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Дорогий Читачу!
Нашому часопису вже скоро чотири роки. Приступаючи до його видання, ми пересліду

вали насамперед мету давати оперативну інформацію про різноконфесійне життя України і
світу, утверджувати свободу буття релігії. При цьому 
ми дотримуємося принципів об'єктивності, світогляд
ного плюралізму, конфесійної незаангажованості, толе
рантності, українськості. Але до цього ми так і не 
знаємо, хто читає наш часопис, яким матеріалом його 
виявляє зацікавлення, схвалює нашу роботу, а чи ж 
сприймає наші видруки з певними застереженнями. 
Щоб в наступному враховувати Ваші інтереси, проси
мо заповнити нашу анкету і надіслати її на адресу: 
А.Колодний, Інститут філософії НАН України, , вул. 
Трьохсвятительська, 4, Київ, 01001

Добре було б, якби Ви насамперед повідомили, хто Ви є, ким і де працюєте, як давно 
передплачуєте «Релігійну панораму», а чи ж берете для читання в бібліотеці або друзів, на
писали про свою конфесійну і церковну належність. А  тепер питання щодо змісту часопису:

—  Які рубрики і підрубрики РП  Вас найбільше цікавлять і чому?
—  Чи задовольняє Вас інформація про життя певних конфесій і що Ви хотіли б про 

них знати більшого?
—  Ми видруковуємо матеріал про життя великого різноманіття конфесій. Дехто 

сприймає це як «пропаганду тоталітарних сект», сприяння їхньому буттю в релігійно- 
му полі України і радить нам писати лише про традиційні релігійні течії, а то й лише 
про православні. Чи поділяєте Ви цю думку?

—  З  метою розширення конфесійних знань читачів ми вже видрукували понад сорок 
«Сторінок конфесії». Частіше всього матеріал для них подають їх послідовники, а тому 
він, зрозуміло, постає дещо конфесійно заангажованим, хоч і є об'єктивним, не спотворе
ним журналістським пером. Чи й надалі нам слід описувати ті понад сотню конфесій і 
релігійних течій, які існують нині в Україні, а чи ж прикрити «Сторінку конфесії»?

—  Чи задовольняє Вас формат нашого часопису, його оформлення, поліграфічне ви
конання?

—  Ваші зауваження до змістовного наповнення часопису. Які б нові рубрики Ви 
хотіли в ньому бачити, а які б радили вилучити?

—  Які питання Вас цікавлять і Ви хотіли б, щоб ми на них дали відповідь?
Підготовка до друку кожного нового числа часопису - це велика і кропітка робота.

Особливо тяжко нам буває знайти матеріал до ряду інформативних рубрик, місцевий ма
теріал. Ми просимо Вас, якщо бажаєте, надсилати нам для видруку інформації-метелики про 
релігійне життя з місць, цікаві вирізки з місцевих газет. Не шліть великі статті чи листи. Ми 
їх все одно друкувати не будемо: не на це розрахований наш часопис.

Щиро Вам буду вдячний за увагу до нашої Анкети. Водночас прошу передплатити 
«Релігійну панораму» на друге півріччя і допомогти нам розширити коло її читачів.

Професор А. Колодний



Головний редактор:
А. Колодний

/Редколегія:
О.Саган

Л.Филипович

Засновник:
У країн ська Асоціація 

релігієзнавців 
(Центр релігійної 

інформації та свободи)

Свідоцтво КВ № 4407 від 
20.07.2000 р. 

Державного Комітету 
інформаційної політики, 

телебачення і 
радіомовлення України

Адреса редакції:
01001, Київ-1, 

Трьохсвятительська 4, 

к. 323.
Тел.(044) 229-04-18, 

462-01-73 
Факс:229-48-12. 

