних партіях або брати участь 
в діяльності місцевих органів влади. 
Тим священикам, які займаються 
політичною діяльністю, дали право 
протягом декілька днів визначитися, 
чи залишаться вони в партіях або ор
ганах влади, а чи ж будуть виконувати 
лише священичі обов’язки, виражаю
чи свою політичну позицію тільки 
в дні голосування.

Православні серби в Косово підда
ються постійним переслідуванням. Як
повідомив сербський єпископ Андрій, 
починаючи з 1999 р., тут повністю зни
щено чи пошкоджено 115 православ
них монастирів чи храмів. Біля 25 ти
сяч косовських сербів взагалі залиши
ли країну, десь 1300 -  вбито. Серби тут
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живуть в анклавах, які охороняються 
військами ООН. Вони не користуються 
рівними правами з мусульманами. Всі 
наші церкви, культурне надбання, за
уважив єпископ, на межі знищення.

«Росія у православному світі». Це
тема чергового, восьмого Всесвітнього 
Російського Народного Собору, який 
відбувся в Москві в лютому м-ці. Віта
ючи Собор, глава Московського 
Патріархату Олексій II сказав: «Викли
ки часу, природно, спонукають 
об'єднуватися країни і нації, які 
близькі за культурою, світоглядом, ду
ховною традицією. Набирають сили 
інтеграційні процеси в Європі, мусуль
манські країни прагнуть консолідувати 
свої зусилля на світовій арені. Чи мо
жуть за цих умов залишатися роз’єдна
ними країни з багатовіковою право
славною культурою? Чи нормальним є 
те, що розрізнені голоси православних 
народів губляться в багатоголоссі 
світової дискусії? Чи повинні право
славні нації координувати свою участь 
в непростих міжнародних процесах, 
зберігаючи і утверджуючи свої мо
ральні й суспільні ідеали? Зрештою, 
яким буде вирок історії нам, право
славним християнам, якщо ми піддамо 
забуттю унікальний досвід нашої 
цивілізації, яка поєднала в собі ревне 
виконання заповідей Христових і ба
гатство матеріальної культури?... Зара
ди збереження і зміцнення православ
ного світу ми повинні пам’ятати також 
про спільність духовних шляхів 
братських Помісних Церков. Російська 
Церква, найбільша Православна Церк
ва світу, бажає служити справі єдності 
й спільному розвитку православних 
народів як самостійної цивілізації, що

несе світові самобутній спосіб ре
алізації християнського ідеалу».

Союз християн-військовослуж- 
бовців -  так називається зареєстрова
на державою протестантська ор
ганізація Росії, яка покликана прово
дити євангелізаційну роботу у військо
вих частинах. Очолює її Олег Аскале- 
нок. Союз видає часопис «Военно-хри
стианский вестник», має свої пред
ставництва в 56 регіонах Росії. Основні 
напрямки роботи Союзу -  це гу
манітарна допомога, організація ду
ховно-моральної роботи, християнсь
ка просвіта. При Союзі існує комітет 
«Матері на захист Вітчизни». Там, де 
працюють члени Союзу, немає 
дідівщини. Відомо, що в Збройних си
лах Росії працюють і православні, але 
на якусь співпрацю з Союзом вони не 
йдуть. До того ж, як сказав О.Аскале- 
нок, «для протестантів сьогодні 
більшість військових частин закри
та... Існує негласна установка -  не пус
кати в армію нікого, окрім православ
них, хоч армійське керівництво нас і 
переконує, що воно дотримується 
принципу рівності релігій». (НГ рели
гии. -  №4)

Митрополит Кирило в своїй до
повіді на міжнародному форумі, при
свяченому ролі Росії в православному 
світі, відзначив, що обговорювати цю 
проблему серйозно можна лише тоді, 
коли Росія почне усвідомлювати себе 
країною православної більшості, 
країною, яка успадковує багату право
славну традицію не лише в духовному 
і культурному плані, а й в  плані 
соціальному, політичному і навіть 
в економічному». Обстоюючи російсь-

___________________ Релігія в сучасному світі

Релігійна панорама № 3 ’2004 37



кість Московського патріархату, вла
дика при цьому відзначив, що в дале
кому зарубіжжі він має 270 своїх уста
нов, а в країнах СНД і країнах Балтії 
залишається однією з головних духов
них засад суспільства. Митрополит 
висловив глибоке задоволення тим, 
що Російська держава взяла на себе за
хист інтересів Московського Патріар
хату в зарубіжжі, кваліфікувавши це не 
як втручання у внутрішні справи 
інших держав, а як «важливий крок на
шої держави на шляхах повернення 
Росії до її історичної ролі покрови
тельки». (Православная Москва. -  №4)

Московська Патріархія перебуває 
під пресом російських православних 
фундаменталістів (ченці, православні 
братства), які зупинилися ще на рівні 
запустілого й сліпого середньовіччя. 
Останнє вона прагне утвердити не ли
ше в Росії, а й в  країнах свого поши
рення. Саме тому віце-ректор Папсь
кого інституту східних досліджень ар
химандрит Тафт образно сказав: «Та 
ну її, цю Москву!». Він висловив 
у своєму інтерв’ю й інші думки: «Бага
то що з того, що роблять ієрархи РПЦ, 
є наслідком їхнього лунатичного блу
кання в реальності»; «Православні вза
галі не в змозі сприймати реальність»; 
«Вони не розуміють уроків історії». 
(Патріярхат. -  №2)

Глава Російської ПЦ Закордонної 
митрополит Лавр повідомив, що 
в травні відбудеться його поїздка до 
Москви, зустріч там з Патріархом 
Олексієм. Проте поїздка ця носитиме 
лише ознайомчий характер і «ні в яко
му разі не є початком об’єднання. Це 
лише спроба відшукати шляхи для ос
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мислення наших спільних основ і 
взаємопорозуміння».

Канонічна територія РПЦ вже є і 
в Антарктиді. Тут єпископ Сергієво- 
Посадський Феогност освятив в ім’я 
Святої Трійці перший православний 
храм. Його побудували на полярній 
станції Беллінсгаузена. При полярній 
церкві утворено патріарше подвір’я. 
Храм невеличкий: вн вміщує водночас 
до тридцяти парафіян.

Відкрита перша в православному 
Інтернеті повнотекстова пошукова си
стема, індекс якої нині становить по
над 1600 православних вузлів рунету. 
Це стало можливим завдяки тому, що 
каталог «Православное Христианство» 
став офіційним партнером компанії 
Япбех (http: //www.yandex.ru «Повно
та» нової системи пошуку гаран
тується пошуковою системою Япбех, 
а «чистота» знайдених матеріалів -  ка
талогом «Православное христианст- 
во.Ру». В лютому в пошуковій системі 
з’явилося своє доменне ім’я -  Иско
мое.ги (http://iskomoe. ги). Перша 
сторінка пошуку утримує лише форму 
для введення пошукового запиту, що 
дає можливість легко використати 
сервіс рядовим читачам православно
го Інтернету.

Не Ісусу Христу, а цвяху з хреста 
його розп’яття поклоняються право
славні Підмосков’я. Як повідомляє 
преса, одна з «величних святинь 
християнства, цвях з хреста, на яко
му був розіп’ятий Ісус Христос, при
везена в Миколо-Угрішський монас
тир і виставлений на поклоніння». 
В останні роки язичницькі форми

38 Релігійна панорама № 3’2004

http://www.yandex.ru
http://iskomoe


Релігія в сучасному світі

поклоніння все більше входять в мо
ду в Російському Православ’ї. Чудо
творні, плачучі й кровоточиві ікони 
скоро будуть в кожній парафії. Нала
годжено обмін ними між парафіями 
і єпархіями. Московське Право
слав’я своїм відтворенням язич
ницьких форм поклоніння наглядно 
засвідчує дієвість третього закону 
гегелівської діалектики -  заперечен
ня заперечення.

Захоплення чудесами відвернув 
єпископ Саратовський РПЦ Лонгін.
В січні по всій єпархії поширилися 
слухи про мироточіння в одному із 
храмів Іверської ікони Божої Матері. 
За дорученням владики речовину, яка 
з’явилася на іконі, витерли і стали че
кати нової її появи, що не трапилося. 
Проте якби ця речовина з’явилася 
повторно, то як зауважив ієромонах 
єпархії Нектарій, її не слід було б роз
глядати лише як послане Богом чудо, 
бо ж воно могло бути й «спокусою, 
що йшла від ворога роду людського». 
Нектарій навів приклад того, як в од
ному з храмів мироточать до сотні 
ікон, але РПЦ не розглядає це як 
якесь чудо Боже.

Нижньогородська єпархія РПЦ
виступила проти створення на її те
ренах католицького жіночого монас
тиря. Цей крок Ватикану вона назва
ла недружелюбним, свідченням като
лицької експансії. Єпархія розглядає 
дії Католицької Церкви на території 
РФ як спробу нав’язати чужу 
релігійну традицію російській землі, 
яка дала батьківщині і світу багатьох 
відомих історичних діячів, діячів 
культури.

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ
Дискваліфікувавши понад дві ти

сячі кандидатів із реформаторського 
крила, Наглядова Рада, половину якої 
з 12 осіб призначає верховний лідер 
Ірану аятола Хаменеї, сприяла цим пе
ремозі на виборах до меджлісу консер
ваторів. Із 290 місць в ньому 149 -  
вірні прихильники Хаменеї. Реформа
тори, які підтримують політику 
нинішнього Президента країни Мо
хаммад Хатамі, мають лише 69 місць. 
То ж тепер вирішальне слово в дер
жавних справах належатиме мусуль
манському духовенству. Президент він 
буде приймати такі закони, яких заба
жає останнє. Наслідки виборів стри
мано сприйняли країни Заходу. Вони 
очікують подальшого розгортання 
політичних подій в Ірані. При цьому 
керівник партії «Будівники ісламсько
го Ірану», яка має найбільшу фракцію 
в меджлісі, Г.Хаддададел заявив, що 
він не має наміру боротися за 
жорсткість соціальних норм по
ведінки чи обмеження таких завою
вань лібералів останніх років, як дозвіл 
юнакам і дівчатам вільно спілкуватися 
у громадських місцях чи доступ до 
Інтернету. «Ми хочемо захистити 
ісламські цінності та ісламську мо
раль,- сказав він. -  Але це не означає, 
що ми вдаватимемося до насильства 
або позбавимо людей свобод, передба
чених законом». Хаддададел бажає пе
ретворити Іран в «ісламську Японію».

Влада в Ірані фактично належить 
верховному керівникові аятолі Хаменеї
і Раді вартових ісламської революції, 
до якої входить двадцять членів. Саме
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тому обрання в 1997 р. на посаду Пре
зидента країни реформатора Мохам
меда Хатамі не виповнило побажань 
іранських виборців. Керувати країною 
він практично незміг. Відсторонення 
охоронцями революції від виборів 
цього року понад 2000 кандидатів від 
реформістів дало можливість перемог
ти консерваторам. До цього додалося 
також ігнорування майже половиною 
виборців урн для голосування. Як далі 
розвиватиметься Іран, сказати тяжко, 
бо ж і самі консерватори неоднорідні. 
Серед них є релігійні фундаменталісти, 
які не рахуються з думкою народу, бо 
ж, як сказав аятола Месба Язді, «не має 
значення, що думають люди, вони ж 
бо -  неосвічене стадо».

Ісламський інтернет-сайт опуб
лікував лист угрупування «Бригади 
Абу Хафс аль-Масрі», в якому звучить 
погроза США та їх союзникам відпла
тити за смерть шейха Ясіна. Загроза ця 
особливо небезпечна із знання того, 
що мусульманські екстремісти мають 
вже невеличкі ядерні бомби, куплені 
ними на чорному ринку в Центральній 
Азії; ХАМАС оголосив місячник по
мсти Ізраїлю за смерть свого духовно
го лідера.

Ісламська громада Кенії відкинула 
фінансову допомогу, що адміністрація 
США пропонувала зробити системі 
освіти країни. «Ми сумніваємося 
в щирості Америки, -  заявив секретар 
Ради імамів і проповідників Кенії 
шейх Халіфа. -  Швидше за все, вони 
хочуть домогтися впливу на програму 
наших шкіл». У січні поточного року 
кенійське міністерство освіти видало 
розпорядження, відповідно до якого

всі діючі в країні мусульманські на
вчальні заклади повинні повідомити 
про своє місцезнаходження, джерела 
фінансування і кількість учнів. Лідери 
мусульман відкинули цю вимогу і за
явили, що раніше подібні заходи 
приймалися в ісламських країнах -  со
юзниках США, таких як Афганістан, 
Пакистан і Саудівська Аравія. Лідери 
ісламської громади також відмовилися 
зустрічатися з послом США в Кенії.

Глава тимчасової цивільної адмі
ністрації Іраку Пол Бремер вважає, що 
суспільно-політична ситуація в про
вінції Васіт -  зоні відповідальності ук
раїнських миротворців -  відносно 
стабільна в порівнянні з іншими 
регіонами країни, оскільки ук
раїнським військовикам вдалося нала
годити добрі взаємовідносини з місце
вими релігійними лідерами.

Іракці не вірять, що теракти в дні 
трауру, присвяченого пам’ятівеликого 
мученика ісламу шиїтського імама Ху
сейна -  внука пророка Мухаммеда, 
могли зкоїти мусульмани, бо ж, згідно 
оповідей, пророк Мухаммед сказав: 
«О, люди, спішіть робити добро в цей 
день -  великий, благословенний. Ал
лах благословив в цей день Адама». Те
ракти відбулися не лише у священно
му для всіх шиїтів місті Кербелі, а й 
у Багдаді біля мавзолею шиїтського 
імама Муси Аль-Казими. Вибухи 
відбулися саме в той час, коли десятки 
тисяч мусульман вишикувалися в ше
ренгу для бичування себе ланцюгами, 
символізуючи цим смерть імама Ху
сейна. Внаслідок цих двох терактів за
гинуло понад 140 осіб, біля 300 було 
поранено. Комусь хочеться розпалити
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в Іраці ворожнечу між шиїтами і 
сунітами.

Шиїти Іраку постійно демонстру
ють своє невдоволення схваленою 
Конституцією країни. Понад дві тисячі 
протестантів 12 березня в Багдаді ви
магали відмінити таку Конституцію, 
яка не відображає мусульманськість 
їхньої країни, не базується на ісламсь
кому праві.

Туреччина захищає свою світ
ськість від тих, хто, маніпулюючи 
принципами свободи, знову закликає 
до носіння жінками ісламських хусток. 
Президент Туреччини Ахмат Недждет 
Сезер сказав: «Заради демократії і 
соціальної рівноправності ми не може
мо дозволити маніпулювання деякими 
політичними групами нашими свобо
дами. Дійсною гарантією релігійних 
свобод є принцип відокремлення церк
ви від держави. Захисники хусток по
силаються на демократію, однак вони 
тільки кидають тінь на турецький де
мократичний рух».

Забаганку правителя Іраку Саддама 
Хусейна виконав у 1998 р. відомий 
арабський художник Аббас Шакер 
Жавден. Непросте завдання -  написа
ти Коран кров’ю Хусейна він одержав 
від Президента біля ліжка покалічено
го під час замаху його сина Удея. 
Каліографу приносили ампули з ети
кеткою лікарні «Ібн Сінна», яка обслу
говувала родину Саддама Хусейна. Два 
роки за три тисячі доларів Аббас Жав
ден, практично втративши зір, писав 
кров’ю Президента Коран, але відмо
витися від роботи не міг, бо ж це за
грожувало йому смертю. Витвір мис

тецтва форматом 35x35 сантиметрів 
знаходиться в багдадському музеї. 
Нині постала проблема, що з ним ро
бити: з одного боку, знищуючи все, 
що пов’язане з пам’яттю Саддама, вар
то було б знищити й книгу, написану 
його кров’ю, а з другого -  це ж Свя
щенна Книга -  слово Аллаха, а тому її 
не можна нищити, бо ж для мусульман 
то є гріх.

Масонів радикальні ісламісти зви
нувачують у співпраці їх та підтримці 
політики СІЛА та Ізраїлю щодо му
сульман. Так коментують теракт 
в Стамбулі в ресторані, де розміщене 
відділення «Великої ложі незалежних 
масонів». Нападаючий із криком «Ал
лах! Аллах!» привів до дії закріплений 
на ньому вибуховий пристрій. Як пе
редає ІТАР-ТАСС в Стамбулі нині діє 
шість законспірованих масонських ор
ганізацій.

Мусульманська релігія допускає 
одруження з волі батьків. Тому й 
маємо курйози, подібні нижче описа
ному. В Єгипті проведено обряд зару
чення між чотирьохрічним Ісламом і 
трьохрічною Ісмах, дружба яких і 
постійне нерозставання послужили 
підставою їх батькам для цього. Обряд 
проведено за всіма правилами. Тут бу
ли і подарунки, і придане, і вгощання 
гостей. Ось лише обручки не змогли 
підібрати на дитячі пальчики.

БУДДИЗМ
2500-річний ювілей просвітлення 

царевича Гаутами зібрав в священне 
для всіх буддистів місце -  Бодх Гаї 
(Індія) представників цієї світової

■______________Релігія в сучасному світі
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релігії з 25 країн. Відзначення ювілею 
супроводжувалося співанням мантр, 
запалюванням ліхтариків, читанням 
сакральних текстів, барабанним боєм 
тощо. Святкування не обійшлося і без 
казусів. П’ятеро монахів на знак про
тесту проти того, що розкішні крісла 
надали почесним гостям свята -  пред
ставникам уряду Індії, а їх посадили на 
підлозі, залишили свято. Вони вважа
ли, що, згідно з буддійською тра
дицією, найпочесніші і найкращі 
місця мають надаватися саме ченцям.

Величний храм Махабодхі, спо- 
руджний ще в V-VI століттях, занесено 
ЮНЕСКО до списку скарбів людства. 
Згідно переказів, десь 2500 років тому 
саме на цьому місці царевич Гаутама 
Сідхартха став просвітленним, тобто 
Буддою. Нині до списку ЮНЕСКО за
несено 754 об’єкти з 120 країн світу. 
Для їх охорони і збереження виділя
ються спеціальні кошти.

Перший європейський лама Оле 
Нідал -  представник буддизму Діаман
тового Шляху школи Карма Каг’ю -  
здійснив чергову поїздку по Росії. Лама 
відвідав із лекціями більше десяти міст 
у Сибірі і Центральній Росії -  від Влади
востоку до С.-Петербургу. Карма 
Каг’ю -  одна з чотирьох основних шкіл 
тибетського буддизму. Ця лінія відно
ситься до Діамантового Шляху (санскр. 
Ваджраяна), особливе значення в якій 
надається медитації і безпосередній 
живій передачі досвіду від учителя до 
учня. Як відзначається в прес-релізі 
Московського центру буддизму Діаман
тового Шляху, у 60-і роки XX ст. відбу
лася зустріч Короля йогів Тибету 16-го 
Кармапи Рангджунг Рігпе Дордже з йо

Релігія в сучасному світі___________________

го першим західним учнем датчанином 
Оле Нідалом. З того часу Оле Нідал і йо
го дружина Ханна на прохання Ранг
джунг Ригпе Дордже знайомлять увесь 
світ з вченням про природу розуму. Вже 
понад 30 років їхнє життя -  це безупин
ний рух, нові міста, лекції і курси меди
тацій. Буддизм адресується людям, що 
бажають розвивати потенціал своєї 
свідомості на благо усіх. Нині на тери
торії колишнього СРСР діють більш 70 
заснованих ламою Оле Нідалом центрів 
і груп. Призначення цих центрів -  дати 
можливість усім зацікавленим ближче 
познайомитися із сучасним буддизмом 
Діамантового Шляху і практикою цього 
навчання.

Таїланд -  країна буддизму. Його 
сповідують тут 99% з 60 млн. населен
ня країни. Той, хто бажає ближче 
пізнати цю релігію, може вже вируши
ти до Таїланду за туристською 
путівкою. З 12 млн. туристів з України 
сюди приїздить десь 50 тисяч. Най- 
привабливішою спорудою Бангкоку є 
храм Ранкової зірки. Знаменитим є 
Храм лежачого Будди.