Email: cerif@alfacom.net

Передплатний індекс: 
21953

Журнали України
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16

ЗМІСТ
Релігійне життя України................................................... 2

Суспільне буття релігії і Ц еркви..................................2
Православ’я ..................................................................11
Світ римо-католицизму і греко-католицизму . . . .  18
Життя протестантів ................................................... 22
Харизматичні Церкви України ................................. 23
Етнічні релігії............................................................... 23
Мусульмани в Україні................................................. 24
Іудейський світ .............................................   24
Нові релігійні течії України....................................... 25
Містика ........................................................................ 26

Релігія в сучасному св іт і................................................. 27
Релігія і світ ................................................................. 27
Католицизм ................................................................. ЗО
Протестантизм............................................................. 34
Православ’я ..................................................................36
Мусульманський світ ................................................. 39
Буддизм......................................................................... 43
Іудаїзм........................................................................... 44
Індійська релігійна традиція ..................................... 45
Нові релігійні течії .......... .46
Інші релігійні традиції............................................... 47
Містика ....................................................................... 48

Актуальна тем а................................................................. 51
Толерантність міжконфесійних відносин..................51

Свобода совісті................................................................. 54

Новини релігійної та релігієзнавчої літератури........62

Конференції, мистецькі акції ....................................... 64

Сторінка конфесії..........................................      .66
Хто такі методисти?.................................................... .66

Цікаво знати............................................  78

Анонси............................................................................... 80

mailto:cerif@alfacom.net


РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ 
РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ

Частка віруючих громадян в Ук
раїні відповідає середньоєвропейсь
ким показникам. Спочатку вона скла
дала 45-50%. При цьому кількість 
релігійних організацій та віруючих 
в Україні щорічно стабільно зростає 
на 3-5%. Про це заявив міністр юстиції 
України О.Лавринович за підсумками 
діяльності у минулому році Державно
го комітету у справах релігій, що діє 
у підпорядкуванні МЮ України. О.Ла- 
вринович повідомив, що протягом 
минулого року кількість релігійних ор
ганізацій, які зареєстровані в Україні, 
збільшилося на 1,2 тис. На 1 січня 2004 
р. в країні було представлено 55 вірос
повідань, в межах яких діяли 29785 
релігійних організацій. За словами Ла
вриновича, як і раніше, домінантою 
релігійного життя в Україні виступає 
православ’я. Релігійні громади УПЦ 
МП, УПЦ КП, УАПЦ сукупно станов
лять 52,2% загальної кількості 
релігійних організацій. Водночас 
прослідковується тенденція до змен
шення їх питомої ваги в загальній 
релігійній мережі. Минулого року 
приріст громад УАПЦ становив 4%, 
УПЦ МП- 3,3%, УПЦ КП -  2,1%, що 
нижче загальностатистичних показ
ників попередніх років. Найвищі по
казники приросту кількості релігійних 
громад минулого року були 
у Вінницькій, Дніпропетровській, Жи
томирській, Київській, Кірово
градській, Полтавській, Хмель

ницькій, Черкаській, Чернігівській об
ластях та м.Києві. Як повідомив 
міністр, торік спостерігалося стійке 
зростання кількості осередків Свідків 
Єгови, Новоапостольської Церкви та 
Церкви Ісуса Христа Святих останніх 
днів. На рівні 2002 р. залишилась чи
сельність громад Товариства свідо
мості Крішни та ще 18 релігійних на
прямків. Як і в попередні роки, 50% 
прихильників цих релігійних ор
ганізацій зосереджено в південно- 
східному регіоні країни. Упродовж 
2003 р. до 900 одиниць зросла кількість 
релігійних громад, створених 
національними меншинами. Майже 
половину з них складають мусуль
манські громади -  467 одиниць. 
Іудейські організації нараховують 240 
одиниць, Закарпатська (угорська) Ре
форматська Церква -  112, Німецька 
Євангелічно-Лютеранська Церква -  40, 
Вірменські Апостольська та Католиць
ка Церкви -  24 громади. Функціону
ють також поодинокі етноконфесійні 
громади чехів, готів, корейців, шведів, 
в Автономній Республіці Крим -  ка
раїмів та кримчаків, а в Херсонській та 
Запорізькій областях -  менонітів. 
За словами Міністра юстиції, 
найбільше громад, створених на етно- 
конфесійному ґрунті, зареєстровано 
в Автономній Республіці Крим -  май
же 40% від загальної кількості в Ук
раїні. (ForUm)

Більшість українців вірять лише 
в самих себе. Таких -  57% з 1200 опи
таних газетою «Столичка». 1 Іадто за
бобонних, таких, що вірять п ирикме-
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ти виявилося 18%. А ось чорної кішки 
боїться кожний четвертий з опитаних. 
(Столичка. -  №52)

Понад 86% опитаних Львівщини 
довіряють Церкві. Її думка й надалі за
лишається найбільш авторитетною 
для населення регіону. На другому 
місці ЗМІ -  понад 50%. Найменше 
довіряють мешканці регіону подат
ковій, митниці, міліції, прокуратурі. 
Дослідження провів Український 
центр вивчення громадської думки 
«Соцінформ», опитавши 3200 респон
дентів.

Лише 24,5% опитаних соціоло
гічною службою Національного Інсти
туту стратегічних досліджень вважа
ють, що майбутній Президент країни 
має бути віруючою людино. 44,3% вва
жають, що це не має якогось принци
пового значення, а 1,6% чекають на 
президента-атеїста.

75,6% українців вважає Великдень 
дійсно великим святом. Такий висно
вок зроблено за даними загально
національного опитування, проведено
го соціологічною службою Українсько
го Центру економічних і політичних 
досліджень ім. О.Разумкова. За повідо
мленням директора Центру А.Биченка, 
17,2% респондентів вважають Пасху 
звичайним святом, яке стоїть поруч з 
іншими червоними днями календаря. 
При цьому 5,7% опитаних розглядають 
цей день не як свято, а як вихідний 
день, і лише 0,4% вважають, що цей 
день може бути робочим. Не визначи
лись з відповіддю на це запитання 1,1% 
респондентів. А.Биченко додав, що 
80,9% опитаних вказали, що знають, з

якою подією пов’язане святкування 
Пасхи. З них 91,2% (73,8% від загально
го числа), відповідаючи на поставлене 
запитання, вказали, що святкування 
Пасхи пов’язане з Воскресінням Хрис
та. Під час дослідження, яке проводи
лося 2-8 квітня, було опитано 2 020 осіб 
у віці від 18 років у 123 населених пунк
тах, включаючи села, селища, малі, се
редні та великі міста. Похибка опиту
вання склала 2,3%. (Agnuz) Дані 
соціологів підтвердили і працівники 
Центру громадських зв’язків Міністер
ства внутрішніх справ України. В ніч з 
10 на 11 квітня у 14 200 храмах України 
побувало понад 11 млн. українців. Охо
рону громадського порядку забезпечу
вали понад 32 тис. працівників органів 
внутрішніх справ. Грубих порушень під 
час святкування не зафіксовано.

Верховна Рада України відхилила 
18 березня законопроект «Про внесен
ня змін до Земельного кодексу України 
«, яким передбачалося відновлення 
права організацій, підприємств та ус
танов інвалідів України та релігійних 
організацій щодо визначення їх 
суб’єктами права власності на землю 
в Україні та суб’єктом права постійно
го користування. Проте в цьому відхи
ленні зіграло свою роль не те, що серед 
суб’єктів землекористування значили
ся релігійні організації, а те що ряд де
путатів (Р.Сафіуллін, С.Бубка, Г.Ман- 
чуленко) прагнули з мотивів лобію- 
вання включити туди пакетом ще й 
спортивні організації. (Христианские 
ведомости. -  №5)

Національна радіокомпанія Ук
раїни постійно порушує положення 
Конституції про свободу совісті,
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про відокремлення Церкви від держа
ви. Такі оцінки її діяльності вже не 
вперше звучать на сторінках газети 
«2000» і зокрема в останній за 23 
квітня. В газетній статті сказано: «Як 
бачимо, пан Чиж не розуміє, що озна
чає «Церква відокремлена від держа
ви». А це означає, що Держава не по
винна пропагувати як релігію христи
янство зокрема, так і атеїзм. Слово Бо
же має пропагувати церква у своїх 
ЗМІ, на комерційних чи приватних 
радіо -  і телеканалах, але аж ніяк не за 
рахунок державних мас-медіа, бо ж ос
танні не її додаток.