Свято Білого місяця Сагаалган
відзначили в березні буддисти. З цього 
дня за прихильності синьої дерев’яної 
Мавпи у них наступив 2548 рік. 
Оскільки згідно з давньою буддій
ською традицією прихід «новачка» 
слід зустрічати добротно, то його про
тягом місяця буддисти проводять з 
піснями і танцями.

Серед монахів-будцистів в храмі 
Монк (Тайланд) можна зустріти й зви
чайних котів. Разом зі своїми колегами- 
людьми четвероногі моляться, співають
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ритуальні пісні. Вони й їдять разом. 
Щомісячно храм витрачає до 200 до
ларів на вакцини для котів. Міністерство 
охорони здоров’я країни направляє до 
монастиря ветеринарів для перевірки 
хвостатих монахів. (Сегодня. -  5 березня)

ІУДАЇЗМ
Головний рабин Росії Берл Лазар,

висловлюючи обуреннями терактами 
в Туреччині та Іспанії, сказав: «Мета 
розвитку будь-якого суспільства поля
гає в утвердженні демократичних іде
алів та цінностей. Терористам треба 
дати зрозуміти, що з кожним терактом 
вони все більше втрачають свої по
зиції. Шкода, що в нинішньому бага
тонаціональному світі тема дефіциту 
толерантності і відсутності терпимості 
не втрачає актуальності».

В єврейських колах світу фільм 
Гібсона «Страсті Христові» одержав

суперечливу оцінку. Якщо письмен- 
ник-єврей Д.Горовиць назвав фільм 
«шедевром мистецтва», то представ
ники Антидіффамаційної ліги вважа
ють, що євреї у фільмі показані як зла 
сила. До останньої оцінки додав свого 
ще й батько режисера Хаттон Гібсон, 
який звинуватив євреїв у тому, що во
ни сфабрикували Холокост і прагнуть 
заволодіти світом. Аншлаг в США на 
кінофільм Мела Гібсона «Страсті к у 
са» потопили критику його з боку 
різних єврейських спільнот, що звину
вачували режисера в прагненні розпа
лювати антисемітські настрої. 
До Гібсона дійсно такої кровавої сцени 
розп’яття євреями Ісуса Христа ще не 
було. В цьому ж фільмі маємо звірину 
жорстокість євреїв щодо Спасителя 
людства, багато крові, ненависті. 
Більшість глядачів залишають зали 
кінотеатрів зі сльозами на очах і з про
кляттям на адресу його вбивць. В кан- 
заському місті Вічіта у його жительки 
Пеггі Лоу фільм навіть спричинив 
інфаркт.

Земля обітована вже не вабить 
іудеїв. Із-за незадоволення реаліями 
історичної батьківщини репатріанти 
часто повертаються назад або міняють 
на ходу адресу виїзду із своєї країни. 
Якщо в Ізраїль в 2003 р. приїхало 
24 тис. репатріантів (це на 80% менше 
1991 р.), то це вже турбує владу країни, 
як ще розраховує на мільйон їх. Хви
лює владу також зменшення народжу
ваності серед євреїв. Дослідження цьо
го, а також врахування рівня народжу
ваності серед арабів, свідчить, що вже 
в найближчі роки від Сирії до Єгипту, 
від Середземного моря до ріки Йордан 
євреї опиняться у меншості.
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Аргентинський губернатор про
вінції Тукуман Хосе Альперович прий
няв присягу, тримаючи руку на Танасі. 
Але для цього йому прийшлося через 
суд змінити статтю Конституції про
вінції, яка вимагала «приймати присягу 
за Бога, вітчизну й за святу Біблію». Рек
тор Латиноамериканського рабинсько- 
го семінару Авраам Скорна, коментую
чи цей факт, зауважив: «Те, що єврей до- 
сяг високого поста губернатора, не при
ховуючи при цьому свої релігійні пере
конання, -  надто важлива подія у житті 
єврейської громади Аргентини».

ІЦДЦЙСЬКА
ре л ігій н а  т ра д и ц ія

6 березня кришнаїти відзначили од
не із найпопулярніших своїх духовних 
свят -  Гаура-пурніму. Іноді це свято на
зивають бенгальським Новим роком. 
Слово гаура означає «золото», 
«пурніма» -  повний місяць. Гаура- 
пурніма -  це індуїстське свято, присвя
чене дню явлення великого бенгальсь
кого святого Шрі Чайтаньї, якого нази
вали «золотим аватарою» і «наймилос- 
тивішим утіленням Крішни». Саме з 
цього дня фактично починається весна. 
В цей день проводиться ведичний во
гняний обряд Агніхотра, ритуал обми
вання Божества абхішека, святкове час
тування після символічного сходження 
Місяця і велике святкове богослужіння 
Маха-араті.

Довідка крішнаїтів: Бенгальський 
Новий рік (явлення Господа Чайтаньї). 
Господь Чайтанья Махапрабху з явився 
в Майапурі (Індія), місті Надії, відразу ж 
після заходу Сонця, ввечері 18 лютого 
I486 р. за західним календарем. У мо
мент його народження було місячне за

темнення. Жителі Надії, як завжди 
в таких випадках, робили обмивання 
в ріці Ганг із голосними вигуками: «Хари- 
бол!». Звуки їхнього гучного оспівування 
проходили через оболонки цього ма
теріального Всесвіту і досягали планети 
Брахмалоки. Усі віддані мали велику 
радість і викрикували: «Яка велика 
радість! Всевишній Господь Крішна яв
ляється зараз у цей світ». Напівбоги об
сипали все навколо квітковими пелюст
ками і грали в мріданги (барабани). Під 
час цих голосних вихвалянь у родині 
бідного брахмана Джаганнатхі Мішри і 
його дружини Шріматі Шачідеві наро
дився Сам Господь Шрі Крішна.

Індуїзм не відвертає одруження 
навіть з тваринами. Можливо що 
підґрунтям таких вчинків є вчення про 
реінкарнацію. Нещодавно селянин- 
індуїст Шубаль Кармакер видав заміж 
свою чотирьохрічну доньку Анью за со
баку. Справа в тому, що дівчинку з дня 
народження спіткало одне нещастя за 
другим. Вона часто хворіла, сильно об
горіла, декілька разів тонула. Місцевий 
священик вирішив, що на дівчинці ле
жить якась причина, зіпсуття, а тому 
порадив одружити її з собакою. Лише 
вона нібито може перебрати на себе всі 
нещастя маленької Анью.

Свято «День тиші» відзначили 
індуїсти індонезійського о-ва Балі. Під
час відзначення цього свята вірні не ви
ходять на вулиці і сидять в стані мов
чання по своїх домівках. Індуїсти 
вірять, що в такий спосіб вони зможуть 
заховатися від темних духів, які, блука
ючи поселеннями і не відчуваючи яки
хось ознак людського життя, змушені 
будуть залишити Землю.
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Корова індуїстами вшановується як 
священна тварина. Її не можна бити, га
няти, зарізати, а тим більше -  вживати її 
м’ясо. Можна із-за неї попасти в склад
ну життєву ситуацію, але вирішувати її 
знову ж слід з врахуванням святості ро
гатої. Ось свіжий приклад. В індійсько
го торгівця Джулбая Раджпута корова 
з’їла 1722 алмази, які призначалися на 
продаж. Вбити тварину і витягнути з неї 
пакунок з алмазами торгівець не може. 
Приходиться надіятися на проносне.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ
Церква Ісуса Христа Святих ос

танніх днів поставила за мету 2004 року 
надати 45 тисяч інвалідських крісел тим, 
хто їх гостро потребує в різних країнах 
світу. В цьому їй допомагають Міжна
родний Червоний Хрест та Фундація 
Інвалідних візків. З 2000 р. Церква вже 
відправила понад 40 тисяч візків потре
буючим їх.

Перше Президенство Церкви Ісуса 
Христа Святих останніх днів звернулося 
з Листом до всіх керівників священства, 
в якому закликало всіх членів ЦІХСОД 
частіше відвідувати храми, весь свій 
вільний час присвячувати служінню 
в ньому. «Всі таїнства, які відбуваються 
в храмі Господа, є формою виразу на
шої віри в фундаментальне і основопо
ложне вчення про безсмертя людської 
душі», -  говориться в Листі.

Медаль 2003 р. за видатні досягнен
ня в сфері культури одержав Мор
монський Табернакальний хор. Високу 
нагороду на спеціальній церемонії вру
чив хору Президент США Дж.Буш. 
В Табернакальному хорі 360 учасників.

Секрет його майстерності в тому, що всі 
тут співають, як сказав Пророк Гордон 
Хінклі, «від всього серця».

Віруючі Церкви Останнього За
повіту на півдні Красноярського краю 
в Росії створили «Спілку Майстрів Землі 
Обітування». Спілка Майстрів -  це ор
ганізація майстрів, які спрямовані 
в розвитку і встановлені ремесел по всій 
Землі Нового Обітування. Діяльність 
Спілки Майстрів здійснюється по таких 
напрямках: організація та сприяння на
вчанню й оволодінню ремеслами дітей, 
молоді і всіх, хто має потребу в праці 
для свого забезпечення життя; збір, 
аналіз і розповсюдження наукової та 
іншої інформації про народні промис
ли та ремесла; створення бази данних на 
промисли та ремесла, які розвиваються, 
і на майстрів по конкретних напрямах 
творчої діяльності; організація і допо
мога майстрам у становленні "їхньої ви
робничої бази, розповсюдження їх ви
робів та формування замовлень; ор
ганізація і участь в регіональних та 
інших виставках, ярмарках, семінарах і 
конференціях з тематики діяльності 
спілки. «Без духу уміння рук ніщо -  про
ста жестикуляція». «На знаменні Люди
ни цеї Землі буде перш за все зображена 
рука -  рука Майстра, бо саме руками ви 
гідно виконаєте визначене вам Бо
гом», -  говорить фундатор Церкви Ос
таннього Заповіту Віссаріон. (В.Су- 
мовсъкий)

Харизматичні спільноти в Китаї 
діють підпільно. «Ми зустрічаємося ра
но-вранці, десь о 8-й годині, коли 
поліція ще спить, -  признався один з їх 
лідерів. -  Ми дотримуємося тактики 
громадянської війни, запропонованої
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Головою Мао: відступай, коли ворог на
ступає, наступай, коли він спить. Нині 
ми використовуємо частіше всього 
тимчасові приміщення навіть для вели
ких заходів. Якби нам дозволили, то ми 
побудували б великі церковні будівлі. 
В минулому році ми побудували церкву 
з чотирма залами, але її скоро влада зни
щила. Наше становище жахливе. Уряд 
ставиться до нас як до злочинців». Кож
на китайська підпільна церква пов’яза
на із загальнонаціональною мережею, 
яку фінансують тайванські або амери
канські християни. (Тимофей. -  №1)

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ
Конфуціанство сприяло формуван

ню в ареалі країн його поширення в Азії 
світської релігії. Класичним зразком та
кої є Північна Корея, де на зміну культу 
Кім Ір Сена прийшов обожнений культ 
його сина -  Кім Чен Іра, урочисте 
відзначення дня народження якого як 
символу нації в КНДР відбулося 16 лю
того. Згідно конфуціанству, глава дер
жави -  батько нації, а тому вшанування 
його, згідно канонів, є обов’язком кож
ного громадянина країни. Така форма 
пошанування вождів шокує європейця, 
але вона є традиційної для азійських 
держав, незважаючи на існуючий в них 
комуністичний чи капіталістичний 
устрій. Кожний кореєць, що засвідчила 
демонстрація в Пхеньяні, готовий 
віддати своє життя за любимого 
керівника. Вони вірять в можливість 
маленької КНДР протистояти громаді 
США і, незважаючи на великі жертви і 
нужду, працюють на це.

Новий зороастрійський 3742 рік свя
том Навруз відзначили в багатьох

країнах. Найбільш шумно його відзнача
ли в Афганістані. В місті Мазари-Шарифі 
урочистість зібрала до мільйона осіб. 
В натовпі постраждало біля 100 святкую
чих. В Кабулі менше -  29. В Туркменії це 
свято називається ще День Весни. Турк- 
менбаші на честь Навруза кожному пере
дав на подарунок 200 тис. манатів (=10 
доларів). В Уфі (Башкирія) на майдані 
біля пам’ятника Салавату Юлаєву при
сутніх частували національними тюрксь
кими стравами. Навруз -  найважливіше і 
найбагатше свято в зороастрійській тра
диції. В цей день в кожній сім’ї накрива
ли дастрахан -  стіл з різноманітними 
національними стравами, солодощами, 
традиційними напоями.

Вірменська Церква надто активна 
у соціальній сфері. В різних куточках 
країни вона відкрила благодійницькі 
їдальні, які відвідують до двох тисяч ну- 
женних. Церква має відділ турботи про 
дітей-сиріт, через який вони щомісячно 
одержують фінансову допомогу. Та
ких -  біля п’яти тисяч.

Вірменську Апостольську Церкву 
Москви, яка була утворена незалежним 
від Ечміадзіну архієпископом Тираном 
Кюрег’яном, Верховний суд Росії позба
вив реєстрації. Керівництво Церкви 
Вірменії через той же Суд вимагає у Кю- 
рег’яна повернути їй храм Вознесіння 
на Ваганьківськім кладовищі.

Вірменська Церква відчуває дефіцит 
священиків. «У нас їх не просто мало, 
а дуже мало, -  відзначає Патріарх-Като- 
ликос всіх вірмен Гарегін II. -  Саме тому 
в останні роки кількість студентів в ду
ховній академії помітно збільшилася. 
Нещодавно ми відкрили дві семінарії -
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Вазгенівську та Ширакську. У них на
вчається біля 300 студентів... Але й цьо
го для нас замало. Нам необхідно не 
менше тисячі священнослужителів, а їх 
у нас тепер десь біля 250. Тому ми вису
нули нову ідею -  організувати пас
тирські курси. Священиків наших по
требує не тільки Вірменія, а й вірмен
ські парафії по всьому світу».

Вирок Окружного суду Токіо -
повісити колишнього лідера японської 
апокаліптичної секти «Аум-Сінрікьо» 
Сіоко Асахару. Вісім років тягнувся су
довий процес. 48-річний напівсліпий 
провідник руху визнаний винуватим за 
всіма тими 13 статтями, які інкриміну
вали йому. Найбільше зло, скоєне 
послідовниками Сіоко Асахари, це роз
пилення нервово-паралітичного газу 
«зарін» в токійському метро, коли заги
нуло 12 осіб. Асахара один із 189 
послідовників секти, яких було арешто
вано. Раніше вже 11 з них було присуд
жено до страти, проте всі вони ще зали
шаються в живих.

Самаритяни -  невеличка релігійно- 
етнічна спільнота, що виникла ще в IV 
століття, але зберегла по наш день свій 
обряд і специфічну релігійність. Вони 
виводять свій рід від синів Якова і Йо
сипа -  Ефраїма і Мангасії, визнають 
єдино Тору. Іудеї виключили їх зі 
спільноти з собою після Вавилонського 
полону, визнавши знечищеними по
ганською традицією. Єдину святиню са
марян було знищено ще в II ст.н.е. Із 
1,2 млн. (IV-V нині десь біля 650). Сама
ритяни втратили свого лідера архиотця 
Шалома бен Амрама. Помер він у віці 82 
років. Похорони його відбулися на горі 
Гарізім в Палестині.

МІСТИКА
Конфлікт між відьмою і футбольним 

клубом «Фромм Таум». Цікаво, що улюб
лена англійська команда протягом сезону 
ніяк не могла забити гол супернику на 
своєму полі. Керівництво клубу тоді звер
нулося за допомогою до відьм. Перед 
черговим матчем з командою «Полтон» 
чаклунка на очах у шаленної публіки про
вела на полі стадіону магічний ритуал. І 
що ж? Через кілька хвилин «Фром Таум « 
забив перший очікуваний гол. Проте 
в другому таймі пропустив у свої ворота 
аж два. На звинувачення клубу у бездар
ності відьма відповіла дуже просто: мої 
бездоганні чари діють лише протягом 
одного тайму. До того ж, вони, мовляв, 
діють лише в тому випадку, якщо коман
да вміє грати.

Від чаклунів держава може мати нема
лий прибуток. Так вирішили в Ізраїлі. Тут 
парламент розглядає законопроект про 
обов’язкове оподаткування представ
ників окультних наук, внесений партією 
«Шінуй». Проект вмотивовується тим, 
що маги, чаклуни, ворожки та ясновидці 
рівні перед законом так само, як і всі інші 
громадяни, але податків чомусь не спла
чують. Як і в нас у Львові, ізраїльські газе
ти переповнені оголошеннями місцевих 
«ільхамів» і «Валентин», які пропонують 
за якусь там плату виліковування від 
будь-яких хвороб, одержання здійснення 
будь-якого бажання. Львівській владі вар
то було 6 запозичити досвід ізраїльтян і 
на перший випадок оподаткувати про
видця Ілхама, пані Ганну, ясновидцю 
Оляну, віщунку Світлану і дідуся Віктора, 
яких регулярно, щотижня рекламує пев
но що окультна газета «Високий замок».
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ПАТРІАРХАТ УГКЦ: ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ

Німецький кардинал Вальтер Каспер, який 
від імені Ватикану вів переговори з Московсь
ким Патріархатом, в своєму інтерв’ю 
російській службі Бі-Бі-Сі зауважив, що пи
тання створення Патріархату УГКЦ буде 
вирішуватися так, щоб «не пошкодити нашим 
відносинам з Російською Православною 
Церквою». Як передала польська інформа- 
генція ПАП, Каспер консультувався з цього 

питання з папою Іваном Павлом II і ватиканським секретарем Анджело Сода- 
но. Кардинал повідомив також, що відтепер парафії греко-католицької Церк
ви РФ будуть підпорядковані католицьким владикам. Стало відомо також, що 
під час обговорення римською курією питання про Патріархат УГКЦ саме два 
німецькі кардинали (ще один -  третій кардинал із східних церков) висловили
ся проти його утворення. То ж німецький кардинал вирішує в Москві багато
страждальну духовну долю України! УГКЦ стає жертвою на шляху примирен
ня між Ватиканом і Московським Патріархатом, хоч неодноразово прагнула 
стати своєрідним цивілізаційним «мостом» між Римом і Москвою. Звернемо 
увагу, що все це робиться поза її спиною. А може Ватикану Україна вже не 
потрібна і УГКЦ «воза унії» слід повернути на зворотню дорогу, поєднати зу
силля українських греко-католиків і православних у створенні Української 
Помісної християнської Церкви. Враховуючи все вище зазначене, Українська 
Асоціація релігієзнавців відкликала раніше надіслане нею кардиналу Касперу 
запрошення на міжнародну конференцію «Свобода совісті за умов змін і гло
балізації», яка відбудеться в Києві 25-27 травня при участі в її роботі держав
них представників із 28 постсоціалістичних країн.

Протягом року Українська Греко-Католицька Церква не знала про те, що
в березні 2003 р. кардинал Каспер направив листа до Московського Патріарха з 
приводу намірів Ватикану щодо патріархату УГКЦ. Зміст листа не тільки не уз
годжувався з главою УГКЦ Любомиром Гузаром, а й навіть до відому його про 
цей лист не було поставлено. Як відзначає отець Іван Дацько -  уповноважений 
у справах зовнішніх відносин УГКЦ, «знову повторюється це de nobis sine nobis 
(без нас -  про нас)». При цьому доктор Дацько наголошує: «Наш Синод єпис
копів вважає, що УГКЦ дозріла до патріаршого устрою і вже діє як патріарша 
Церква.Одного бракує -  це визнання самого титулу». (Патріярхат. -  №?)
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«Унія -  це не шлях до єдності Церкви, -  сказав Патріарх Московський 
Олексій II під час зустрічі з кардиналом Каспером. -  Чому ж з такою настир
ливістю кафедру глави уніатської Церкви на Україні прагнуть перенести із 
Львова в Київ й утворити патріархат? Утворення патріархату поставить на де
сятиліття хрест на наших відносинах». Подібні думки висловилий інші Пред- 
стотелі православних Церков. Так, Глава Польської Церкви митрополит Сава 
назвав це «продовженням практики заснування латинських патріархатів на 
Сході під час хрестових походів». Патріарх Константинопольський Варфо
ломій зауважив, що утворення греко-католицького Патріархату буде вкрай 
ворожим актом щодо всього Православ’я і суперечить ухвалам II В атиканс
кого Собору.