Комітет Верховної Ради України з
питань культури і духовності на 
своєму засіданні з участю представ
ників від релігійних організацій розг
лянув новий проект Концепції дер
жавно-конфесійних відносин в Ук
раїні. На відміну від інших проектів, 
цей документ розроблявся за участі 
релігійних організацій. Воно й відчут
но, бо «рядно проекту» перетягнуто на 
них. Так, відчутно прагнення Церкви 
ввійти в систему державної освіти і 
в той же час не допущено державу 
в контроль за тематичною зорієнто- 
ваністю духовною, на визначення то
го, чи формує ця освіта всебічно 
обізнаного духовника, що йтиме із 
своїм знанням в люди і утверджувати
ме їх, а чи ж вузько обмеженого уста
леним конфесійним пізнанням тися
чолітньої давності і сформованого без 
врахування здобутків людського знан
ня, об’єктивного знання сьогодення, 
його політичних і духовних реалій свя
щеника чи пастора. Закон України про 
свободу совісті і в минулому не витлу
мачував механізм практичного втілен

ня останньої в атеїстичному дусі, але 
він і не залишав лазівок для міжкон
фесійного протистояння під гаслом 
традиційності чи новизни, позитив 
чого можна визначати суб’єктивно. 
Попередні документи залишали за 
державою право хоч якогось контро
лю за сферою практичного життя 
релігійних спільнот і їх відносин, а цей 
допускає повну вільність; а то й 
свавільність. Відтак партнерські відно
сини церкви і держави не відчувають
ся з проекту, бо ж на останній багато 
лежить обов’язків перед своїми грома
дянами і їх обмежувати не можна, бо ж 
народ їй і зараз довіряє менше, ніж 
церкві, бо остання практично стоїть 
в стороні від від повсякденна, існує 
в світі обіцянок, а не тих реальних по
треб, які із своїми обмеженими мож
ливостями вона задовольнити не мо
же. Цим проектом релігійним ор
ганізаціям на свою користь вдалося 
відірвати помітний кусок можливос
тей держави, а відтак знову поставити 
її у невигідні умови при оцінках її 
діяльності громадською думкою. Ті 
соціальні служіння, до яких вдаються 
релігійні організації мізерні і ще дещо 
значимі за умов тієї економічної 
відсталості, яку нині має наша держа
ва. З часом, коли вона здолає труднощі 
росту, роздача їжі чи різного барахла 
виглядатиме принизливо. То ж соціа
льне служіння церкви мало б бути мас- 
штабнішим, розрахованим на пер
спективу, а не лише на сьогоднішньо
го нужденного.

В державній школі освіта має бути 
світською. Це думка міністра освіти і 
науки України Василя Крем і і ні. 11 а пи
тання кореспондентів газети «День»
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(№ 62): «Ваше ставлення до проблеми, 
що дуже широко зараз обговорюється: 
церква та освіта. Що робиться і що 
планується в цьому напрямі ?» він 
відповів так: «Я прибічник послідо
вного виконання Конституції та нині 
діючої законодавчої бази держави. Я із 
щирою шаною та повагою ставлюсь 
до віруючих людей та того чи іншого 
напрямку, а також -  до невіруючих, бо 
справа кожного -  бути самим собою й 
ми повинні цінувати людину як таку... 
Я вважаю, що ми повинні знайомити 
дитину з релігійними цінностями, які 
апробовані в історії людства та в су
часній цивілізації. Але в школі це ро
бити потрібно в рамках світських 
предметів. Згідно із затвердженими 
стандартами базової школи (для 5-12 
класів), в 5-х та в 6-х класах як обов’яз
ковий предмет в усій країні з 1 вересня 
2005 року вводимо предмет «Етика». 
Це буде світська наука, яку викладати
муть світські викладачі. Але, безумов
но, дітям розповідатимуть про ті 
цінності, які сповідують різні релігії. 
Разом з тим це не забороняє церквам 
запрошувати дітей до себе в недільні 
школи (не в загальноосвітні школи, 
а до храмів). Зайвих знань та вмінь 
ніколи не буває».

Керівники Українських христи
янських церков, які входять до Наради 
її представників, на своєму черговому 
засіданні схвалили лист, з яким звер
нулися до Верховної Ради з проханням 
зважено, з врахуванням християнсь
ких цінностей підійти до вирішення 
питання впровадження нових спо
собів реєстрації та ідентифікації гро
мадян. Нарада обговорила також пи
тання налагодження тіснішої міжхрис-

тиянської співпраці у справі захисту 
людського життя від моменту зачаття і 
до природної смерті, зокрема питання 
абортів, евтаназії, одностатевих шлю
бів тощо.