Голова Екуменічної комісії УТКЦ владика 
Василь (Лостен), єпископ Стемфордський, 
звернувся 1 березня з відкритим листом до 
Предстоятелів Православних Церков. Його 
лист став відповіддю на шквальну негативну 
реакцію з боку глав Православних Церков щ о
до можливості надання УГКЦ статусу патріар
хату і водночас закликом сісти за стіл перего
ворів. «Концепція Патріархату УГКЦ була 
предметом атаки з боку православного світу 
ще до того, як стала темою обговорення у XXI- 
му столітті. Полеміка Московського Патріар
хату нагадує відомі слова Президента СІЛА 
Франкліна Рузвельта у важкі для цієї країни 
роки: «Єдина річ, якої ми повинні боятися -  це 
сам страх». «Це страх, а не діалог, був спрямо
ваний у ваші канцелярії Московським Патріархатом... Чи ця буря може ста
ти чимось дальшим, ніж зведенням нас до страху, що паралізує у пощуках 
правди і ставленні один до одного у дусі милосердя». Єпископ наголошує, 
що до цього часу ні з боку Синоду УГКЦ, ні з боку Ватикану не було спроб 
словесної атаки на позиції Москви. За його словами, позиція Синоду УГКЦ 
є зрозумілою: «Наша Церква є ecclesia sui juris (Церквою свого права) 
у структурі Східних Католицьких Церков, яка є у повному сопричасті зі 
Патріаршим Престолом Петра. Єпископи УГКЦ, йдучи назустріч потребам її 
вірних, розсіяних по всьому світу на багатьох різних канонічних територіях, 
одностайно проголосували за необхідність її патріаршого устрою. Ця декла
рація була офіційно подана Його Святості Папі Івану Павлу II для затверд
ження від Синоду його Предстоятелем Блаженнішим кардиналом Любоми
ром Гузарем, католицьким митрополитом Києво-Галицьким». Єпископ на
голошує, що «позиція Московського Патріархату базується на колишніх 
привілеях, наданих йому російським імперіалізмом і безбожним ко-
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мунізмом. У сьогоднішньому світі немає ні на Заході, ні на Сході ексклюзив
них канонічних територій, є лише території споконвічного походження. То
му будь-який патріархат, православний чи католицький, може мати таку 
юрисдикцію впливу будь-де у світі, яку диктують його власні священні кано
ни. Немає кордонів для духовної батьківщини». Єпископ Василь Лостен 
у листі згадує історичні події. Він говорить, що споконвічний зв’язок УГКЦ 
з митрополичим Престолом Києва є не менш обґрунтованим, ніж у інших 
претендентів. Митрополичий престол у Києві (що обіймав території сучас
них України, Білорусі та Литви), зібрав на Синод підлеглих єпископів і доб
ровільно відновив повні еклезіологічні зв’язки з Римським Престолом 
у 1595-1596 рр. Цей Престол протягом десяти літ мав єдиного митрополита, 
який був католиком, доки на початку XVII ст. тут не була наново встановле
но православну єрархію. Тоді, у XVII ст., католицький і православний мит
рополити Києва розпочали діалог про канонічне встановлення Київського 
Патріархату. 1684 р. «Третій Рим», за наказом царя та через інтриги козаць
кого гетьманства, узурпував стосунки православного митрополита Києва з 
Константинопольським Патріархатом, перебравши під свій омофор 
матірний Київський престол. У листі сказано, що II Ватиканський Собор 
чітко ідентифікував Східні Церкви, які є у сопричасті з Римом, як Східні Ка
толицькі Церкви. Від того часу, Східні Католицькі Церкви отримали мож
ливість розвиватися «повністю і цілковито» у власній традиції. «Звинувачу
вати УГКЦ в тому, що вона є «уніатським вовком в овечій шкурі» сьогодні є 
тим самим, що й звинувачувати Московський Патріархат в «уніатизмі» 
у 1980-их роках за його політику толерування і застосування латинізованих 
практик в Україні задля втримання місцевого населення щасливим і задово
леним її (Москви) юрисдикційною зверхністю», -  говорить владика Василь. 
За його словами, дуже легко зійти з екуменічної стежки діалогу через по
лемічну пропаганду. Набагато важче залишитися в діалозі. «Світ, який є по
за межами канонічної території Московського Патріархату подає чудові 
приклади того, на що можна сподіватися завдяки діалогу», -  наголошує 
ієрарх. Як приклад, він наводить стосунки Мелхітської Католицької Церкви 
з Православними Патріархатами Антіохії та Єрусалима, неофіційний кон
грес Сирійських Католицької і Православної Церков, позитивний діалог, 
який мав місце між Православною і Греко-Католицькою Церквами в Україні 
щодо використання церковної власності на Закарпатті та братерські стосун
ки українських православних та католицьких єрархів Північної Америки то
що. «Папа Іван Павло II постійно закликає «Не бійтеся», -  пише владика. -  
Жодний майбутній діалог щодо внутрішніх потреб УГКЦ у сопричасті з Ри
мом та іншими Церквами-сестрами, що несуть у собі знаки єдності, святості, 
католицтва та апостольства, не лякає нас, бо ми не є Церквою прозелітизму, 
як також не прагнемо нічого, що не є по праву нашим». Для прикладу влади
ка згадує парафію УГКЦ у Атенах (Греція), де УГКЦ не займається про
зелітизмом, а протягом десятиліття надає душпастирську опіку тисячам
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своїх вірних, які з економічних причин емігрували до цієї країни. На завер
шення листа владика Василь звертається до Патріархів із закликом: «Наша 
слов’янська спадщина виходить з однієї землі, ... наше коріння живляться 
тією ж самою літургійною традицією. Давайте ж зустрінемося за одним сто
лом і поділимося нашими страхами, думками, прагненнями як брати по 
крові і у Христі. Нехай наша взаємна любов і повага один до одного будуть 
настільки глибокими, що світ побачить, що ми дійсно -  «діти Божі». 
(risu.org.ua)

Отець Роберт Тафт, відомий фахівець з літургіки, один з провідних екс
пертів з православ’я у Католицькій Церкві, в своєму інтерв’ю агенству 
«National Catholic Reporter» відзначив, що Східна Церква має право на утво
рення Патріархату тоді, коли вона «набуває певної стійкості, єдності, сили то
що. Більше того, в Православній Церкві такі речі відбувалися доволі часто і 
всупереч канонічним правилам... .Відверто кажучи, я завжди радив ук
раїнським вірним йти за цим прикладом: встановити Патріархат й існувати 
в його рамках. Ясна річ, це можливо лише за умови цілковитої підтримки се
ред єпископату... Історія навчає нас, але не визначає норми. Ми маємо спра
ву з людьми, які ставляться до історії так, немов вона творилася вчора... 
Російська ПЦ пропонує наступне: запропонувати східним католикам «вільний 
вибір» -  або вони приєднуються до православної Церкви, або ж до Латинсь
кої. Але ж цей вибір не можна спримати верйоз... РПЦ розглядають представ
ників інших Церков як свою власність, яку у них відвоювали чи відняли 
хитрістю або ж силою. Однак вона не в стані зрозуміти, що неможливо твори
ти історію таким чином». (АРІ. -  №2)

Українська Греко-Католицька Церква є найбільшою із Східних Церков, що
перебуває в єдності з Римом і не має Патріархату. А між тим, як відзначає кар
динал Гузар, «у нашій східній традиції патріарахт є нормальною метою у про
цесі зростання Церкви. Коли у своєму історичному розвитку локальна Церква 
східного обряду досягає зрілості в різних аспектах свого життя..., тоді визнан
ня патріархату не означає моменту зупинки, а просто врахування розвитку, 
що вже відбувся, як уже пройдений шлях. Минулого року ми досягли повної 
згоди серед українських греко-католицьких єпископів про те, що наша Церк
ва вже є патріарахтом... Папа не є тією особою, яка створює патріархати. 
Патріархат -  то Церква народу, яка вже існує, має свою духовність, 
ієрархію,богослов’я і яку треба тільки визнати. Папа, даючи згоду, є межею 
того визнання... Наша Церква є Церквою-сестрою для Церкви Риму... Ми є 
Церквою sui iuris, тобто тією, яка виражає себе та росте у формі та традиціях, 
що мають людську природу, не божественну. Але ми є Церквою в повному ро
зумінні, рівною з Латинською Церквою. У цьому випадку ми формуємо 
спільноту споріднених Церков, які на духовному рівні мають схожу гідність та 
вартість». (Патріярхат. -  №2)
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Українська Греко-Католицька Церква (і не так клір, як миряни) глибоко 
переконана в тому, що вона має всі права бути патріаршою, стати помісною з 
резиденцією в Києві. Після інформації про наслідки візиту до Москви карди
нала Каспера в середовищі єпископату Церкви панує деяка розгубленість і не
значна віра в те, що понтифік вирішить питання Патріархату все ж по-іншо
му. Миряни здебільшого обурені і наслідками візиту і тим, що долю Ук
раїнської Церкви вирішують не в Києві чи Львові, принаймні не в Римі, 
а в Москві -  столиці держави і Православної Церкви, яка в 1946 р. загнала гре
ко-католиків до ГУЛАГу, і тим, що парафії Церкви підпорядковують латинсь
ким владикам. У Зверненні Синоду єпископів УГКЦ до пастви слушно сказа
но: «УГКЦ має не тільки багату й тривалу історію, що сягає часів Володимиро- 
вого хрещення, а й зберігає й розвиває давню богословську, правову, духовну 
традицію, має свою завершену ієрархію. Згідно з церковним правом Ук
раїнська греко-католицька Церква є помісною церквою, а не складовою якоїсь 
іншої церкви (!)». На відміну від кліру в мирянському русі все частіше і 
гучніше звучить вимога проголосити Патріархат УГКЦ навіть без погодження 
на те Ватикану. Митрополит Йосиф Сліпий мав таку сміливість, а чи виявить 
її кардинал Любомир Гузар!?

Синод УГКЦ, який відбувся 25-26 лютого, розглянув наслідки візиту кар
динала Вальтера Каспера в Москву. Синод вирішив вжити найближчим часом 
конкретні заходи для З’ясування позиції УГКЦ щодо новітніх обставин 
суспільно-політичної ситуації та екуменічного діалогу. Погрозу Патріарха 
Варфоломія Папі Римському, що в разі визнання останнім патріархату греко- 
католиків буде покладено кунець будь-яким зв’язкам між Римом і православ
ним світом, кардинал Любомир Гузар назвав «свого роду шантажем». 
При цьому він наголосив, що нещодавно був в Римі і не відчув там якоїсь три
воги від цього листа (бо ж, як писав Крилов, «моська, ты, небойсь сильна, коль 
лаешь на слона» -  РП), а Папа відповів на лист дуже примирливо, запросив
ши Варфоломія приїхати до Риму. «Слід було сподіватися, що наші бажання і 
потреби будуть декому невигідні і не будуть співзвучні з поняттями, які мають 
деякі православні церкви чи організації,- зауважив глава УГКЦ.- ... Є ще бага
то незрозумілого. Я це кажу прямо, щоб ми не впадали в крайнощі: захоплю
ючись чимось чи проклинаючи. Я хочу остерегти вас бути свідомим того, що 
повної правди ми ще не знаємо і хтозна, чи будемо знати» (це при тому, що 
Ватикан поза спиною УГКЦ вирішує з Московською Патріархією її долю -  
РП).

Синод Єпископів УГКЦ у Зверненні до вірних своєї Церкви у зв’язку з 
обурливою їх реакцією на наслідки візиту кардинала-німця Каспера до Моск
ви відзначає, що, згідно з церковним правом, вона є помісною, а не складовою 
частиною якоїсь іншої, а тому й має розвиватися відповідно до своєї ек- 
лезіальної структури. «Одним із проявів цього розвитку, цього прагнення бу
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ти вповні собою, відродити всі необхідні елементи церковного буття є наше 
бажання бути визнаними як Патріархат. Це -  не примха сьогодення... Цю по
зицію всі владики нашої Церкви висловили на Синоді у 2002 р. і сьогодні ми 
тільки очікуємо її визнання Святішим Отцем... Ми переконані, що патріар
ший устрій корисний і для нас, і для інших Православних Церков та Східних 
Католицьких Церков. Тільки будучи собою, тобто діючи як Помісна Церква, 
ми зможемо гідно виконувати своє служіння для блага Вселенської Церкви». 
Зауваживши на інспірованому одноголоссі православних церков Московської 
прихильності, Синод водночас висловив своє сподівання, що «в майбутньому 
своє слово скажуть ті православні кола, які налаштовані на конструктивну 
співпрацю та порозуміння».

Курс на створення Патріархату УГКЦ з центром 
в місті Києві буде продовжено. Про це заявив глава 
Церкви кардинал Любомир Гузар, реагуючи на зговір 
німецького кардинала Вальтера Каспера, що репрезентує 
одну з Ватиканських конгрегацій, і Московського 
Патріарха Олексія II. УГКЦ не є частиною якоїсь Церкви, 
а тому, як це сказано в нещодавній заяві її єпископату, 
може проголосити свій патріархат будь-коли. Синод 
єпископів видає з цього приводу свій Декрет, який має 
ще одержати схвалення Папи Римського. І це може ста
тися, якщо в останнього не виявиться його польськість, бо ж остання бачить 
Україну лише латино-католицькою.

Група депутатів Верховної Ради України, яку очолив депутат Олександр Гу
дима, з благословення кардинала Любомира Гузара має намір виїхати до Ри
му, щоб вирішити там у Папи Івана Павла II питання надання УГКЦ статусу 
Патріархату до часу освячення в Києві патріаршого собору. Звернення до 
Понтифіка підписало більше 150 народних депутатів. Серед них: В. Ющенко, 
М.Косів, В.Пустовойтенко, І.Плющ, Л.Кравчук, Ю.Костенко, І.Юхновський, 
І.Драч, П.Мовчан, М.Джемільов, Р.Чубаров, Л.Лук’яненко, Ю.Тимошенко, 
С.Гавриш, В.Пинзеник, А.Матвієнко та ін. Можна сказати, що вся українська 
еліта підтримує орієнтацію керівництва УГКЦ на патріарший статус своєї 
Церкви. Що на це скаже Апостольський престол? Чи знову (і вже вкотре) 
зігнорує віковічне прагнення українців?

_______________________________________________________________________ Актуальна тема
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СВОБОДА СОВІСТІ
Сумський обласний осередок Української асоціації релігійної свободи провів 

своє чергове засідання. Було затверджено план роботи на поточний рік, визначе
но головні напрямки діяльності, які передбачають низку заходів, спрямованих 
на утвердження принципів толерантності і взаємоповаги між діючими в області 
релігійними об’єднаннями, незважаючи на їх конфесійні відмінності. З метою 
подальшої практичної реалізації права на свободу совісті та пропаганду релігії 
заплановані питання надання членами релігійних громад гуманітарної допомо
ги медичним закладам та дитячим школам-інтернатам, організації в області фе
стивалю релігійної пісні тощо. Узгоджено також тематику і терміни проведення 
теоретико-практичних конференцій, на яких, зокрема, передбачається обгово
рення ідеї викладання курсу «Християнської етики» в навчальних закладах та 
здійснення соціологічного опитування населення з цього питання. Висловлюва
лася також думка про доцільність спорудження в обласному центрі пам’ятника 
Біблії - не тільки як джерелу віровчення, але й як видатній пам’ятці культури, що 
справила непересічний вплив на духовний розвиток суспільства. В роботі осе
редку взяли участь керівники релігійних об’єднань протестантских, харизматич- 
них та іудейських спрямувань (І.Мозговий).

* * * * *

Антикультисти в такий спосіб знаходять для себе роботу-заробіток, а не по
стають захисниками дійсного стану речей в сфері релігійного життя. Як заяви
ла відомий професор-дослідник нових релігійних рухів з Англії Айлін Баркер, 
вона переконана в необхідності попередження суспільства про потенційну не: 
безпеку певних релігій. «Проте принципово важливим є те, щоб інформація 
про НРР була вірною, а не упередженою, щоб вона ґрунтувалася на досліджен
нях, а не на витягуванні і вигадуванні лише чогось негативного щодо цих 
рухів. Парадокс в тому, що, будучи негативно налаштованим щодо предмету 
дослідження, тяжко виявити ту дійсну шкідливість, яку інколи дійсно прино
сять ті чи інші релігійні групи». Професор не користується в своїй роботі 
терміном «секта», бо він не є оціночним, а соціологічним. Проте ним інколи 
оперують, вкладаючи в нього упереджений і негативний зміст. З великою підо
зрою англійський науковець ставиться також і до термінів «тоталітарна», «ав
торитарна» секта. «Якщо будемо говорити про тоталітарність релігій, то часто 
традиційні релігії далеко більше тоталітарні, ніж нові рухи. Якщо під то
талітарністю маємо на оці повний контроль з боку однієї людини над діями 
членів громади, то треба взяти різні рухи й подивитися, якими є кожний з них. 
Дійсно, існують тоталітарні релігії. Але те, як використовується цей термін, ро
бить його безпредметним. Він говорить лише про те, що вам не подобається 
якась релігія». (НГ религии.- №4)
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* * * * *

Сенат Франції - за світськість шкільного життя. Абсолютна більшість сена
торів -  276 голосів -  підтримали раніше схвалений Національною асамблеєю за
конопроект про заборону використання релігійних атрибутів в школах. Після 
підписання його Президентом Жаком Шираком (а це ніхто не піддає сумніву) 
в навчальних закладах не можна буде носити мусульманські хустки -  хіджаби й 
куфії, а також єврейські кіпи, великі натільні хрести тощо.

* * * * *

Підпал молитовного будинку церкви Християн Віри Євангельської -  П’яти
десятників здійснений у м.Подольск Московської області у ніч з 25 на 26 лютого. 
За словами пастора церкви Михайла Горбунова, біля години ночі кілька молодих 
людей облили запальною сумішшю стіни, вікна і вхід у будинок і підпалили. Від 
пожежі сильно постраждала значна частина будинку. Пожежники повинні най
ближчим часом зробити експертизу і передати її результати в правоохоронні ор
гани. Факт підпалу не викликає сумніву, тому що, крім свідчень, на місці зали
шилися незаперечні докази. Однак, на думку Союзу протестантських церков, ви
никає питання, наскільки охоче органи внутрішніх справ Подольська будуть 
розслідувати справу про підпал протестантської церкви. Ми вже повідомляли 
у попередніх числах «РП» про подібні підпали у Чехові й Балашисі (Московська 
обл.), у Тулі, Липецьку, а також у Нижньому Тагілі (Свердловська обл.) й інших 
регіонах. Як вважають у СПЦ, для всіх цих випадків характерна повна 
бездіяльність правоохоронних органів. Навіть коли нерідко факти підпалу були 
в наявності -  кримінальні справи по них не порушувалися. Таким чином, три
вожна тенденція нападу і насильства щодо «нетрадиційних» віросповідань одер
жить нове підтвердження.

* * * * *

Відмовитися із-за релігійних переконань від раніше присвоєного іден
тифікаційного номера чинне законодавство України не дозволяє. Про це йдеться 
в коментарі фахівців відділу громадських зв’язків та масово-роз’яснювальної робо
ти Державної податкової інспекції у Подільському районі м.Києва. В такий спосіб 
у податковій прокоментували позитивні судові рішення на позови громадян, які ба
жають з релігійних мотивів відмовитись від присвоєного їм ідентифікаційного ко
ду. Фахівці нагадують, що згідно з вимогами Закону від 1994 р., був створений Дер
жавний реєстр фізичних осіб -  платників податків та інших обов’язкових платежів, 
який являє собою єдиний автоматизований банк даних про всіх платників податків. 
У 1999 р. був прийнятий ще один Закон, який дозволив не надавати іден
тифікаційний номер тим громадянам, які через свої релігійні або інші переконання 
відмовляються від його прийняття. Для таких громадян обумовлювалось збережен
ня раніше встановлених форм обліку. У паспортах зазначених осіб мала робитися 
відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без іден
тифікаційного номера. Заявлена законодавчо можливість не отримувати іден
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тифікаційний код призвела до того, що все більше фізичних осіб звертається до су
ду з позовами про скасування ідентифікаційних номерів, мотивуючи це тим, що 
у Біблії (Об’явлення Івана Богослова) є згадка про так зване «число звіра» (антихри
ста). Православна Церква МП вважає, що це стосується ідентифікаційних номерів і, 
за інформацією податкової, її представники застерігають віруючих від його прий
няття та використання. Податківці відзначають, що на сьогоднішній день механізм 
реалізації відповідного Закону, який дозволяє відмовитися від ідентифікаційного 
номеру, не розроблений, до компетенції податкової служби не входить право роби
ти відмітки в паспортах. Закон не має зворотної дії та не передбачає можливості 
відмови від раніше прийнятого ідентифікаційного номера. Крім того, існування 
розподілу на тих, хто виконує Закон і реєструється в Державному реєстрі, і тих, хто 
відмовляється від цього, суперечить Конституції, оскільки означає надання певних 
привілеїв окремим категоріям громадян в залежності від їх ставлення до релігії. Зо
крема, це суперечить ст.24 та 35 Конституції України, де зазначено, що громадяни не 
можуть мати жодних привілеїв за ознакою релігійних переконань та ніхто не може 
бути увільнений від своїх обов’язків перед державою або відмовитися від виконан
ня законів за мотивами релігійних переконань. До того ж, часто недобросовісні гро
мадяни під виглядом релігійних переконань, відмовляються від ідентифікаційного 
номера, приймаючи участь у реєстрації фіктивних підприємств. Чинним законо
давством не визначене також і поняття «інші переконання«, тому неможливо одно
значно трактувати, з яких саме переконань особи відмовляються від прийнятих но
мерів, приховуючи свої доходи та ухиляються від сплати податків. (Risu.org.ua)

* * * * *

За проведення незаконної релігійної пропаганди у 2003 р. з Азербайджану бу
ло виселено ЗО іноземців. Глава Держкомітету з роботи із релігійними ор
ганізаціями республіки (ДКРРО) Рафік Алієв зазначив також, що «за підозрою 
у проведенні терористичної діяльності в країні арештовані сім членів організації 
«Хізб-ут-Тахрір», а також четверо вірних мечеті міста Гянджа». Крім того, 
військовий суд із розгляду тяжких злочинів прийняв рішення про закриття ба
кинської мечеті «Абу-Бекр» у зв’язку з проведенням там протизаконної діяль
ності. «За останні 1,5 року в країні були арештовані і засуджені на різні терміни 
близько ЗО громадян, що через мечеть «Абу-Бекр» були втягнуті в бандформу- 
вання у Чечні», -  відзначив голова ДКРРО Азербайджану.

* * * * *

Свободою віросповідань в Китаї і не пахне. Нещодавно арештовано єписко
па підпільної Римо-Католицької Церкви Вея, яка визнає своїм главою Папу 
Римського і послідовників якої в Китаї нараховується десь понад 10 мільйонів. 
Вже не вперше владика пізнає «рай» в’язниць КНР разом з католицькими свяще
никами своєї церкви. В Китаї ще є й офіційна Католицька Церква, яка за відмо
ву від Ватикану заслужила право легального існування.

56 Релігійна панорама № 3 ’2004



НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІПЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Рогалевич Н. и др. Религиеведение. -  Минск, 2003. Експрес-курс в лаконічній 
формі подає 15 релігієзнавчих тем. Приваблює увагу в посібнику велика 
кількість таблиць, графіків, катеоріально-понятійне подання матеріалу.

Козловский И А. История религий. Учебно-методическое пособие. -  Донецк, 
2003. В посібнику феномен релігії розглядається в його історичному розвитку. 
Виокремлюються і розглядаються етапи розвитку релігії в багатоманітті її кон
фесійних виявів. Підібрано оригінальний ілюстративний матеріал, довідки, те
матичні списки літератури.

Кислюк К.В., Кучер О.Н. РЕЛИГИОВЕНДЕНИЕ. -  Ростов-на-Дону -  Харків, 
2003. Підручник відзначається не тільки повнотою матеріалу з традиційних тем 
курсу з релігієзнавства, а насамперед підбіркою до кожної теми уривків текстів з 
праць видатних релігієзнавців. Вміщено ряд карт, адреси інтнернет-сайтів 
різних конфесій.

«КАТОЛИЦКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» в 4-х томах -  видавництво францис
канців Москви вже випустило у світ два її томи російською мовою. В книзі 
вміщено понад 550 ілюстрованих статей, присвячених різним поняттям, подіям 
і персоналіям. Всебічно розглянута католицька культура, показано ту роль, яку 
відіграла Католицька Церква у формування різних аспектів сучасної цивілізації. 
Адреса видавництва: 123100 Москва, Шмитівський проїзд, 2а.

RELIGIA -  під такою назвою у Варшаві вийшла у світ девятитомна енцикло
педія. В ній вражають не лише змістовні статті-довідки, а й художнє оформлен
ня, навіть формат книг. Весь комплект польської релігієзнавчої енциклопедії є 
в Бібліотеці релігієзнавця (вул.Січневого повстання, 31\1). До речі, тут є і двох- 
томна французька релігієзнавча енциклопедія, яка вийшла за редакцією карди- 
нала-культурознавця Поля Пуппара. Є також чотиритомна енциклопедія Церк
ви Ісуса Христа Святих останніх днів (мормонів).

Евреи и XX век. -  Москва: Текст, 2004. Книга написана колективом авторів 
під керівництвом професорів Тель-Авівського університету Елі Барнави і Саула 
Фридлендера. Як сказано в анотації до видання -  це «спроба охопити єдиним по
глядом долю єврейського народу в XX ст.». Видання виконане у кращих тра
диціях єврейських енциклопедій. Його унікальність в тому, що тут уперше 
зазначені й аналітично перераховані всі доктрини, ідеї, рухи, а також знакові 
фігури єврейства.
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КОНФЕРЕНЦІЇ, МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ

МОЛОДІЖНИЙ ФЕСТИВАЛЬ РЕЛІГІЙ
З березня 2004 р. в Україні відбувся Перший Молодіжний Фестиваль Релігій, 

який зібрав молодь різної конфесійної зорієнтованості, студентство світських і 
духовних навчальних закладів для знайомства та безпосереднього обміну нови
нами про власну діяльність. Він постав як продовження того Всесвітнього Дня 
релігій, який в Україні відзначався 28 січня в приміщені Укрінформу.

Фестиваль пройшов на базі Інституту філософії ім.Г.С.Сковороди НАН Ук
раїни. Скликаний з ініціативи Молодіжної Асоціації Релігієзнавців, захід отри
мав підтримку Державного комітету України у справах релігії, Відділення 
релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Центру 
релігійної інформації і свободи Української Асоціації Релігієзнавців, Української 
Асоціації релігійної свободи. Він став можливим завдяки фінансовій підтримці 
проф. Людмили Филипович.

Перед учасниками Фестивалю з привітанням виступив Голова Комітету Вер
ховної Ради України у справах культури і духовності Лесь Танюк. Він зокрема 
сказав:

«Історично склалося, що Україна є поліконфесійною країною, на теренах 
якої, хвала Богові, мирно співіснують різні релігії, конфесії, напрямки, течії. 
На думку народних депутатів -  членів Комітету з питань культури і духовності - 
важливим завданням нашої держави є як збереження цієї різноманітності 
релігій, так й забезпечення їхнього мирного співіснування. Саме в цьому ми вба
чаємо смисл нашої роботи. Психологи давно помітили, що найбільший страх 
у людей викликають явища їм не знайомі, нові, незвичні. А страх, як відомо, по
роджує агресію, агресія -  насильство. Насильство веде до крові, болю, страж
дань, смерті. Мабуть, ця ксенофобія, глибоко прихована у потаємних, архаїчних 
щаблях нашого підсвідомого, походить із світосприйняття первісних людей, 
для яких будь-який чужак був ворогом. Сьогодні ми, хай і не зовсім в Європі, але 
й не зовсім у .... печері. З огляду на це, стає зрозумілим, наскільки важливою для 
всіх нас є потреба усвідомити, що інший може бути не лише ворогом, а й дру
гом. Для цього треба познайомитися ближче. Хтось із мудрих сказав: «Розумні 
шукають друзів, а дурні -  ворогів». Сподіваюся, що проведення подібних Фести
валів Релігій сприятиме ознайомленню та знаходженню спільної мови представ
никами різноманітних релігій. Пам‘ятаймо, що однією з найважливіших 
функцій релігії є інтегративна, себто об‘єднуюча. І тому, якщо нам і доведеться, 
як говорив пророк Мухамед, вести джихад, то нехай це буде джихад серця, або, 
як сказав би Будда Шак‘ямуні -  від серця до серця, заради толерантності, любові, 
життя, одним словом за те, що можемо відшукати у Нагорній проповіді Христа».

Перший заступник голови Державного Комітету України у справах релігій
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М.Р.Новиченко, вітаючи присутніх, сказав: «Оглядаючи минуле, всі ми свідомі 
того, який гіркий спадок в царині релігійного життя отримала незалежна Ук
раїна від недавнього минулого, коли релігійні інституції були на межі повного 
понищення. Масштабний і тривалий експеримент з насильницького викорінен
ня релігії, який здійснювався впродовж довгих десятиліть, зазнав цілковитої по
разки... Історично склалося так, що Україна в конфесійному відношенні здавна 
є зоною співіснування різноманітних, різнобарвних духовно-культурних тра
дицій. Однак ми були і залишаємось єдиним народом, а відтак просто зо
бов’язані перетворити визначену нам зону співіснування на територію любові, 
духовного взаємозбагачення та співпраці. Ми єдині в своєму різномаїтті і глибо
ко переконані, що духовне спілкування молодих носіїв та дослідників різно
манітних духовно-релігійних і культурних традицій сприятиме подальшому 
піднесенню духовного життя, яке є передумовою громадянського миру і злаго
ди, консолідації суспільства».

В привітанні директора Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН Ук
раїни академіка М.В.Поповича сказано: «Дуже хотілося б, щоб увесь великий по
тенціал гуманізму, який міститься в кожній релігії і кожній конфесії, слугував 
високим цілям людського співжиття і забезпечив нашим громадянам не тільки 
матеріальний, але й духовний добробут. Зичу вам усім успіхів і добра.»

Президент Української Асоціації Релігієзнавців, керівник Відділення 
релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди професор А.М.Колод- 
ний у своєму привітальному слові поздоровив наукову молодь із важливою, 
а для більшості -  абсолютно новою подією в їхньому житті -  безпосереднім 
включенням в процес наукового дослідження релігійного феномену в Україні, 
коли релігія вивчається не в бібліотеках, навчальних аудиторіях, а в живому 
спілкуванні із носіями релігійної віри, не з абстрактним віруючим, не фантомом, 
а реальним явищем, яке втілено в наукових поняттях, що розкривають зміст фе
номену». Дивлячись на велику кількість молодих людей, які цікавляться пробле
мами релігії, а релігієзнавство обрали своїм фахом, професор висловив радість з 
того, що у релігієзнавства України є майбутнє.

У виступі Генерального секретаря Української Асоціації Релігійної Свободи 
П.В.Ганулича були слова: «Свобода совісті, релігійні права людини, свобода ви
бору -  фундаментальні права дані Богом від сотворіння світу. їх потрібно плека
ти і захищати різноманітними засобами, юридичними і громадськими, різними 
соціальними і віковими групами суспільства. Значимо, що за цю справу береть
ся молодь. У Вас попереду довге життя і його не можна починати з підозрою до 
вірного іншої конфесії, потрібно починами з відкритістю, з прийняттям і пова
гою до поглядів, що відрізняються від Ваших власних».

На Фестивалі царила атмосфера взаєморозуміння, була створена обстановка 
відкритості та полілогічної налаштованості. Це підтвердило актуальність прове
дення подібних заходів. З метою завбачення будь-яких непорозумінь, конфесії 
репрезентували себе а абетковому порядку. У Фестивалі взяли участь 11 
релігійних спільнот: Буддистська громада «Ніпподзан Ніходзі», Велике Біле

___________________________________________________________ Конференції, мистецькі акції
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Конференції, мистецькі акції

Братство «ЮСМАЛОС», Духовна об
щина Багаї, Духовне управління му
сульман України, Ісламський куль
турний центр, Сахаджа Йога, Товари
ство Свідомості Крішни, Церква Ад
вентистів сьомого дня в особі Ук
раїнського гуманітарного інституту, 
Церква Євангельських християн Бап
тистів, Церква Ісуса Христа Святих 
останніх днів, Церква Останнього За

повіту, Київський християнський університет. Хоча запрошення взяти участь 
у фестивалі було надіслане практично всім конфесіям, в тому числі й православ
ним, історичні для України Церкви зігнорували його, залишивши у молоді 
сумніви щодо щирості їх заяв про християнську братську любов, міжкон
фесійний діалог та міжрелігійне порозуміння. В неучасті православної чи като
лицької молоді Києва можна вбачати випадковість, а можна -  закономірність, 
яка в ситуації утвердження громадянського суспільства в Україні, пов’язаної з 
цим пріорітезації прав людини, і зокрема на свободу совісті, розглядається як 
певна суспільна позиція.

Кожна з вище названих релігійних спільнот подала себе у формі, яка, на її по
гляд, є найбільш оптимальною. Це були -  і добре підготовлена промова, і відео 
або комп’ютерна презентація, і спів як соло, так і дуетом, чи навіть хором, і пан
томіма, і демонстрування молитов, і обмін літературою й матеріалами. Всі учас
ники фестивалю йшли на контакт з представниками інших конфесій і радо 
відповідали на питання, що виникали у присутніх.

Перший Молодіжний Фестиваль Релігій виконав ряд завдань, які охоплюють 
освітню, етичну та релігійну сфери, а саме:

&  сприяння утвердження толерантного ставлення до всіх релігійних на
прямів, які є в Україні;

jsS налаштування свідомості нової генерації на неупереджене сприйняття но
вих явищ в духовній сфері;

&  солідаризація української молоді на спільному духовно-релігійному 
ґрунті;

поширення об’єктивної інформації щодо релігійних громад та їх діяль
ності в Україні;

&  залучення секулярного світу 
у сферу духовного.

Після закінчення Фестивалю 
відбулися звітно-виборчі збори Мо
лодіжної Асоціації Релігієзнавців, 
на яких було переобрано Голову МАР 
та членів правління, а також обгово
рено ряд питань, серед яких основ
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ним було необхідність конституювання МАР як самостійної громадської ор
ганізації. Такий крок сприятиме ширшому розгортанню діяльності організації, 
можливості молоді брати участь у різних як вітчизняних так і українських про
ектах, грантах тощо. (Н.Гаврилова)

МОЛОДІЖНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
РЕЛІГІЙ У ДЗЕРКАЛІ СОЦІОЛОГІЇ

Перспектива розвитку релігійної ситуації в Україні значною мірою залежить 
від того, як ставиться молодь до релігії. Розуміючи дану обставину, в рамках 
проекту Української Асоціації релігієзнавців «Утвердження толерантності в ук
раїнському суспільстві», фінансово підтриманої Міжнародним фондом «Відрод
ження», 3 березня 2004 р. в Києві під час Першого молодіжного Фестивалю 
релігій проведено анкетування студентів світських і духовних навчальних за
кладів з метою виявлення релігійного компонента в свідомості і поведінці мо
лоді, визначення місця і ролі релігії в їхньому житті, їх відношення до таких 
явищ, як секуляризація, екуменізм, міжконфесійний діалог. Зважаючи на 
складність досліджуваного явища, оскільки питання віри і ставлення до неї відо
бражає уявлення людини про сенс життя, розкриває суть її світоглядних по
зицій, автори анкети, базуючись на досягненнях зарубіжного досвіду, викорис
тали підходи сучасної соціології релігії у складанні такого роду питальників.

Ними загалом опитано 85 учасників та гостей Фестивалю, з яких 51% склали 
чоловіки і 49% -  жінки, переважна більшість з яких -  молодь. Вона представле
на такими віковими групами: 8% респондентів віком 14-17 років, 61% -  18-24, 
24% -  25-28, і 7% -  29-34. Освітній рівень опитаних наступний. Загальну серед
ню освіту отримали 14%, середню спеціальну -  8%, неповну вищу -  48%', вищу -  
29%. Варто відмітити досить високий освітній рівень респондентів, що пояс
нюється цільовою молодіжною спрямованістю заходу.

90,5% молоді, яка взяла участь в анкетуванні, вважають себе віруючим, 
3,5% -  заявляють, що не є такими, 
не визначилися в своїх переконан
нях -  6%. Високий рівень релігійності 
пояснюється кількісним складом рес
пондентів та світолядною зорієнто- 
ваністю Фестивалю.

Респондентам пропонувалося 
відповісти на наступне питання: «З 
якою конфесією і Церквою Ви себе 
ідентифікуєте?». Наведемо отримані 1

1 Тут варто мати на увазі студентів, які навчаються на 4-5 курсах Київського 
національного університету ім. Т. Шевченка, Київського християнського університету, 
Національного педагогічного університету ім.М.Драгоманова, Українського гуманітарно
го інституту.

_____________________ ______________________________________Конференції, мистецькі акції
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результати: послідовниками буддистської громади «Ніподзан Міхходзі» є 2% рес
пондентів, Великого Білого Братства «ЮСМАЛОС» -  1%, римо-католицизму- 2%, 
ісламу -  6%, Сахаджі Йоги -18%, Товариства Свідомості Крішни -  5%, адвентиз
му -  9%, харизматизму -  1%, Української Греко-Католицької Церкви -  2%, Ук
раїнської Православної Церкви Київського Патріархату -  9%, Української Право
славної церкви Московського Патріархату -  2%, Української Автокефальної Пра
вославної Церкви -  1%, Церкви Євангельських Християн-Баптистів -  3,5%, Церк
ви Ісуса Христа Святих останніх днів -  9%, Церкви Останнього Заповіту -  1%, 
пятидесятництва -  1%,взагалі протестантизму -  1%. Просто православними себе 
вважають -  9%, не ідентифікують себе з жодною релігійною громадою -  17,5%.

Анкетування дозволило простежити та чітко виділити дві групи присутніх. 
Перша з них - це релігійні молоді люди, які є практикуючими віруючими і чітко 
визначилися в своїх переконаннях. А друга - це так звана «світська» студентська 
молодь, у якої присутні елементи розмитості релігійних уявлень, еклектичності, 
неокресленості, синкретизму. Це наглядно демонструють відповіді респон
дентів: »моя релігійна ідентифікація ширша за межі римо-католицизму, я мис
лю себе в рамках всього християнства»; «ні з якою, я вірю в Бога і вважаю, що 
має право на спасіння будь-хто, незважаючи на віросповідання, а ті, хто дійсно 
вірує»; «не ідентифікую себе з жодною конфесією. Моя релігія синкретична на 
основі християнства, але до жодної християнської церкви я себе не відношу»; 
»Ближче до УПЦ КП, але це не принципово». Зауважимо, що перелічені думки 
висловили молоді люди, які вважають себе віруючими.

Молоді люди, як в цілому український народ, знаходяться в новій, культурній 
та ідейній ситуації і релігійному багатоманітті й свободи совісті і релігії. На
прикінці 80-х років проблема релігійної плюральності і свободи видавалася в Ук
раїні досить простою. Вона означала наявність різних релігій і свободу від пе
реслідування за релігійні переконання і за вірність своїй Церкві. Перехід від то
талітаризму радянської доби до демократичних перетворень 1989-1991 рр. вия
вився занадто стрімким для усвідомлення більшістю того, що вони не живуть 
у конфесійно однорідному суспільстві. Ситуація релігійної свободи відіграла 
роль індикатора, який виявив відсутність традиційної релігійної ідентичності 
українців. Сучасний український релігійний простір — це набір конфесій: тра
диційних і нетрадиційних, архаїчних і модернових, вітчизняних і привнесених 
із-за кордону; християнських і неоязичницьких, віруючих та невіруючих, а та
кож визначених та невизначених щодо якоїсь із Церков.