За минулий рік релігійні ор
ганізації України провели доброчинні 
заходи на десятки мільйонів гривень. 
Мова йде про допомогу дітям-сиро- 
там, інвалідам, ветеранам війни і 
праці, одиноким і непрацездатним 
людям похилого віку. Про це повідо
мив Міністр юстиції України О.Лаври
нович. Зокрема, було оздоровлено 50 
тис. дітей-сиріт і інвалідів, дітей із ма
лозабезпечених сімей. Роздано майже 
17 тис. тон гуманітарної допомоги. 
Виділено десятки мільйонів гривень 
на утримання безкоштовних їдалень, 
медичну допомогу для соціально неза- 
хищених верств населення, людей по
хилого віку та одиноких. Міністр наго
лосив, що цифрові показники добро
чинної допомоги насправді є набагато 
вищими, оскільки релігійні організації 
не рекламують свою доброчинність, 
мотивуючи тим, що Церква не є ко
мерційною установою і надання допо
моги віруючі вважають своїм обов’яз
ком. О.Лавринович повідомив, що 
в минулому році у всіх обласних та 
більшості районних центрів та у вели
ких населених пунктах України при 
релігійних організаціях діяли безкош
товні їдальні для соціально незахище- 
них верств населення. В Закарпатській 
області на кошти вірних Римо-Като- 
лицької Церкви функціонували три 
доброчинні лікарні для бідних. Мере
жею соціальних їдалень Закарпатської 
Реформаторської Церкви було видано 
50270 гарячих обідів для 330 громадян.
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Релігійні організації продовжують 
проводити щорічну Всеукраїнську до
брочинну акцію «Милосердя». У мину
лому році лише Українська Люте
ранська Церква надала безкоштовну 
педіатричну допомогу 3754 дітям-си- 
ротам та із малозабезпечених сімей, 
а також стоматологічну допомогу 3294 
особам із малозабезпечених верств на
селення. Подібні заходи проводилися 
практично у всіх релігійних ор
ганізаціях України. Так, УПЦ МП 
виділила 20 тис. гривень на оздоров
лення. Християни віри євангельської- 
п’ятидесятники потребуючим надали 
85500 гривень. Євангельські христия- 
ни-баптисти -  майже 25 тис. гривень і 
медичне обладнання на суму 500 тис. 
гривень. Церква Ісуса Христа Святих 
останніх днів надала адресну допомогу 
лікарням на суму майже 460 тис. гри
вень і 350 тис. дол. США. Крім цього, 
завдяки активній співпраці релігійних 
організацій України з міжнародними 
релігійними доброчинними центрами, 
розширюються внутрішні можливості 
держави щодо вирішення соціальних 
проблем незахищених верств населен
ня. За 2003 р. релігійні організації Ук
раїни отримали гуманітарні вантажі 
від закордонних спонсорів вагою по
над 17 тис. тон, в тому числі: 832,9 тон 
медикаментів і медобладнання; 1112,6 
тон продуктів харчування; 3487,2 тон 
одягу і взуття; 11915 тон інших товарів 
(комп’ютери, техніка, будівельні ма
теріали, сільськогосподарська техніка, 
обладнання). (RISU.org)

Молебні за єдність всіх християн
проводяться в кафедральному Соборі 
Різдва Христового УПЦ КП в Одесі 
Особливо багато спільних заходів
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єпархіальне Управління проводить з 
Об’єднаною Українською методистсь
кою Церквою. Ініціаторами цих за
ходів є єпископ Одеський і Балтський 
Паїсій і пастор ОУМЦ Петро Мартья
нов.

Місцеві органи влади на Івано- 
Франківщині не сприяють кон
солідації суспільства. Православні 
сприймаються тут владою «як друго
рядні громадяни». Так заявив місце
вий архиепископ УПЦ КП Іоасаф, 
оцінюючи діяльність брошівського 
священика УГКЦ З.Божика. «Я ду
маю, -  казав владика, -  що православ
ним скоро прийдеться звертатися 
в посольство Америки за політичним 
притулком, якщо правоохоронні орга
ни не заспокоять цього діяча, який, 
замість проповіді Христової любові, 
толерантності, розгортає міжкон
фесійну ворожнечу». Характерно, що 
на це ніяк не реагує владика УГКЦ Со- 
фрон Мудрий. А як кажуть в Україні -  
мовчання є знаком згоди.