З метою з'ясування оцінок свободи буття релігії в нинішньому українському 
суспільстві молодим респондентам пропонувалося висловити свою думку щодо 
реального стану дотримання в Україні права на свободу совісті. Погоджуються з 
тим, що в Україні існує повна свобода совісті та рівність віросповідань перед за
коном 39%, заперечують - 39%, не можуть відповісти -  22% респондентів. 41% 
молоді вважає, що свобода совісті та рівність віросповідань в Україні декла
рується, але не здійснюється. Протилежної думки дотримуються 22% опитаних, 
не знають -  37%.
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Твердження «Істинною є лише та релігія, яку сповідую я» підтримують 27% 
респондентів, думку, що право на існування мають лише традиційні для нашої 
країни релігії -  1%, що всі релігії мають право на існування як різні шляхи до Бо
га -  62% Твердження «сучасній людині релігія не потрібна» не вибрав жоден ре
спондент, не віднайшли для себе оптимального варіанту відповіді -  10%. У цьо
му контексті показовим є той факт, що в громадській думці переважає переко
нання щодо права на існування будь-якої релігії, яка проголошує ідеали добра, 
любові, милосердя і не загрожує існуванню іншої людини.

Знають про випадки дискримінації за релігійною ознакою 37,6%, ні - 62,4% 
опитаних. Прикладами дискримінації, на думку респондентів, виступають такі 
явища як: введення в шкільну програму предметів типу «Основи християнської 
моралі» чи «Християнської етики»; ставлення до мусульман як до терористів; 
відмова в наданні приміщень деяким релігійним громадам; заборона в’їзду в Ук
раїну буддійському вчителю -  Дзюнсею Терасаве-сан. За словами респондентів, 
вони відчувають нетолерантне ставлення від посадових осіб різних рівнів, у про
блематичності працевлаштування, в хіджабі (покривання голови для жінок), не- 
сприйнятті представників нетрадиційних релігій в сільській місцевості.

Одержані дані говорять про необхідність дослідження стану релігійної сво
боди та забезпечення толерантності в українському суспільстві, налагодження 
відповідної просвітницької та інформаційної діяльності. Оптимізму тут нада
ють результати відповідей на останнє запитання. Позитивно до ідеї проведення 
Молодіжного Фестивалю Релігій віднеслися 98% респондентів, не визначилися 
2%; відчувають необхідність в такого роду заходах 99%, ні -  1%; хочуть спілкува
тися з носіями інших релігійних культур -  75,5%, ні - 3,5%, не визначилися -  21% 
респондентів. Одержані результати наглядно продемонстрували нам доцільність 
та актуальність проведення подібних заходів. (Н.Гаврилова)

* * * * *

РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ТОЛЕРАНТНІСТЬ У КОНТЕКСТІ МІЖРЕЛІГІЙНИХ ВІДНОСИН»

26 лютого в Запорізькій державній інженерній академії відбулася регіональна на
уково-практична конференція «Толерантність у контексті міжрелігійних відносин». 
В конференції взяли участь держслужбовці, релігійні діячі, науковці, викладачі вузів 
та журналісти. Хоча офіційний статус 
конференції -  регіональний, але 
в дійсності вона стала всеукраїнською, 
оскільки в ній були задіяні представни
ки багатьох міст України. В роботі кон
ференції взяли участь також представ
ники Польщі та Ізраїлю.

Проблема толерантності є однією 
з важливих проблем людства, оскіль
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ки нетерпимість породжує релігійні 
переслідування, ідеологічне проти
стояння, війни. В Декларації прин
ципів толерантності, прийнятій 
185-ма державами у 1995 році, толе
рантність визначається як повага, 
прийняття і правильне розуміння 
культур, форм самовираження і спо
собів вияву людської індивідуаль
ності і терпиме ставлення до інших 

національностей, рас, мов, релігій. Завдяки виваженій, послідовно і чітко 
здійснюваній в правовому полі діяльності обласної держадміністрації, відділу 
у справах релігій запорізький регіон у цьому відношенні є відносно стабільним. 
Але гострі проблеми в релігійній сфері зберігаються і тут. Тому в роботі конфе
ренції взяли участь представники різних конфесій і церков: Українська Право
славна Церква; Українська Православна Церква Київського Патріархату; Римо- 
Католицька Церква; Українська Греко-Католицька Церква; Євангельські Христи
яни Баптисти; Християни Віри Євангельської; Російська Православна Церква За
кордонна; Християнська харизматична церква; іудейська спільнота; Новоапос- 
тольська церква; Свідки Єгови; незалежні мусульмани; Євангелійсько-ме- 
нонітська громада; тибетський буддизм.

Метою конференції було розглянути сучасний стан міжрелігійних відносин 
в Україні й регіоні та питання їх законодавчого регулювання; пошук шляхів 
міжцерковного порозуміння, формування культури толерантності релігійної 
сфери суспільства і розробка науково-практичних рекомендацій з вдосконален
ня державно-конфесійних та міжрелігійних відносин.

На пленарному засіданні конференції виступили: Новиченко М.Р. -  перший за
ступник голови Держкомітету України у справах релігій; Колодний А.М. -  доктор 
філософських наук, професор, заступник директора-керівник Відділення релігієзнав
ства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України; Филипович Л.О. -  доктор 
філософських наук, професор, зав. відділом Інституту філософії ім.Г.С.Сковороди 
НАН України, віце-президент Української Асоціації релігійної свободи; Ганулич 
П.В. -  Генеральний секретар Української Асоціації релігійної свободи.

Робота конференції проходила в двох секціях: «Особливості розвитку
релігійного середовища в Україні» та 
«Формування культури толерантності 
в суспільстві». В виступах науковців, 
держслужбовців, релігійних діячів 
різнобічно висвітлювались теоре
тичні та практичні аспекти означених 
проблем. Так, науковці ЗДІА (Же- 
лябіна Н.К., Калюжний В.С.) вважа
ють виховання толерантності в ук-
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раїнському суспільстві 
важливою справою. Від
значалося, що вищі на
вчальні заклади мають 
значний потенціал в фор
муванні толерантності, 
особливо серед молоді.
Представники релігійних 
організацій подали своє 
бачення концепції держав
но-церковних відносин в Україні, реальність втілення релігійної свободи, сучас
ний стан міжконфесійних відносин. Так, архиепископ Василій (Українська Пра
вославна Церква) в своєму виступі підкреслив важливість толерантного 
розв’язання існуючих проблем в міжконфесійних відносинах і попросив виба
чення за все недобре, скоєне його Церквою щодо інших релігійних спільнот. 
У виступі отця Яна Собіло (Римо-Католицька Церква) було також зроблено наго
лос на формуванні толерантності у стосунках між християнськими конфесіями, 
а особливо між Православною та Католицькою Церквами. Андрій Бухвак (прото
пресвітер Греко-Католицької Церкви) наголосив, що сутність християнства поля
гає в любові, милосерді, що є мірою людяності і втіленням терпимості.

В рамках конференції відбувся Круглий стіл «Філософського клубу ЗДІА» на 
тему: «Толерантність: культурологічні та релігієзнавчі аспекти», на якому з до
повіддю виступила професор Филипович Л.О.

Конференція сприяла створенню осередків Запорізької обласної організації 
Української Асоціації релігієзнавців (головою обрано Калюжного В.С.) та Ук
раїнської Асоціації релігійної свободи (головою обрано Клємешина О.К.).

Прийнято рішення, виконання якого буде певною мірою сприяти формуван
ню культури толерантності міжрелігійних відносин, соціальній стабільності ук
раїнського суспільства.

РІШЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
«ТОЛЕРАНТНІСТЬ У КОНТЕКСТІ МІЖРЕЛІГІЙНИХ ВІДНОСИН»

Регіональна науково-практична конференція «Толерантність у контексті 
міжрелігійних відносин», організаторами якої виступили державні установи 
(Держкомітет України у справах релігій та Запорізька державна обласна 
адміністрація), наукові і навчальні установи (Відділення релігієзнавства Інститу
ту філософії ім. Г.С.Сковороди НАНУ та Запорізька державна інженерна ака
демія), громадські організації (Українська Асоціація релігійної свободи, Ук
раїнська Асоціація релігієзнавців), стала по суті всеукраїнською, оскільки в ній 
взяли участь науковці, викладачі вузів, держслужбовці, релігійні діячі та жур
налісти з багатьох міст України, а також представники Польщі та Ізраїлю.

Учасники конференції відзначили, що проблема толерантності є однією з
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важливих проблем людства, оскільки нетерпимість породжує релігійні пе
реслідування, ідеологічне протистояння, війни. В сучасній Україні Конституція 
гарантує і надійно захищає права людини і основні її свободи, в т.ч. і свободу 
совісті. Свобода релігії включає правові, суспільно-політичні, економічні мож
ливості та гарантії для вільного релігійного самовизначення та самореалізації 
особистості. Свобода релігії передбачає сповідання будь-якої релігії, участь в бо
гослужіннях, дотриманні обряду і поширення свого віросповідання. Водночас 
відносини в українському суспільстві, в т. ч. і в релігійній сфері, ще не досягли 
тієї міри толерантності, коли можливо було б свідчити, що терпимість стала 
нормою взаємодії релігійних, громадських, політичних організацій. Проте зрос
тання нетерпимості може викликати соціальну нестабільність, стати потенційно 
небезпечним для українського суспільства, для всього людства.

Все це ставить на порядок денний питання необхідністі формування 
у суспільстві культури толерантності. У доповідях, виступах науковців, держ- 
службовців, релігійних діячів було глибоко і змістовно проаналізовано сучасний 
стан міжрелігійних відносин в Україні та їх законодавче регулювання, намічені 
шляхи міжцерковного порозуміння, формування культури толерантності 
релігійної сфери суспільства.

На основі викладених у виступах ідей вважаємо за доцільне внести пропо
зиції, які будуть сприяти формуванню толерантності в контексті міжрелігійних 
відносин, а саме:

1. Держкомітету України у справах релігій разом з Всеукраїнською Радою 
церков і релігійних організацій важливо продовжити роботу по законодавчому 
вдосконаленню державно-церковних відносин на засадах партнерства.

2. Міністерству науки та освіти України, Держкомітету України у справах 
релігій разом з Відділенням релігієзнавства Інституту філософії ім Г.С.Сковоро- 
ди НАН України розробити загальнонаціональну Програму релігієзнавчої 
освіти молоді, в т. ч. і вихованню культури толерантності.

3. Держкомітету України у справах релігій спільно з Всеукраїнською радою 
церков і релігійних організацій, УАРС, УАР важливо сприяти гармонізації відно
син між Церквами, релігійними організаціями, формувати культуру толерант
ності в релігійній сфері і суспільстві.

4. Для вдосконалення наукової і педагогічної діяльності релігієзнавців За
порізького регіону, поліпшенню багатосторінних зв’язків з релігієзнавцями Ук
раїни створити Запорізьке відділення Української Асоціації релігієзнавців.

5. З метою підтримки і реалізації принципів Конституції України в сфері сво
боди совісті і релігійних прав людини, сприяння міжрелігійній та міжкон
фесійній злагоді, співробитництву як між людьми різних релігійних переконань, 
так і різних релігійних організацій створити Запорізьке обласне відділення 
УАРС.

6. Просити Міністерство освіти і науки України відновити у всіх вузах 
обов’язкове викладання курсу «Релігієзнавство» в раніше визначених годинних 
обсягах.
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7. Звернутися до ЗМІ, в т. ч. релігійних, з проханням щодо толерантного 
висвітлення діяльності різних релігійних організацій та перебігу релігійних про
цесів.

8. З метою широкого інформування суспільства ЗМІ про релігійне життя 
в Запорізькій області рекомендувати кафедрі філософії ЗДІА спільно з відділом 
у справах національностей, міграції та релігій ЗОДА та обласними відділеннями 
УАР і УАРС підготувати і видати довідник «Релігії та Церкви Запоріжжя».

9. З метою вдосконалення релігієзнавчої освіти, формування культури толе
рантності міжрелігійних відносин, підтримати ініціативу кафедр філософії, 
культурології ЗДІА, ЗДУ, ЗНТУ, ЗЮІ в організації і проведенні екскурсії «Кон
фесії Запоріжжя» для студентів вузів.

10. Рекомендувати Відділенню релігієзнавства Інституту філософії НАН Ук
раїни спільно з УАР створити та періодично перевидавати довідник «Науковці та 
викладачі-релігієзнавці України».

11. Просити Міністерство освіти і науки України, Держкомітет України 
у справах релігій організувати Міжнародну науково-практичну конференцію 
«Принципи толерантності і їх втілення в релігійній сфері: досвід і проблеми» 
у травні 2005 р.і провести її на базі Заполрізького регіону.

* * * * *

___________________________________________________________ Конференції, мистецькі акції

ПЕРША МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Духовна і соціально значуща діяльність церков 

і релігійних організацій у світі і в Україні»
У Донецькому державному інституті штучного інтелекту (ДонДІШІ) на базі 

Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних віднолсин 
ДонДІШІ (керівник Центру -  Козловський І.А.) 12 березня 2004 року відбулася 
Перша Міжнародна науково-практична конференція „Духовна і соціально зна
чуща діяльність церков і релігійних організацій у світі і в Україні». Співзаснов- 
никами конференції були також Рада церков і релігійних організацій Донецької 
області, Донецьке обласне відділення УАР та Духовний Центр співробітників не
залежних релігійних громад церкви Христової в Україні „Благовіст» (президент -  
Роджер Томпсон (США), який і став головним спонсором конференції). Метою 
конференції було проаналізувати сучас
ний стан і загальні проблеми, що 
пов’язані з духовною і соціально значу
щою діяльністю церков і релігійних ор
ганізацій в соціальному житті ук
раїнського суспільства та в світовій 
практиці; дослідити питання духов
ності, утвердження атмосфери толе
рантності; створення відповідних умов
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та правових норм для світоглядної самореалізації особистості, актуалізації ролі 
релігії та громадянського суспільства в державотворчому та національно-відро- 
джувальному процесі. Конференція проходила в рамках проголошеного рішен
ням Колегії Донецької облдержадміністрації від 12.12.2003 року 2004 року Роком 
Духовності на Донеччині.

Проблематика конференції була присвячена таким питанням:
— роль релігії в утвердженні громадянського суспільства;
— багатоконфесійність українського суспільства: проблема толерантності та 

релігійного плюралізму;
— соціально-значуща діяльність церков і релігійних організації: довід і про

блеми;
— роль духовного чинника у формуванні сімейних відносин та сумлінної і 

творчої особистості;
— освіта та духовність: проблеми розвитку;
— особливості та шляхи удосконалення державно-церковних відносин в Ук

раїні.
На пленарному засіданні виступили начальник відділу у справах релігії До

нецької облдержадміністрації Костенко Г.В., єпископ Донецький і Маріупольсь
кий УПЦ КП Юрій, Роджер Томпсон, Керол Бейлі, Лін Кемп, Бадд Хеберт, Кей 
X. Крістенсен (США), доктор філософських наук, професор Филипович 
Л. О (Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України ім. Г.Сково- 
роди), перекладач і редактор Єврейського Нового Завіту Давида Стерна Долбін 
А. В. (Москва), керівник Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних ду
ховних відносин ДонДІШІ Козловський І.А. та ін.

На конференції було зачитане звернення ректора ДонДІШІ А.І.Шевченка з 
приводу будівництва першого в Україні храму для студентства та молоді. Храм 
буде відкрито для проведення богослужінь представниками різних конфесій та 
матиме окремі приміщення для індивідуальної молитовної практики. 
Будівництво храму буде здійснено за рахунок добровільних пожертвувань. Рек

тор звернувся з проханням до можливих жерт
водавців допомогти збудувати храм або перера
хуванням коштів, або наданням будівельних ма
теріалів (Р\р 35221003000004 в УДК в Донецькій 
області. МФО 834016, ОКПО 02095826 ).

Під час конференції було започатковано 
проведення експертного опитування з проекту 
Української Асоціації релігієзнавців «Утверд
ження толерантності в українському суспільстві 
шляхом кросс-регіональних і багатовимірних 
моніторингів релігійних процесів», який фінан
совано фондом «Відродження». Анкети отрима
ли всі учасники конференції. Серед залучених 
до опитування були вчені релігієзнавці, викла
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дачі, лідери та активні діячі різних конфесій. Всього було одержано 86 ан- 
кет.Наслідки цього експертного опитування даються окремо. А тепер подаємо 
Резолюцію Першої Міжнародної науково-практичної конференції «Духовна і 
соціально значуща діяльність Церков і релігійних організацій у світі і в Україні»:

«Сучасна Україна переживає фазу утвердження громадянського суспільства. 
Базою для створення розвинутої держави і забезпечення майбутнього країни є 
Людина, індивідуальність, особистість. Формування такої Людини майбутнього 
має відбуватися одразу в багатьох площинах, однією з яких є соціальна і духов
на. Слід зауважити, що до цього процесу держава повинна мобілізувати всі свої 
ресурси, використати кожну нагоду. Саме тому вона має використовувати й 
досвід церков і релігійних організацій, які вже багато років проводять плідну ро
боту в соціальній сфері та сфері духовного виховання. Багатоконфесійність Ук
раїни дає змогу проаналізувати досвід багатьох конфесій не лише в Україні, але 
й в інших країнах з таких питань, як формування сумлінної і творчої особис
тості, здорових сімейних відносин та морального виховання дітей, допомога 
у здійсненні спеціальних освітніх програм, налагодження державно -  церковних 
відносин.

Учасники конференції дійшли згоди, що держава має вести активну співпра
цю з релігійними організаціям та церквами. Для здійснення цієї мети пропону
ються наступні кроки:

1. Визнати можливість та необхідність співпраці держави та релігійних ор
ганізацій і церков, а не їх відокремлення.

2. Постійно і всіляко сприяти активному включенню релігійних організацій 
у процес вирішення соціальних питань та проблем духовного виховання й 
освіти.

3. Активно залучати державних та церковних діячів, релігієзнавців та всіх 
зацікавлених до розробки проектів спільних державно-релігійних акцій.

4. Залучати ЗМІ до активнішого висвітлення соціальних питань та проблем 
духовного виховання, а також шляхів їх розв’язання, які пропонують релігійні 
організації.

5. Активніше запозичувати досвід інших країн з питання співпраці держави 
та релігійних організацій в соціальній та духовній сферах.

6. Звернутися до депутатів Верховної Ради України з проханням виступити з 
законодавчою ініціативою щодо розширення меж діяльності церков та 
релігійних організацій у сфері духовного виховання молоді.

7. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та 
інформації про недопустимість пропаганди через засоби масової інформації 
порнографії, насилля, жорстокості, окультизму та всього, що негативно позна
чається на духовному здоров’ї особистості

Ми розглядаємо духовну і соціально значущу діяльність Церков і релігійних ор
ганізацій як загальносуспільну справу, яка значною мірою сприятиме загальному 
благу і сподіваємося на всебічну підтримку наших зусиль з боку держави, громадсь
ких організацій, всіх тих, кому не байдужа доля України». (І.Козловський)
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ЕКСПЕРТНЕ ОПИТУВАННЯ ЗА ПРОЕКТОМ 
«Інституційна підтримка У країнської Асоціації релігієзнавців 

в контексті дослідницької діяльності з утвердж ення 
толерантності в українському суспільстві шляхом кросс- 
регіональних і багатовимірних моніторингів релігійних 

процесів», проведен е за сприяння М іжнародного ф онду 
«Відродження» (дослідж ення в Д онецькому регіоні)

1. Чи зіткалися Ви з випадками дискримінації на релігійному ґрунті? А) Так - 
81,25%. Б) Ні -  18,25%.

2. Чи зіткалися Ви з відмовами у наданні вихідного дня, який в тій чи іншій 
традиції присвячується Богослужінню? А) Так -  25%. Б) Ні -  75%.