«Програму співпраці» підписали 
в Івано-Франківську керівництво об
ласної міліції, ректорат Прикарпатсь
кого юридичного інституту та владики 
Української греко-католицької, право
славної Київського Патріархату та Ав
токефальної Церков. Згідно Програ
ми, священнослужителі братимуть 
участь в реабілітації правоохоронців 
після виконання ними завдань в екст
ремальних умовах. Вони прилучаться 
також до виховної роботи з дітьми із 
неблагополучних родин. Особлива 
місія визначена для чернечої братії: 
на час літніх канікул при монастирях 
планується відкрити табори для дітей-
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сиріт та спеціалізовані ремісничі студії 
для неповнолітніх із груп ризику.

Криваву розправу у 1798 р. 
російських військ Меншикова над ук
раїнським козаками і мешканцями Ба

турина Україна 
згадала жало
бою. На місце 
загибелі тисяч 
наших пращурів 
10 квітня прибу
ли тисячі їх на
щадків. У пере- 
двеликодні дні 
на місці трагедії 
було встановле
но одинадцят- 
метровий хрест 
із бронзовим 
розп’яттям Ісу- 
са. « У нас так 
прийнято, що 

на цвинтарі ми ставимо хрест... Цей 
хрест -  це наша плата за те, що ми так 
довго не знали власної історії, -  сказав 
автор монументу Анатолій Гайдама
ка. -  Він не даватиме забути про крива
ву розправу над батуринцями». Вша
нувати пам’ять жертв Батурина прибу
ли до міста лідери національно-демо
кратичного руху В.Ющенко, І.Плющ, 
І.Тарасюк, Ю.Костенко та ін. Не було 
тільки нікого від влади України.

Церкві вже передано близько чоти
рьох тисяч культових споруд, залиши
лося близько 300 об’єктів, які не мо
жуть бути повернуті негайно. Про це 
інформує заступник голови Держкому 
релігій М.Маломуж. «У деяких з них 
розміщені виставкові зали, музеї, 
лікарні, будинки престарілих тощо.

Багато споруд -  культурна цінність: 
їхній статус регулюють закони про 
охорону культурної спадщини, 
про пам’ятники національного та 
місцевого значення... Звичайно, -  за
уважує М.Маломуж, -  потрібно ро
зуміти, що є споруди, питання пере
дачі яких можна вирішити за рік чи 
два, а є такі, долю яких не можуть виз
начити й 5-10 років, оскільки, напри
клад, музею доведеться підшукувати 
приміщення, адекватне займаному. 
Для цього є відпрацьована спеціаль
ною урядовою комісією програма: ще 
раз хочу зробити акцент на тому, що 
вона розрахована не на один день». 
(День. -  №64-65)

«Повертаючи людям зруйновані 
святині, столична влада прагне зроби
ти свій внесок у загальнонародну спра
ву відродження духовності, -  зауважує 
Київський міський голова О.Омель
ченко. -  Приємно, що це прагнення 
підтримує вся київська громада. Образ 
Сина Божого нагадує нам про духовну 
першооснову буття, а Заповіді Гос
подні вчать милосердя і благодійності, 
надихають на злагоду і єднання заради 
утвердження ідей високого гума
нізму».

Управління з питань внутрішньої 
політики Київської міської дер
жадміністрації ініціює створення при 
міському голові Київської ради цер
ков та релігійних організацій, а також 
Міської комісії сприяння розвитку 
державно-церковних відносин. Як за
уважив на квітневому засіданні Уп
равління його начальник О.Петік, по
ширення в Києві нетрадиційних для 
українського народу вірувань є нині
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великою проблемою. Викликає зане
покоєння практикування ними так 
званих масових зцілень, хрещення ду
хом святим. О.Петік запропонував на 
основі досвіду інших країн створити 
на державному рівні перелік нетра
диційних релігій, які суперечать зако
нодавству чи національним інтересам 
України.

Столиця готує схему розміщення 
нових культових споруд. Вказівку що
до розробки такої схеми для затверд
ження на засіданні Київради дав мер 
Києва Олександр Омельченко. Нині 
в місті біля 140 діючих храмів і моли
товних будинків різних конфесій, 319 
орендованих пристосованих примі
щень, будується ще 25, використову
ються приватні квартири. Проте чіткої 
схеми їх дислокації немає. В Києві 
створюється міжвідомча комісія, яка 
буде координувати дії сумісних уп
равлінь.