3. Чи відомо Вам про факти безпідставної відмови в реєстрації статутів 
релігійних організацій? А) Так -  0%. Б) Ні -  100%.

4. Чи відомі Вам факти протегування церкві більшості в регіоні Вашого про
живання на шкоду іншим релігійним громадам? А) Так - 50%. Б) Ні -  50%.

5. Чи знаєте Ви про факти ненадання ділянок для храмового будівництва, 
відмови у наданні оренди приміщень релігійним організаціям? А) Так -  31,25%. 
Б) Ні -  68,75%.

6. Чи відомі Вам факти втручання однієї релігійної спільноти у справи іншої? 
А) Так -  25%. Б) Ні -  75%.

7. Чи відомі Вам факти зіткнень на релігійному ґрунті? А) Так -  31,25%. Б) 
Ні -  68,75%.

Якщо так, то назвіть причини.
У відповідях на це питання респонденти виділили наступні проблеми:

— втручання або критика різних церков, а особливо нападки на форму про
ведення богослужінь та прославлень Господа;

— критичні висловлювання та шовіністична проросійська позиція УПЦ МП;
— намагання УПЦ МП захопити владу над масовою свідомістю, 3MI та 

лобіювання цією церквою своїх інтересів в органах влади;
— різне тлумачення Святого Письма різними церквами;
— нетолерантність в суспільстві і серед віруючих;
— розкол в православії та протистояння УПЦ МП та УПЦ КП;
— недостатня християнська свідомість і недостатня обізнаність із Святим 

Письмом.
8. Чи знаєте Ви про факти звернення релігійних організацій до суду? А) 

Так -  25%. Б) Ні -  75%.
Якщо так, то в яких випадках?
Один респондент написав, що християнська церква „Посольство Боже» не

одноразово зверталося до суду з різних питань.
Чи відомий Вам результат процесу? А) Позитивний -  71,42%. Б) Негатив

ний -  0%. В) Невідомий -  28,58%.
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9. Окреслить характер відносин між релігійними спільнотами, які діють на 
території регіону?

А) Добрі -  20%. Б) Нейтральні -  40%. В) Проблемні -  40%.
10. Чи зіткалися Ви з фактами перешкоджання релігійним організаціям при 

здійсненні ними соціальних проектів? А) Так - 50%. Б) Ні -  50%
11. Чи відомі Вам конфлікти на ґрунті різного сприйняття меж і характеру 

присутності Церкви в школі? А) Так -  50%. Б) Ні -  50%.
12. Чи зустрічалися Ви з випадками примусової участі дітей на уроках з 

релігії? А) Так -  0%. Б) Ні -  100%.
13. Яким, на Вашу думку, є стан релігійної свободи в Україні на сьогодні? А) 

Нормальний - 56,25%. Б) Проблемний - 43,75%.
Які проблеми Ви хотіли б виділити?
Відповідаючи на це питання, респонденти виділили наступні проблеми:
— домінування віруючих та ієрархів Української православної церкви Мос

ковського Патріархату та їх активне лобіювання своїх інтересів через ЗМІ, орга
ни влади та масову свідомість;

— невирішена проблема щодо можливості викладання курсів з християнсь
кої етики в школах України;

— небажання або невірна політика щодо надання ефірного часу для 
релігійних організацій (за винятком УПЦ МП).

14. Яким, на Вашу думку, є стан відносин між головними суб’єктами 
релігійного життя? А) Нормальний - 43,75%. Б) Проблемний - 56,25%.

Які проблеми Ви хотіли 6 виділити?
Відповідаючи на це питання, респонденти виділили наступні проблеми:

— відсутність єдності серед християн;
— відсутність єдності серед ієрархів християнських церков;
— впевненість у своїй правоті;
— монополізація ЗМІ Українською православною церквою Московського 

Патріархату;
— нетолерантність в суспільстві;
— необізнаність в Святому Письмі і неповага до авторитету Біблії;
— відсутність діалогу серед представників різних конфесій або пряма про

тидія йому.
15. Яким, на Вашу думку, є стан відносин між релігійними організаціями та 

державними органами влади? А) Нормальний -  62,5%. Б) Проблемний -  37,5%.
Які проблеми Ви хотіли б виділити?
Відповідаючи на це питання, респонденти виділили наступні проблеми:
•  необізнаність органів влади з релігійного питання;
•  активне домінування УПЦ МП в суспільстві через органи влади та ЗМІ;
•  відкрита дискримінація УПЦ МП стосовно віруючих інших конфесій;
•  відсутність серед представників органів влади таких фахівців, які повинні 

проводити виважену державну політику щодо однакового відношення до 
релігійних організацій різних конфесій;

___________________________________________________________ Конференції, мистецькі акції
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•  відкрита орієнтація органів влади в своїй політиці та діях винятково на 
УПЦ МП;

•  відсутність бажання у держави в діалозі з іншими релігійними ор
ганізаціями, окрім УПЦ МП.

16. Як, на Вашу думку, змінилась кількість конфліктів на релігійному ґрунті 
за останні роки?

А) Зросла -  18,75%. Б) Зменшилася -  68,75%. В) Залишилася на тому ж 
рівні -  12,5%.

17. Як, на Вашу думку, змінилась якість відносин між головними суб'єктами 
релігійного життя в Україні за останні роки? А) Покращилася -  56,25%. 
Б) Погіршилася -  0% . В) Залишилися на тому ж рівні -  43,75%.

* * * * *

Конференція для вчителів шкіл, викладачів вищих навчальних закладів, ви
хователів дитячих садків під назвою «Педагог-християнин 2004» відбулася 19-21 
березня у Харкові. Обговорювалися проблеми альтернативного навчання, вико
ристання Біблії на уроках математики і фізики, взаємозв’язок Святого Письма і 
національної мови та ін. Організатором конференції став «Центр просвітниць
ких програм», котрий представляє Міжнародну асоціацію християнських шкіл 
у країнах СНД та Східної Європи. Участь у форумі взяли 400 педагогів із різних 
областей і міст України. Лекторами форуму були професори, доктори та канди
дати педагогічних і психологічних наук, методисти і викладачі з Росії, України, 
Молдови, країн Балтики, Австрії, Великобританії і США. Як запевнив президент 
Асоціації християнських шкіл країн СНД Раймонд Ле Клер, «мета форуму -  на
дати духовну підтримку педагогам, представити нові розробки і методичні 
посібники, дати практичні рекомендації, допомогти вчителям об’єднати зусилля 
у справі виховання і навчання молоді на основі християнських цінностей і Сло
ва Божого», (risu.org.ua)

Конференції, мистецькі акції___________________________________________________________

* * * * *
Науково-практична студентська конференція на тему «Суспільна комунікація: 

виклики XXI століття» відбулася 26-27 березня в Українському католицькому 
університеті у Львові. Це вже сьома науково-практична конференція, яку прово
дить Інститут релігії та суспільства, що діє при УКУ. Учасники конференції обгово
рили філософські і богословські засади ЗМІ, розглядають роль Церкви у системі 
суспільних комунікацій, морально-етичні засади суспільного спілкування, мовні та 
суспільні проблеми комунікації. На конференції представлено збірник «Церква і 
соціальна комунікація: найголовніші документи Католицької Церкви про пресу, 
радіо, телебачення, Інтернет та інші медіа», (risu.org.ua)

* * * * *

Семінар з питань пастирської опіки військовослужбовців, присвячений темі: 
«Теоретичні основи та методика пастирської діяльності священика серед військо
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вослужбовців» відбувся 24 лютого -  5 березня в семінарії Київсько-Житомирської 
єпархії РКЦ, що знаходиться в містечку Ворзель під Києвом. Перед учасниками 
семінару виступили з доповідями представники Міжнародного Комітету Черво
ного Хреста, а також українських міністерств та організацій (Міністерства 
Внутрішніх Справ, Міністерства Надзвичайних ситуацій і питань, пов’язаних з 
ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, Податкової адміністрації, Військово- 
Морських Сил). Особливий інтерес викликали доповіді капеланів військово- 
морських сил США. В семінарі брали участь 26 представників чотирьох римоко- 
католицьких єпархій України. Захід відбувся за сприяння організацій «Оливкова 
гілка» (США), що займається поширенням ідеї капеланства, та Всеукраїнського 
міжконфесійного релігійного християнсько-військового братства, (risu.org.ua)

* * * * *

«Давня українська ікона». Під такою назвою вийшов у видавництві «Родовід» 
альбом, що увібрав у себе оригінальні ікони, які зберігаються в приватних ко
лекціях Києва, Львова, Луцька, Полтави, інших міст. Деякі лики альбому, упо
рядкованого мистецтвознавцями О.Сидором та Т.Лозинським, надруковано 
вперше. Це, зокрема, волинські Спас-Виноградар (XVIII ст. в Острозькому осе
редку) та Богородиця (XVII ст., Турійщина). Більшість ікон збірки укладачі 
знайшли на Заході України. їх відшуковували переважно у старожилів або 
в давніх церквах. Так, іконою св. Миколая з житієм, яка намальована десь 
в другій третині XVI ст., було підбите дно дерев’яного ящика, знайденого в одній 
із дзвіниць Львівщини. Попри обмежуючі церковні канони, вміщені в альбомі 
ікони відображають ставлення їх художників не тільки до світу духовного, а й до 
краси довкілля, самої людин..

______Конференції, мистецькі акції

* * * * *

Виставка «Вертоград Печерський» відбулася 2-15 березня в Острозі 
(Рівненська обл.) в Музеї книги та друкарства. На ній були представлені видан
ня «Києво-Печерських Патериків» XVII-XXI ст., а також ікони, скульптури, шит
во, свічники. Експонати виставки представлені з фондів Острозького музею 
книги та друкарства, Музею книги та друкарства України, з колекцій Волинсько
го та Рівненського обласних краєзнавчих музеїв, із приватної колекції Богдана 
Никифорука. Також репрезентовані видання, присвячені св. Федорові князю Ос
трозькому, що вийшли у світ в друкарні Почаївської Лаври в XIX ст. За словами 
ініціатора виставки С.Позіховської, виставка є плодом співпраці з музеями 
Києва та Луцька. (Л.Залевсъка)

* * * * *

5000 протестантських пасторів переглянули фільм «Страсті Христові». Мел
Гібсон сподівається, що вони розрекламують фільм. Подякувавши пасторам, він 
сказав: «Опозиція завжди буде протистояти фільмам з євангельським змістом, 
але ви повинні все ж відстоювати свою позицію».
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ*

ЦЕРКВА ХРИСТОВА**
Історія руху Церкви Христової в нашій країні нараховує лише 15 років, але ця 

конфесія вже стала помітним явищем на її теренах. Реєстрація її громад у нас розпо
чалася ще за радянських часів у 1990 р. Нині їх 105. Вони займають досить незначну 
частку в загальній кількості всіх релігійних організацій України, яких на початок 
2004 р. було біля ЗО тисяч. Це дійсно невелика конфесія, але вже зараз в Україні 
релігійних громад Церкви Христової більше, ніж в будь-якій іншій країні Європи. 
Так, в Росії їх 16, а в Білорусі -  лише 6. Якщо звернути увагу на регіональність в по
ширенні Церкви Христової в Україні, то побачимо, що 60 її громад, 2 духовних цен
три, 2 Біблійних інститутів і одна місія зосереджені тільки в одній Донецькій області, 
з них 50% інституцій - в м.Донецьку. Відтак на Донеччині майже кожна 20-та, 
а в м.Донецьку -  вже кожна 7-ма громада є громадою Церкви Христової.

Історія виникнення цієї конфесії розпочинається у Сполучених Штатах Аме
рики і сягає початку XIX ст. Американська революція і її конституційні наслідки

Кемпбелл Томас (1763-1854) - один із 
засновників Реставраційного руху в С Ш А

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії.
** Текст підготовлено І.А.Козловським, керівником Центру релігієзнавчих досліджень та 

міжнародних духовних відносин ДонДІШІ, доцентом кафедри релігієзнавства Донецького 
державного інституту штучного інтелекту.

Стоун Бартон Уоррен (1772-1844) - один із 
засновників Реставраційного руху в С Ш А
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остаточно закріпили в цій країні релігійний плюралізм. В країні не існувало 
привілейованих релігійних течій, що відкривало перед багатьма християнськи
ми церквами нові перспективи. Наприкінці XVIII ст.. лише 10 % населення Спо
лучених Штатів були членами тієї чи іншої Церкви. Більшість з тих, хто входив 
у 90 % і залишався поза членством, також були віруючими або регулярно відвіду
вали церкву. Саме з цими людьми й працювали представники різних христи
янських рухів на початку XIX ст. Це був період духовних пошуків і відродження 
інтересу до релігії. В різних куточках країни вивчення Біблії спонукало багатьох 
віруючих шукати істину на шляхах повернення християнства до простих апос
тольських часів. Представники різних конфесій почали проповідувати бути про
сто християнами без приналежності до будь-якої деномінації. Особливо бурхли
вим цей рух був на фермерському кордоні, який поступово просувався на Захід. 
Більшість людей на кордоні були демократами джефферсонівського або джек- 
сонівського типу, який зорієнтовано до внутрішнього порядку і місцевого уп
равління. Вони вірили у рівність людей і в те, що людина спроможна зрозуміти 
свою особисту ситуацію і сама прийняти рішення. Саме ці люди стали тим грун
том, на якому і виник рух Реставрації в Сполучених Штатах.

Реставраціоністи почали закликати до реставрації новозавітного християнст
ва (це і дало назву руху), мріючи на цій основі об’єднати всіх християн, ліквіду
вавши існуючі деномінаційні тенденції.

З початком руху Реставрації під керівництвом Б.У.Стоуна (1772-1844) і Кемп- 
беллів [Томаса (1763-1854) і його сина Олександра (1788-1866)], ці ідеї отримали 
масову підтримку і швидко поширилися серед віруючих різних конфесій, особ
ливо серед пресвітеріан, баптистів і методистів. Стоун і Кемпбелли закликали 
вернутися до початкової простоти новозавітної церкви, знищити всі де
номінаційні поділи і вважати себе просто християнами. Вони виступили за авто
номію кожної громади (конгрегації), хрещення через повне занурення, а земну 
церковну організацію бачили на чолі із старійшинами і дияконами. К середині 
XIX ст. цей рух став шостою за чисельністю релігійною групою у США.

Церковна організація Церкви Христової остаточно сформувалась у 1832 р. 
внаслідок об’єднання двох релігійних реставраційних груп. Перша група була 
сформована у 1804 р. в штаті Кентуккі колишнім пресвітеріанським священиком 
Бартоном Уорреном Стоуном. Його прибічники почали називати себе просто 
«християнами», а свої конгрегації -  Християнськими церквами. Інша група була 
створена у 1809 р. (цей рік іноді вважають початком відродженої Церкви Христо
вої) у штаті Пенсильванія також колишніми пресвітеріанськими священиками з 
Шотландії Томасом Кемпбеллом та його сином Олександром. На світогляд Кемп- 
беллів великий вплив мав рух глоситів у Шотландії (XVIII ст.), прибічники якого 
звинувачували пресвітеріанську церкву у тому, що вона відійшла від Святого 
Письма. Т. Кемпбелл прибув до Америки у 1807 р. і почав проповідувати свої по
гляди серед баптистів. Його послідовники називали себе «учнями Христа», а свої 
громади -  Церквами Христовими. В 1813-30 роках вони входили до складу Бап
тистських асоціацій. До реставраційного руху приєдналася частина пресвітеріан,

______________________________________________________________________ Сторінка конфесії
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методистів і баптистів. Головною метою руху було об’єднання християн на основі 
повернення до часів Нового Завіту. Назва руху (Церква Христова) є також повер
ненням до тих часів: «Усі Церкви Христові вас вітають» ( Рим. 16:16). Одним з ос
новних принципів Реставрації Т. Кемпбелл сформулював так: «Де Святе Письмо 
промовляє -  ми говоримо, де Святе Письмо мовчить -  ми мовчимо». А тим, хто 
починав називати членів Церкви Христової «кемпбеллітами», О.Кемпбелл 
відповідав: «Я не збираюсь поповнювати список нових сект. У таку гру занадто 
довго грали. Я прикладаю зусилля до того, щоб сектантству було покладено край, 
щоб усі християни різних напрямків об’єдналися на одному фундаменті, на яко
му була створена Апостольська церква».

Церква Христова з самого початку базується на вірі в Трійцю, хрещення че
рез повне занурення по вірі. В ній визнають причастя хлібом і виноградним со
ком щотижня у неділю і незалежність кожної конгрегації (громади).

Історія Церкви Христової у США знає два великих розколи, які призвели до 
виникнення трьох самостійних реставраційних рухів: «Учні Христові», «Церква 
Христова» та «Християнські церкви і церкви Христа».

Перший розкол розпочався приблизно у 1870 р. і завершився у 1906 р. Супе
речка відбулася з питання про можливість використання музичних інструментів 
під час молитовних зібрань, а також стосовно правомірності створення надгро- 
мадських організацій (у середині XIX ст. «Учні Христові» створили національні 
організації для розвитку мережі національних шкіл і для місіонерської роботи). 
Найбільш послідовна частина реставраційного руху виступила категорично про
ти використання інструментальної музики і створення національних ор
ганізацій. Вони виступили також проти присвоєння певним церковним служи
телям пасторських повноважень, посилаючись на те, що новозавітні христи
янські громади керувались старійшинами, які при необхідності виконували 
функції священнослужителів. Саме вони й зберегли за собою назву Церква Хри
стова. Прибічників цієї частини Реставрації не торкнулися віяння ліберальної 
теології та екуменізму.

Другий розкол «Учні Христа» пережили у 1935 році, але офіційно «Христи
янські церкви і церкви Христа» як самостійний рух виділяються у церковних стати
стичних матеріалах тільки з 1968 року. Основними причинами цього розколу були 
ліберальні нововведення й екуменічні тенденції в «Учнів Христа». Консервативна 
група, яка створила новий рух, виступила також проти членства у конгрегаціях до
рослих, які не були хрещені шляхом занурення. В організаційному плані кожна 
конгрегація «Християнських церков і церков Христа» має повну автономію.

Кількість «Учнів Христа»(разом з дітьми) складає понад 1,8 млн. членів. 
Більшість з них зосереджена в США (біля 1 млн.). За межами США представників 
цього руху найбільше в Конго, Малаві, Пуерто-Ріко, Ямайці і Великій Британії.

Загальна кількість послідовників «Християнських церков і церков Христо
вих» -понад 1,7 млн. членів, 1,2 млн. з яких мешкає у США. За межами США 
більшість з них проживає в Індії, Респ. Корея, Австралії, Зімбабве, Малаві, ПАР.

Найбільш значним реставраційним рухом залишається Церква Христова,
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Скотт Вальтер (1796-1861) -
один із засновників Реставраційного 

руху в США

яка зберігає вірність ідеалам Нового Завіту, що 
були відроджені Б.Стоуном, Т.Кемпбеллом,
О.Кемпбеллом та В.Скоттом. Конгрегації Церк
ви Христової, маючи повну згоду з основних по
ложень вчення, фактично розділені на декілька 
груп, серед яких найбільш впливовою і доміну
ючою в США є головна течія, до якої належить 
75 % громад і 87 % віруючих. Громади, які пред
ставляють нецентральну позицію, розділяють 
традиційно на 4 дружні групи:

1. Громади так званого «загального служін
ня», тобто ті, хто відмовився від постійних про
повідників з тим, щоб виступати з проповіддю 
мав можливість кожний дорослий віруючий.

2. Ті, хто не визнає недільні школи як уста
нови, що невідомі Святому Письму (так звані 
«не-класні групи»). їх біля 1100 громад в США у 28 штатах, 1,7 % від всіх членів 
Церкви Христової.

3. Ті, хто вважає, що для причастя треба використовувати одну чашу, а не 
індивідуальні. Це - так звані «одночашники».

4. Тих, хто виступає проти створення будь-яких загальних для декілька кон- 
грегацій установ і навіть розробку спільних проектів (так звані «не-інсти- 
туційні») -  2055 громад у 48 штатах.