На території Києво-Печерського 
Заповідника знаходиться 122 пам’ят
ники архітектури. Міністерство куль
тури виділили 4 млн. гривень на ре
монт і реконструкцію деяких з них 
в 2004 р. Зокрема, буде відновлено 
Онуфріївську вежу (XVII ст.), а також 
фортечні споруд.

«Якщо вимоги тернопільської об
ласної ради не будуть враховані Києвом,
то депутати Тернополя будуть діяти 
адекватно». Це -  заява голови комісії 
обласної ради з питань культури і ду
ховності Дарії Чубатої, сказані нею 
після повернення з Києва, де вона мала 
розмову з головою Держкому релігій 
В.Бондаренком, який, очолюючи
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київську комісію з вивчення статусу По- 
чаївської Лаври, знехтував не лише дум
кою депутатів-тернополян, а й думкою 
ще п’яти обласних рад, думкою трьох 
глав українських Церков -  патріарха 
Філарета, кардинала Любомира і митро
полита Мефодія. Представники облра- 
ди відчули упередженість в Києві щодо 
їхньої думки. Тернополяни ще плека
ють надію, що Держбуд України не пе
редасть Лавру у власність Московської 
Церкви, а лише в користування. (Вільне 
життя. -  N°33)

Хрест-колос  
з’явиться на Воло- 
димирській гірці
до осені цього ро
ку. Це буде мону
мент пам’яті 
жертв голодомо
ру. Авторами його 
є столичні скульп

тори Дмитро і Роман Селюки. Під час 
конкурсу багато симпатій було віддано 
пам’ятнику -  селянській руці, пальці 
якої -  дитячі фігурки.

Художні цінності України, вивезені 
в роки війни до музеїв Росії, росіяни 
віддавати назад не поспішають. Так, 
повертаючи до Києва деякі фрески 
Михайлівського собору, Третьяковка
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найцінніші елементи його окраси -  
портретні мозаїки -  повертати не зби
рається. Зокрема вона прагне залиши
ти славнозвісну мозаїку «Дмитро Са- 
лунський», якою вона відкриває експо
зицію з мистецтва Київської Русі.

Лариса Скорик відзначає релігійну 
толерантність Віктора Януковича.
В Донецьку за роки його губернаторст
ва побудовано греко-католицький со
бор і греко-католицькі церкви в різних 
районах Донеччини. Це в той час, коли 
в рідному селі патріарха УГКЦ Йосифа 
Сліпого Заздрість немає жодної Церк
ви греко-католиків, а в наявному ста
ренькому храмі розміщено склад. (Ви
сокий Замок. -  22 квітня)

Міжрегіональна академія уп
равління персоналу має на меті не ли
ше готувати просто найкращих 
фахівців, а й формувати майбутню ук
раїнську еліту -  активного провідника 
національної ідеї. «Наші випускни
ки, -  сказав начальник Управління ви
ховної роботи МАУП В.Шовкошит- 
ний, -  це патріоти, свідомі громадяни, 
які мають високі моральні якості й ду
ховні запити, що спираються на вер
шинні надбання рідної та світової 
культур». В академії надто сильні хрис
тиянські традиції. В цьому контексті 
тут проводиться багато різних заходів. 
У виховній роботі, зауважує В.Шовко- 
шитний, ми не відмежовуємося від 
правіри, не протиставляємо язич
ництво й християнство. (Українська 
газета. -  №16)

Духовну опіку миротворчого ук
раїнського військового контингенту
в Іраці здійснює насельник Київського

Свято-Троїцького монастиря Право
славної Церкви України Московської 
юрисдикції ігумен Іоасаф (Перетять- 
ко). І це при тому, що серед військово
службовців контингенту більшість -  
вихідці із західного регіону країни, де 
домінує греко-католицизм. Міноборо
ни мало б врахувати це. А може тут 
зіграло свою роль те, що ігумен Іоасаф 
має військове звання лейтенанта, 
а відтак і військову освіту. Раніше 
повідомлялося, що функції військово
го капелана в Іраці виконує протоієрей 
УПЦ КП Володимир Кошарик. Свя
щеник, окрім іцонедільних Служб Бо
жих ще вирішив питання побудови на 
місці розміщення українського кон
тингенту тимчасової каплиці. Про
тоієрей підписав контракт на перебу
вання в Іраці протягом півтора року. 
(Жива Вода. -  №4)