Незважаючи на відмову створювати спеціальні місіонерські товариства, чле
ни Церкви Христової ведуть досить активну місіонерську діяльність. У світі на
раховується приблизно 3 млн. прибічників Церкви Христової. З них 1,7 млн. -  
у США, насамперед у південних штатах (так званий «Біблійний пояс») -  у Техасі, 
Теннессі, Алабамі тощо. Велика кількість послідовників Церкви Христової 
у Нігерії, Філіппінах, ПАР, Малаві, Замбії, Зімбабве, Канаді тощо. Представники 
цієї церкви є у 130 країнах світу.

Сучасна мережа (на 2003 р.) Церкви Христової у Сполучених Штатах пред
ставлена 13.198 конгрегаціями (громадами), в яких 1.276.533 члени, а разом з 
дітьми та симпатиками -  1.656.575 осіб. До основної течії належить 9.924 конгре
гації (громади), в яких 1.113.183 члени, а разом з дітьми та симпатиками -  
1.444.952 члени.

Всі ці дружні громади Церкви Христової в США абсолютно незалежні одна 
від одної і не мають над собою жодної організаційної інституції.

Ця церква, яка має майже 200-річну історію в США, відноситься до найбільш 
спокійних і виважених християнських рухів цієї багатоконфесійної плю
ралістичної країни. Зосереджується вона у так званому «Біблійному поясі» 
півдня Сполучених штатів (майже 80 % всіх членів, а в 2 штатах -  Техас та Тен
нессі -  1/3 всіх громад і майже 40 % всіх членів).

Аналіз показує, що феномен досить легкого входження цієї християнської

Релігійна панорама № 3 у2004 77



Сторінка конфесії

течії в український ментальний грунт саме на сході країни -  на Донеччині (а жод
на інша нова конфесія на Донецькій землі таких успіхів немає) пояснюється кла
сично: з одного боку вчення й організація структури цієї церкви в чомусь співпа
дає з нашим етноментальним тілом, а в чомусь його доповнює і розвиває.

Як було вже сказано, ця церква є досить впливовим чинником стабільності 
саме Півдня США, його «Біблійного поясу», де була сформульована своєрідна 
тріада національної ідеї: Бог, сім’я, спорт, тобто Духовність нації; сім’я як душа 
нації; фізичне виховання та здоровий спосіб життя як тіло нації. Ця Церква ре
презентує через себе саме ці цінності у повсякденному житті.

Вчення Церкви Христової базується виключно на Біблії і, насамперед, на Но
вому Завіті. Назва «Церква Христова» (Рим. 16:16) не вживається як окреслення 
віросповідного об’єднання, а як описовий термін, що пояснює приналежність 
Церкви Христові. Тобто представники церкви не вважають себе деномінацією і 
не відносять себе до протестантів чи інших християнських напрямків, в вважа
ють що вони є просто християнами.

Особливими рисами Церкви Христової є:
1. Християнином людина стає тоді, коли повірить в Ісуса, пройде через пока

яння, визнавши Ісуса Сином Божим, і прийме хрещення через повне занурення 
у воду для прощення гріхів.

2. Зразок богослужіння Церкви Христової: богослужіння проходить щонеділі 
і складається з акапельного співу (без використання музичних інструментів), Ве
чері Господньої, молитви, проповіді та пожертвувань.

3. Організація: кожна громада автономна і незалежна, ієрархічного уп
равління над громадою не існує. Новий Завіт дає право кожній громаді мати 
старійшин, якщо в ній є чоловіки з певними якостями, про які йде мова в по
сланнях апостола Павла до Тимофія і Тіта.

4. Праця на прославу Бога містить допомогу нужденним, євангелізацію світу, 
морально чисте життя, розвиток християнських відносин, любов до ближнього 
(навіть до ворогів).

Все це базується на Біблії, бо Біблія -  основа єдності християн. Через те, що Бо
гом була дана Христові «всяка влада:» ІМт. 28:18], а також через те, що в наші дні 
Бог промовляє через Наслідника [Євр. 1:1-2], Церква Христова вчить, що тільки 
Христос має владу пояснювати, чим є церква і якої науки ми повинні навчати.

Враховуючи те, що тільки Новий Завіт ясно викладає Христові повчання уч
ням Його, то лише ця одна Книга повинна бути основою всіх релігійних про
повідей і церковної діяльності. Це положення є фундаментальним для членів 
громад Церкви Христової, які вірять, що навчання Нового Завіту без будь-яких 
змін -  це єдиний шлях, по якому повинні йти чоловіки й жінки аби стати хрис
тиянами.

Основою віри також є те, що релігійний поділ розглядається як зло. Ісус мо
лився за єдність [Ів. 17]. А пізніше апостол Павло благав тих, що розділилися, 
злучитися у Христі (1 Кор. 1).
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У кожній громаді -  самоуправління. Громади Церкви Христової не обплутані 
організаційною мережею, якою характеризуються інші сучасні християнські 
конфесії. Вони не мають керівних органів - ні місцевих, ні регіональних, ні на
ціональних, ані міжнародних. У них відсутня будь-яка штаб-квартири на Землі, 
немає організації як витвору людського розуму. Кожна громада автономна (са
моуправна) і не залежна від інших подібних громад. Тільки спільна вірність 
Христові та Біблії є основою тих уз, які пов’язують ці громади між собою.

Громади Церкви Христової не скликають з’їздів та щорічних конференцій. 
Вони співпрацюють тільки у справі утримування дитячих домів і осель для лю
дей похилого віку, спільно сприяють місійній праці і т.п. Проте участь громад 
у таких спільних заходах виключно добровільна і жодна особа чи група осіб не 
може диктувати внутрішню політику для громад або приймати рішення за них.

Кожна громада керує своїми справами на місцевому рівні через вибрану гру
пу старших членів. Це - люди, які в своїх функціях повинні відповідати спе
цифічним вимогам, що сформульовані в першому посланні до Тимофія, глава З, 
а також у посланні до Тита, глава 1.

Кожна громада має також своїх дияконів, які повинні володіти біблійними 
кваліфікаціями, визначеними у посланні до Тимофія,

Моменти поклоніння. Релігійне поклоніння у громадах Церкви Христової 
кладе основну вагу на п’ять моментів - так само, як це було в церкві першого 
століття. Церква вірить, що ця схема дуже важлива. Ісус сказав бо: «Бог є Дух, і 
ті, що Йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись». [Ів. 4:24].Тоб
то: 1. Поклоніння повинне бути скероване до визначеного об’єкту -  до Бога. 2. 
Боно повинне виконуватися в доброму дусі. 3. Воно повинне бути у згоді із прав
дою. Поклонятися Богові у згоді із правдою означає поклонятися Йому згідно із 
Його Словом, бо Його Слово -  то правда [Ів. 7:17]. Церква не повинна відкида
ти жодного моменту, який відшукуємо в Його Слові, але й не може додавати 
жодного моменту, якого немає в Його Слові

У справах релігії віруючі повинні керуватися тільки вірою [2 Кор. 5:7]. 
Оскільки віра приходить від слухання Слова Божого [Рим. 10:17], то будь-яка 
річ, що не дозволена Біблією, не може робитися в добрій вірі, «а що не від віри, 
те гріх» [Рим. 14:23].

Ці п’ять моментів релігійного поклоніння у церкві першого століття були 
такі: спів, молитва, проповідь, складання дарів і споживання Вечері Господньої.

Спів без акомпанементу. Один із моментів, на який люди найчастіше зверта
ють увагу, це те, що в громадах Церкви Христової співають без супроводу музич
них інструментів. Спів а capella - без акомпанементу - це єдина музика в бого
служіннях Церкви.

Причина цього пояснюється просто: Церква намагається поклонятися Бо
гові згідно з положеннями Нового Завіту, а він залишає музичні інструменти без 
уваги. Відтак і Церква вірить, що правильно і безпечно буде залишити їх і собі 
без уваги.

Щотижнева Вечеря Господня. Ще один момент, який вказує на різницю між

_ _ _ ____________ __________ __________________________________________ Сторінка конфесії
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Церквою Христовою та іншими релігійними течіями -  це Вечеря Господня. Цю 
традиційну вечерю Ісус започаткував у той самий вечір, коли Його зрадили [Мф. 
26:26-28]. Цього звичаю дотримуються християни в пам’ять про смерть Господа 
[1 Кор. 11:24-25]. Обов’язкові складники вечері -  прісний хліб і плоди виноград
ної лози -  символізують плоть і кров Ісуса [1 Кор. 10:16].

Церква Христова не подібна до багатьох інших тим, що тут віруючі спожива
ють Вечерю Христову першого дня щотижня. Стосовно до практики бого
служінь у першому столітті, то в Новому Завіті сказано: «А дня першого 
в тижні... учні зібралися на ламання хліба...» [Дії 20:7].

Дехто звертає увагу на те, що в тексті не пишеться виразно про кожний пер
ший день тижня. Але ж в Біблії ніде не приписується євреям шанувати кожну 
суботу. Заповідь ця гласить просто: «Пам’ятай день суботній, щоб святити його» 
(Вих. 20:8]. Євреї це зрозуміли як кожен день суботній. Тому «день перший 
в тижні» значить у кожному тижні.

Членство у Церкві. Церква Христова не виробила ніякої спеціальної форми, 
якої треба точно дотримуватися, щоб заслужити затвердження у членстві. Але ж 
Новий Завіт дає уявлення, які стадії проходили люди тих часів, щоб стати хрис
тиянами. Як тільки людина ставала християнином, вона автоматично ставала і 
членом Церкви.

Те саме можна сказати про Церкву Христову в наші дні. Немає зведення пра
вил чи церемоній, які були б обов’язковими для вступу в церковне братство. Ко
ли людина стає християнином, вона волдночас стає і членом Церкви. Жодних 
дальших кроків не потрібно, щоб заслужити собі це членство.

У перші дні існування Церкви спасалися ті, які каялися і приймали хрещення 
[Дії 2:47]. Як сказано в цьому вірші (Дії 2:47], сам Господь додавав до Церкви 
тих, що спасалися. Отже, намагаючись триматися цього взірця, у Церкві Хрис
товій ані голосують за нових членів, ані заставляють їх проходити якийсь 
обов’язковий курс навчання. Церква не має права вимагати від них нічого іншо
го, крім слухняної покори Спасителеві.

Важливість хрещення. Церква Христова характерна тим, що вона надає вели
кого значення хрещенню. Проте Церква не розглядає хрещення як «церковний 
припис», а лише як на веління самого Христа. Новий Заповіт учить, що хрещен
ня -  це акт, який необхідний для спасіння [Мк. 16:16; Дії 2:38; Дії 22:16].

Хрещення, згідно з Новим Завітом, існує тільки для грішників, які зверта
ються до Господа з вірою і покаянням. Дитина не має гріха, щоб каятися, а тому 
не може називатися віруючою.

Єдина форма хрещення, якої дотримуються в Церкві Христовій -  це занурен
ня у воду. Грецьке слово, від якого походить дієслово «хрестити», означає «за
глиблюватися, занурювати, затоплювати, поринати». А Святе Писання завжди 
згадує про хрещення як про поховання [Дії 8:35-39; Рим. 6:3-4; Кол. 2:12].

Церква Христова в Україні -  це історично досить нове явище. Ми майже не 
маємо відомостей стосовно діяльностГЦеркви в нашій країні у дореволюційний 
період та часи між революцією і Другою світовою війною. Але є свідчення щодо
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контактів діячів українсько- 
російського євангельсько-баптистсь
кого братства з представниками аме
риканської Церкви Христової і навіть 
дискусій стосовно теологічних та ор
ганізаційних моментів побудови 
Церкви. Євангельські християни і 
баптисти також стоять на позиціях 
самостійності і незалежності кожної 
Помісної Церкви без визнання будь- 
якої організаційно-керівної або 
адміністративної влади над громадами. Але відмінність баптистської позиції від 
Церкви Христової полягає в пошуках механізму компромісу між самостійністю 
та необхідністю взаємного спілкування. Цей принцип реалізується в утворенні 
баптистських союзів, які повинні допомагати громадам у вирішенні їх проблем 
у вигляді поради та інших способів підтримки. Цей принцип і був предметом 
обговорень А. Проханова під час його зустрічей з представниками Церкви Хри
стової у Сполучених Штатах.

Перші історичні відомості про початок розповсюдження ідей Церкви Хрис
тової на теренах України сягають початку 50-х років XX століття. У 1952 р. Отіс 
Гейтвуд проповідував у Радянському Союзі й охрестив декілька осіб. За 35 років
О.Гейтвуд здійснив 22 подібні поїздки до СРСР. У 1975 р. Біл Сьорсі почав при
возити в Україну та Росію групи студентів. За вісім поїздок він також охрестив 
тих, хто цього бажав. Айк Гамільтон продовжив роботу Сьорсі у 1982-1985 ро
ках. У 1984 р. Дж. Рік Пінчук заснував в Онтаріо (Канада) Слов’янську єван
гельську місію (SEM), яка почала працювати на Україну. У 80-х роках почи
нається активна діяльність Східноєвропейських місій (ЕЕМ), яка спрямована бу
ла на поширення Біблії та іншої християнської літератури на країни Східної 
Європи. У 1988-89 роках ЕЕМ, які були створені ще у 1961 р., починають розпов
сюджувати в Радянському Союзі, в тому числі й в Україні Біблії та Нові Завіти 
російською мовою. Ця організація за період з 1974 до 2003 року розповсюдила 
для країн Східної Європи понад 8 млн. примірників літератури на 20 мовах.

Протягом 80-х років м.ст. Всесвітнім християнським радіомовленням, 
а особливо Стефаном Білаком (Швейцарія) та Іваном Колєсніковим (Канада), 
велися радіпередачі на Україну, які були повністю «заглушені» спецслужбами Ра
дянського Союзу у 1988 р. У тому ж році Іван Колєсніков вперше приїхав в Ук
раїну (міста Донецьк та Слов’янськ), де мав можливість проповідувати у різних 
громадах ЄХБ. У 1989 р. І.Колєсніков охрестив 7 осіб в місті Слов’янську Донець
кої області. У 1990 р. у містах Донецьку і Слов’янську ще за часів Радянського Со
юзу було зареєстровано 2 громади Церкви Христової. У 1991 р. І.Колєсніков вже 
охрестив багато людей в містах Одеса, Слов’янськ, Київ і Донецьк. В Україні на 
початку 90-х років вже працювали Ален Борден, Дейвід П.Сміт, Сем Гант, Га
рольд МакМарті, Джей Янг, Том Уест, Ренді Бектон, Гарольд Хейзелін, Глен Оу-
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єн, Гарольд Шенк, Алан Мадера, Тим Джонсон, Фред Селбі, Сані Харт, Крег 
Хайнс, Стефан Білик і Джек Байд. Джим І. Валдрон і Ернест Бамет охрестили 138 
осіб у 1991 р. в м.Києві, а Прентіс Мінор мол. у тому ж році 26 осіб. У 1993 р. Рік 
Пінчук приїхав до Киева для здійснення організації робота для із зміцнення но
вих церков і для створення оперативного центру для поширення Біблій та іншої 
літератури. Громада Церкви Христової з міста Єлізабеттауна (шт. Кентуккі) 
влітку 1994 р. зорганізувала євангелізаційну кампанію для роботи на Донеччині. 
У м.Донецьк прибуло 250 місіонерів, які охрестили 1200 осіб і започаткували 
тільки в одному цьому місті 12 нових церков. Кампанію очолював Едді Клоер, 
якому в Україні допомагали Сані Харт та Крег Хайнс. Саме з цього періоду почи
нає розквітати місіонерський талант жертовного служіння українському народу 
у складний для нього час національного відродження і державотворення таких 
видатних діячів Церкви Христової як Роджер Томпсон, Дейвід Деффенбау, Ке- 
рол Бейлі, Джон Кахельман, Денні Круз, Стен Брайн та багатьох інших.

Протягом останніх 10 років, починаючи з 1994 р., активність американських 
місіонерів Церкви Христової була постійно на високому рівні, особливо на тери
торії Донецької області, де жодна інша конфесія такої наполегливої місіонерсь
кої роботи не мала. Про це промовисто розповідають цифри про запрошенння 
місіонерів Церкви Христової для роботи на Донеччині.

У 1994 р. -  258 запрошених місіонерів, або 40 % від усіх запрошених (а гро
мад ЦХ в області на той час було лише 3); у 1995 році -  279 місіонерів, або 44,4 % 
від усіх запрошених( громад стало вже 9); у 1996 р. -  261 місіонер, або 42,3 %; 
у 1997 р. -  260 місіонерів, або 38,2 %; у 1998 р. -  214 місіонерів, або 35,2 % (гро
мад вже 32); у 1999 р. -  214 місіонерів, або 29 % (43 громади); у 2000 р. -  187 
місіонерів, або 31 % (49 громад); у 2001 р. -  211 місіонерів, або 39,7 % (53 грома
ди); у 2002 р. -  154 місіонерів, або 31,8 % (57 громад). І це без урахування тих 
місіонерів, які отримували в ці роки погодження від Держкомрелігій України. 
При цьому треба зауважити, що, з точки зору дотримання чинного законодавст
ва України, саме місіонери цієї Церкви вели себе бездоганно.

Протягом другої половини 90-х років м.ст. йшов надто напружений пошук 
різних форм входження в правове і культурне поле України з метою активної ду
ховної і матеріальної допомоги українському народу з відкритою активною 
співпрацею з органами влади всіх рівнів не тільки на Донеччині, а й в АР Крим, 
Харкові, Львові тощо. Як наслідок таких пошуків, стало створення з ініціативи 
Роджера Томпсона і Дейвіда Деффенбау та багатьох громад Церкви Христової 
Духовного центру співробітництва незалежних релігійних громад Церкви Хрис
тової в Україні «Благовіст» у травні 2000 р. Спочатку за зразок були взяті 
Східноєвропейські місії (ЕЕМ), тобто допомога громадам і місіонерам не
обхідною літературою російською і українською мовами та доброчинна 
діяльність. Але масштабність завдань призвела до таких реконструкцій, що Ду
ховний центр «Благовіст» (Президент Центру -  Р.Томпсон) за 4 роки виріс до 
рівня дуже поважного і серйозного центру, вплив якого вийшов навіть за межі 
діяльності Церков Христових.
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Які напрямки роботи Центру «Благовіст» і які досягнення він має?
1. Освітянська та просвітницька діяльність:
— Міжнародна Біблійна школа (МБШ), яка займається проблемою дис

танційного вивчення Біблії. МБШ нараховує вже 2700 студентів ( серед них біля 
1000 студентів з числа ув»язнених);

— WEI -  інститут англійської мови -  308 студентів;
— Біблійний інститут «Благовіст» -  на 3 курсах навчається 153 чоловіки;
— Система відкритих лекцій, конференцій і семінарів в різних регіонах Ук

раїни.
2. Видавнича діяльність. Створено і зареєстровано видавництво Libre Press 

під керівництвом Дейвіда Деффенбау. Це видавництво перекладає, готує до дру
ку і друкує духовну літературу винятково для безкоштовного розповсюдження. 
Так, лише в 2002 р. було надруковано 115 тис. примірників релігійної літератури 
(Біблії, коментаторська література, література для МБШ тощо).

3. Діяльність з розповсюдження Біблій та іншої християнської літератури.
У 2002 р. в розпорядженні Центру було 93 найменування літератури. В тому 

ж році було розповсюджено 121.513 примірників літератури 143 релігійним ор
ганізаціям. Тут особливо треба зробити наголос на те, що література передається 
не лише Церквам Христовим, а й іншим релігійним організаціям. За 2003 р. бу
ло розповсюджено 78.809 примірників релігійної літератури.

4. Місіонерське служіння. Місіонери Центру «Благовіст», а зараз це вже пере
важно українські місіонери, які отримали певну підготовку, працюють в різних 
регіонах Донецької області і України (Донецьк, Артемівськ, Костянтинівка, Часов- 
Яр, Соледар, Авдіївка, Макіївка, Львів, Харків, Феодосія, Сімферополь, Севасто
поль тощо). Місіонери є активними учасниками в соціально важливих заходах.

5. Доброчинна діяльність.
— Організація і фінансування оздоровчих таборів для дітей та молоді 

(2000 р. - Слов’яногірськ, Донецька область; 2001р. -  Феодосія, АР Крим; 
2003 р. -  с. Веселе, АР Крим);

— Організація медичної добро
чинної допомоги (медичні місії
2001р., 2002 р.);

— Постійний ввоз та розподіл 
гуманітарної допомоги у вигляді 
медичного обладнання та ма
теріалів, яке розподіляється серед 
лікарень України, а також для Сою
зу шахтарів-інвалідів, ради вете
ранів, шкіл-інтернатів тощо;

— Постійна спеціалізована до
помога Союзу шахтарів-інвалідів 
(м. Донецьк) та раді ветеранів 
(м. Дружківка);

Баггетт Річард - виконавчий директор 
Східноєвропейських місій (ЕЕМ) з родиною
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— Постійна щомісячна шефська духовна 
і матеріальна допомога школам-інтернатам і 
дитячим будинкам (інтернат № 2, спецшко- 
ла-інтернат № 4 в м.Донецьку, Макіївський 
навчально-реабілітичний центр, Фео- 
досійський дитячий будинок, обласний інтер
нат № 4 м.Харкова, Міський будинок дитини 
«Наші діти»;

— Періодична допомога (дитячий бу
динок с.Очеретине Ясинуватського райо
ну, 2 школи-інтерната м. Сніжне, школа- 
інтернат для дітей-сиріт с.Мар’їнки, шко- 
ли-інтернати міст Часів-Яр та Маріуполь, 
притулок для дітей м. Авдіївки тощо);

Допомога громадським організаціям та державним структурам (їх дуже бага
то і як приклад один з останніх проектів: забезпечення необхідним обладнанням 
будинку для пристарілих людей м. Феодосії; аналогічна допомога для такого ж 
будинку в м. Красний Лиман; допомога товариству людей з вадами слуху м. Ко- 
стянтинівка; Донецькій облдержадміністрації для дітей-біженців.

Наприкінці 2003 р. надійшов вантаж -  12 т. гуманітарної допомоги (одяг, 
взуття, канцтовари, інвалідні візки тощо), який передано в дитячі будинки і 
інтернати Донецької області і АР Крим.

Це тільки частка тієї масштабної роботи Центру «Благовіст», яка спрямована 
на найбільш незахищені верстви населення. Що привертає увагу в роботі Духов
ного центру «Благовіст»?

1. Відкритість і толерантне ставлення до інших конфесій. Це не тільки допо
мога літературою чи особисті контакти, зокрема з єпископом Донецьким і 
Маріупольським УПЦ-КП Юрієм (Юрчиком), а й активна участь у Раді Церков і 
релігійних організацій Донецької області. Ця діяльність спрямована на мир, зла
году в суспільстві і взаєморозуміння представників різних конфесій, тобто 
участь в соціально важливих проектах.

2. Підтримка національно зорієнтованої і соціально активної молоді і проектів. 
Як приклад, підтримка проекту національного характеру «Школа духовного лідер
ства» влітку 2003 року, який відбувся в с. Веселе АР Крим. В проекті брало участь 
близько 100 представників студентства та творчої інтелігенції з Донецька, Львова 
та Києва із залученням до роботи школи театру ім. Леся Курбаса (м. Львів).

3. Організація та підтримка в проведенні соціально зорієнтованих конфе
ренцій, семінарів та інших подібних заходів.

Така постійна послідовна політика на підтримку заходів, що розвивають і 
змінюють націю, її духовні, душевні та тілісні складові дійсно привертає увагу і ро
бить Духовний центр «Благовіст» важливим чинником націотворчого процесу.

Актину духовну і матеріальну допомогу молодим громадам Церкви Христо
вої і українському народу постійно здійснюють Джон Кахельман, який вже

8 4 Релігійна панорама № 3 у2004



Сторінка конфесії

втілив в життя декілька соціально значущих і гу
манітарних проектів; Український Біблійний 
інститут (ректор - Джей Дон Роджерс), що є час
тиною міжнародного Біблійного інституту «Сан- 
сет»; християнська доброчинна місія (Денні 
Круз, Стен Брайн) тощо.

За 15 років активного розвитку Церкви Хри
стової в Україні з’явилося і змужніло покоління 
українських церковних лідерів, таких як О. Про- 
копчук, А. Оганов, Д. Лапін, О. Кобзев, М. Плак
сій, Є. Францук тощо.

Серед 100 громад Церкви Христової в Ук
раїні є такі, що нараховують 15-30 осіб і такі, як 
громада Петровського району м. Донецька, 
в якій 450 членів (це найбільша громада Церкви 
Христової не тільки на теренах СНД, але і

Томпсон Роджер - Президент 
Духовного центру співробітництва 

незалежних релігійних громад 
Церкви Христової в Україні 

«Благовіст»
в Європі). Загально кількість віруючих Церкви Христової в Україні орієнтовно 
сягає 4,5-5,5 тисяч осіб. Значна частина громад створена за зразком консерватив
них американських церков і зорієнтована на традиційні цінності реставраційно
го руху. Інші громади носять більш ліберальний характер, відображають сучас
ний розвиток української традиційної і релігійної культури і іноваційно 
зорієнтовані. Тобто в Церкві Христовій в Україні йде напружений пошук свого 
обличчя і свого місця в духовному і соціальному житті країни.

Контакти: Духовний центр співробітництва незалежних релігійних громад 
Церкви Христової в Україні «Благовіст».

Юридична адреса: Донецьк, вул. Буслаєва, 6. 22.
Поштова адреса: Донецьк, 83048, а/с 802. Телефон: 381-27-12 (11)
e-mail: blagovest_libre@mail.ru
Український Біблійний інститут. Телефон: 345-13-54
Журнал «Истина сегодня» (рос. мовою) -  засновник: релігійна громада Церк

ви Христової Ворошилівського району м. Донецька (83050, м. Донецьк, а/с 430)
Рекомендована література.
1. Барнетт Джо Р. Церква Христова. Хто вони, ці люди? - Онтаріо, 1992.
2. Браунло Л. Почему я принадлежу к Церкви Христовой. -Киев, 1996.
3. Меттенбринк Дж. Как изучать Библию. -  Киров, 1996.
4. Норт Дж. История церкви. -  М., 1993.
5. О самом главном. Путеводитель к христианской вере и крещению. - Вена, 2002.
6. Что такое Церковь Христова. - Техас, 1981.
7. Churches of Christ around the world. Compiled by Mac Lynn. -  Nashville, 2003.
8. Churches of Christ in the United States. Compiled by Mac Lynn. - Nashville, 2003.
9. «Истина сегодня» -  щомісячний журнал.
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ЦІКАВО ЗНАТИ
□  Італійське містечко Каннетоді-Каронія окупував полтергейст. Тут зафіксовано 

декілька десятків випадків самозагорання меблів й побутових приладів. Один із 
поліцейських заявив: «Я своїми очима бачив, як загорілися не включені в електроме
режу електрокабелі. Я не можу дати цьому якесь пояснення». При цьому вогонь пе
рекидається з одного предмета на інший і протидіяти цьому ніяк не можуть. Так 
в містечку з незрозумілих причин згоріло декілька будинків. Навіть коли енергетики 
свідомо знеструмили все місто, все одно електроприлади продовжували самозагора
тися. Католицький священик Габріеле Амор заявив: «Демони вриваються в будинок 
і виявляють себе в електроприладах ... Не слід забувати, що влада сатани і його 
послідовників величезна».

□  Ще один крок до пізнання того, як виник Всесвіт, здійснили американські 
науковці. Дослідження засвідчили, що постійна видима матерія становить всього 
4% Всесвіту, холодна темна речовина, яка складається з невідомих частинок — 
23%, «темна речовина» -  понад 73%. Вивчення розміщення чверті мільйонів га
лактик також засвідчило існування домінуючої темної, що протидіє 
гравітаційним силам, енергії. Вченим вдалося визначити більш точний вік 
Всесвіту -  13,7 млрд. років (з погрішністю хіба що в декілька сотень тисяч років). 
Передуючі оцінки хиталися в проміжку від 12 до 15 млрд.

□  Грядуща світова екологічна катастрофа, яку передбачав В.Вернадський, на
ближається. Людство вступило в нову еру, в якій основною діючою силою стає во
но саме. Саме зараз ми можемо переступити через якісь бар’єри природних змін, 
про наявність яких навіть не підозрювали, можемо спровокувати такі зміни в при
родному середовищі, які потім стануть нам непідвладними. Вчені прогнозують, що 
десь після 2050 р. настануть такі швидкі регіональні зміни клімату, спричинені пе
реміщенням океанських течій, які призведуть до розтавання льодової шапки Грен
ландії, підняттям із-за цього десь на 6 метрів рівня моря. Якими наслідками це за
грожує людству, вчені нині прагнуть спрогнозувати.

□  Десяти заповідей людям у XXI ст. вже не вистачає. Багато чого змінилося з 
тих пір, як Мойсей за велінням Господа зійшов на гору і прийняв десять заповідей 
на кам’яних табличках. Так вважають представники методистської Церкви, які й 
об’єднали свої зусилля із сатиричним релігійної сайтом Ship of Fools («Корабель 
дурнів») у рамках конкурсу, організованого з метою придумати ще одну заповідь. 
Організатори конкурсу стверджують, що після 3-х тисяч років десяти заповідей 
уже мало, і пропонують мобільні телефони з відеокамерами як призи за п’ять най
кращих нових заповідей. П’ятсот варіантів уже прислані. Серед запропонованих 
заповідей: «Не турбуй!», «Ніколи не повідомляй свій пароль стороннім», «Зупини 
війну!». Незважаючи на прихильність тверезому способу життя, методисти рекла
мують свою акцію на підставках під пивні кружки, що поширюються в пабах 
у всій Британії. Саймон Дженкінс, редактор сайту говорить, що інтерес конкурсу 
полягає в тім, щоб наблизити десять заповідей до народу, (shipoffools.com)
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АНОНСИ
ПАРЛАМЕНТ СВІТОВИХ РЕЛІГІЙ

7-13 липня 2004 р. у Барселоні (Іспанія) відбудеться Всесвітній релігійний кон
грес. Це буде четверте зібрання подібного рівня. Думка започаткувати реальний 
діалог між релігіями та духовними традиціями Сходу і Заходу зародилася в 1893 
році на Колумбійській конференції в Чикаго. Але лише в 1993 р. вона втілилася 
в життя в цьому ж місті на народному парламенті світових релігій, де зібралося 
8000 учасників зі всього світу для міжрелігійного діалогу. Наступна зустріч відбула
ся в 1999 р. в Кейп-Тауні, на якій була зосереджена увага на внеску міжрелігійних 
спільнот у боротьбу з апартеїдом та розбудові нової Південної Африки.

Конгрес 2004 р. є продовженням розбудови міжрелігійного діалогу в світово
му вимірі та пошуку шляхів до порозуміння та миру.

Загальна тема барселонського конгресу - «Шляхи до миру; мудрість слухання та 
сила дії». Метою конгресу є спонукання до діалогу, взаємодії різних релігій, духов
них традицій, визначення впливу релігії на основні інститути суспільства - владу, 
бізнесові структури, мас-медіа, мистецтво, науку, освіту, громадянське суспільство.

Організатори конгресу запрошують представників різних конфесій та позакон- 
фесійних релігійних організацій взяти активну участь у даному проекті.Адреса для 
реєстрації можливих його учасників в інтернеті: www.cpwr.org Контакти для отри
мання реєстраційної форми: CPWR (P.O.Box 1630, Chicago, Illinois, 60690-1930,USA).

Проїзд, проживання і харчування учасників конгресу -  за власний рахунок. 
Крім того є ще й реєстраційний внесок і немалий. Індивідуальна повна 
реєстрація -  495 у.о., групова -  445.

Українська Асоціація релігієзнавців, Українська Асоціація релігійної свобо
ди, Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАНУ 
пропонують бажаючим з України взяти участь в роботі конгресу з колективною 
програмою «Україна -  дім багатьох народів і релігій». З пропозиціями звертати
ся до Людмили Филипович -  виконавчого директора Центру релігійної інфор
мації і свободи УАР (044-229-04-18 (р.), 534-06-39 (д.), 067-959-92-81 (м.).

Фільм Мела Гібсона «Страсті Христові» вже в Києві. Він демонструється 
в Міжнародному Центрі культури і мистецтв (кол. Жовтневий палац). Це по ву
лиці Інститутській. Наявне колективне замовлення на перегляд фільму (тел. 
490.70.60). Фільм розповідає про останні 12 годин життя Ісуса Христа. «Страсті 
Христові» мають грандіозний світовий успіх, незважаючи на невдоволення ни
ми з боку єврейських спільнот, які віднайшли в ньому нотки антисемітизму. Але 
Папа Іван Павло II відзначив: так воно і було.
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ПАМ'ЯТІ КОЛЕГИ
Безжалісна смерть забрала від нас Василя Григоро

вича Середу. Прожив він не так і багато. Народився 26 
березня 1951 р. в селі Макіївка на Чернігівщині. Свою 
трудову діяльність після закінчення середньої школи 
він розпочав робітником на Київській взуттєвій фаб
риці. Потім -  навчання на філософському факультеті 
Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.

Всі наступні роки життя і діяльності нашого неза
бутнього друга пов’язані із сферою державно-церков
них відносин. Закінчивши університет, він працює 
інспектором, ст. інспектором Ради у справах релігій 
при Раді Міністрів УРСР, займається науковою 

діяльністю з питань релігійного життя, працюючи у Відділенні релігієзнавства 
Інституту філософії НАН України, опікується проблемами функціонування 
церкви в суспільстві, виконуючи обов’язки старшого консультанта, потім -  
завідувача сектору Адміністрації Президента України.

З жовтня 1994 по листопад 1995 року В.Г.Середа був заступником міністра Ук
раїни у справах національностей, міграції та культів. З листопада 1995 р. Василь 
Григорович працює першим заступником голови Державного комітету України 
у справах релігій. За час роботи на цій відповідальній посаді проявив себе високок
валіфікованим працівником у сфері державно-церковних відносин, енергійним, 
чутливим та вмілим керівником. Василь Григорович користувався великою і заслу
женою повагою та авторитетом серед колег по праці, науковців-релігієзнавців, 
релігійних діячів. І хоч хвороба завчасно вирвала його із лав працюючих, але 
зв’язків із своїм колективом він не поривав, постійно виявляв глибоку зацікав
леність проблемами релігійного життя, жив складними проблемами державно- 
церковних відносин, які приходилося вирішувати Держкомрелігій України, брав 
посильну участь у підготовці аналітичних матеріалів, використовуючи при цьому 
свої глибокі знання і досвід. Василь Григорович не тільки вмів творчо осмислюва
ти реалії релігійного життя, проблеми свободи буття релігії в суспільстві, а й праг
нув спрогнозувати їх розвиток. Незавершеною залишилася його кандидатська ди
сертація з питання толерантизації міжконфесійних відносин в Україні.

Василь Григорович вболівав за наукову обґрунтованість державної політики 
щодо релігії і релігійних організацій, за збереження в Україні наукових 
релігієзнавчих інституцій. Він був учасником і доповідачем на багатьох наукових 
і науково-практичних конференціях, любив зустрічатися зі студентами 
київських вузів.

Пам’ять про Василя Григоровича СЕРЕДУ -  людину щирої душі і винятко
вої порядності, мудрого керівника, професіонала своєї справи назавжди збере
жеться у пам’яті тих, хто мав щастя знати його і працювати поруч з ним.

Колеги, друзі
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НОВІ КНИЖКОВІ ВИДАННЯ

Р Е Л ІГ ІЯ  І Ц Е Р К В А  Р О К ІВ  Н Е З А Л Е Ж Н О С Т І  У К Р А Ї Н И -  
К иїв-Д рогобич, 2 0 0 3 .

Це є десята книга із десятитомника «Історія релігії в Україні». Вона подає 
панораму релігійного життя постсоціалістичної України, стан різних конфесій, 
прогноз релігійних процесів на ближню перспективу. Книга порушує питання 
свободи буття релігії і шляхів толерантизації міжконфесійних відносин. В додат
ках вміщено цифрову таблицю змін релігійної мережі України по роках (1992- 
2003), по регіонах, а також Закон нашої країни про свободу совісті.

Р Е Л ІГ ІЄ З Н А В С Т В О . —  К ., Ун~т «Україна», 2 0 0 4 .
Навчальний посібник написаний д.філос.н. А .К О Л О Д Н И М  (тексти 

лекційних тем) та Т .А .Н ІК О Л А Є Н К О  (тексти навчально-методичного ма
теріалу). Розрахований для дистанційного навчання з вузівського курсу. Н а
вчальний матеріал в ньому подається за модальним принципом. Даються кон
трольні завдання і методичні рекомендації щодо їх виконання, тлумачний слов
ник та ін. Книга вміщує схеми, ілюстрації, видруковує правові документи.

Я Р О Ц Ь К И Й  П .Л . Р Е Л І Г І Є З Н А В С Т В О -  К ., К ондор , 2 0 0 4 .
Навчальний посібник, написаний одним із провідних релігієзнавців Ук

раїни — заст. керівника Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ. 
Він дає знання з історії і віровчення національних і світових релігій, акцентує 
особливу увагу на стані релігійного життя в нинішній Україні і світі, проблемах 
правового забезпечення свободи буття релігії. Подання матеріалу відзначається 
чіткістю думки, історизмом, сучасністю. В посібнику вміщено короткий 
релігієзнавчий словник, міжнародні й українські правові документи з питання 
свободи совісті.

У К Р А ЇН С Ь К Е  Р Е Л ІГ ІЄ З Н А В С Т В О . —  Бюлетень В Р  ІФ  Н А Н У  
та УАР. —  Вин. 2 9 -  К ., 2 0 0 4 .

Чергове число бюлетеня вміщує ряд статей знаних в Україні релігієзнавців з 
питань функціональності релігії, її історії, витлумачення в богословській і 
релігієзнавчій думці. Розглядається природа практичного релігієзнавства. Вид
рукувано вилучені польським цензором ще в 1933 р. сторінки з книги 
А.Річинського «Проблеми української релігійної свідомості».



ПЕРЕДПЛАТІТЬ «РЕЛІГІЙНУ ПАНОРАМУ» 

на друге півріччя 2004 р.

Наш часопис дає оперативну інформацію про життя і діяльність різних конфесій 
у світі й Україні. З  кожного свіжого його числа Ви матимете можливість дізнатися про 
історію, віровчення, обрядову практику, спосіб життя якоїсь з конфесій — історичних 
або нових як для України.

В рубриці «Свобода буття релігії» ми подаємо інформацію про стан законодавчого 
забезпечення вільного релігієвибору, діяльності у виконанні своїх функцій різних 
релігійних спільнот у багатьох країнах світу. Видруковуються законодавчі документи з 
питань свободи релігії і конфесій, державно-церковних відносин тощо.

Часопис інформує про наукові релігієзнавчі конференції, новинки літератури, вис
тавки.

Редакція часопису не є заангажованою на якусь із конфесій, а відтак об'єктивно 
інформує про всі з них, а заодно чекає з їх офісів інформації про себе, свою діяльність. 
Вона буде вміщена в черговому числі часопису.

Закликаємо передплатити наш часопис на друге півріччя державних працівників, 
які причетні до релігійного життя, церковні офіси і окремих священнослужителів та па
сторів, викладачів релігієзнавчих дисциплін, студентів релігієзнавчих спеціалізацій, 
бібліотеки і громадські організації.

Закликаємо передплатити його віруючих і невіруючих, всіх, хто не байдужий до про
блем буття релігії.

Наш передплатний індекс 21953  в каталозі періодичних видань України. Вартість 
числа щомісячника — 2 гривні.

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

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

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

При підготовці даного числа РП редакцією використані власні матеріали та 
матеріали наступних видань та 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 
Zenit News Agency 
та інші ЗМІ.

Здано до друку 30.03.2004 р. Підписано до друку 30.03.2004 р. Ум.друк.арк. 4,5. 
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