В урочищі Сандармох в Карелії
закінчилися свого часу останні хвили
ни життя багатьох борців за визволен
ня України з Російської імперської не
волі. Тут на їх пам’ять встановлено 
привезений з України хрест. Тепер 
уряд Карелії виділив ділянку для спо
рудження каплички, кошти на яку вже 
виділив Фонд Віктора Ющенка. Одно
го разу 
п р о ї з д и в  
повз уро
чище ук
раїнський 
хор. Він ти- 
х е с е н ь к о  
з а с п і в а в  
шевченко- 
ву «Топо
лю». І в цей 
час з неба
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почав накрапати дощ. Плачуть по Ук
раїні її вірні сини. Вічна пам’ять їм!

Під приводом вшанування якоїсь 
там святої Єлизавети Тюрингенської,
що жила ще в епоху хрестових походів 
і має до України таке ж відношення як 
покійний Президент Індонезії Сукар- 
то, влада Кіровограда мусує питання 
про перейменування свого міста на 
Єлисаветград. Насправді ж йде мова 
про увіковічнення на українських те
ренах російської імператриці Єлизаве
ти Петрівни -  доньки ката українців 
Петра Першого. Не даремно ук
раїнські письменники назвали кірово
градських можновладців фарисеями, 
які ім’ям святої хочуть приховати вчи
нене ними возвеличення самодержав
ної імперсько-колоніальної політики 
Московії. Звучать пропозиції назвати 
місто Степоград, Скіфоград та ін. (Ук
раїна молода. -1 4  квітня)

Пожежі в 94 храмах протягом 2000- 
2003 років принесли збитків майже на 
мільйон гривень. Найбільше їх було 
в Галичині (Львівщина -  13, Тер
нопілля -  9, Франківщина -  7). І ось 
щоб це не повторилося в 2004 році ГУ 
МНС України по Київській області 
вирішили перевірити дотримання пра
вил пожежної безпеки в 522 культових 
об’єктах. І що ж: виявлено 3802 пору
шень. Проведено інструктажі стосовно 
дотримання правил пожежної безпеки. 
Приклад Київщини мали б запозичити 
й інші області України, особливо ті, де 
так часто горять церкви.

Оскал російської велико держав
ності виявила 21 квітня Держдума 
Росії. Бачите, їй не подобається євро

пейська орієнтація України, бо ж вона 
хотіла б збережену Російську Церковну 
імперію доповнити ще й політичною, 
вона не бажає, щоб в Україні говорили 
рідною їй мовою, а зберегли, як то є 
в УПЦ Московської Патріархії під ви
глядом церковнослов’янської, за умов 
двомовності скрізь ще й російську мо
ву. То ж Думі мало тих кабальних дого
ворів з Росією, які прийняла Верховна 
Рада України. В своїх апетитах «до са
мых до окраин» вона ще вимагає від 
України прийняття щось на зразок 
відомого Валуєвського указу. А чому б 
ВР України не порушити питання про 
забезпечення рідною мовою тих ук
раїнців, які знаходяться в РФ!?

Попрошайки все частіше стали 
працювати під священика, монашок, 
активістів релігійних громад. В Ніжині 
нещодавно опізнали таких авантю
ристів. Жуліки частіше використову
ють для своїх поборів дні релігійних 
свят. При цьому часто звучить питан
ня: куди дивиться міліція? Але тут 
скоріше слід претензії пред’являти 
Церкві, яка інколи в пошуках пожертв 
дійсно виходить за свою огорожу, 
створюючи цим можливість «мавпу- 
вання у свою кишеню».

Акадємік-слов’янин П.Толочко ве
ликою бідою України вважає на
явність в ній католиків, греко-като
ликів, протестантів, православних 
Київського Патріархату і Автокефаль
ної Церкви. Його дратує прагнення 
греко-католиків розмістити свій центр 
«у Києві -  історичному центрі східно
слов’янського православ’я». Хоч ака
демік від історії мав би знати, що ця 
християнська течія історичною колис-
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кою своєю має саме Київ і що її силою 
випхнули із української столиці не за
галом східнослов’янські, а саме мос
ковські православні, інтереси яких так 
настирливо захищає «найбільший 
слов’янин». (П.Кислий)

Апеляційний суд Львівської об
ласті підтримав рішення суду Галиць
кого району, який покарав штрафом 
в 30000 гривень плагіатщика з Одеси 
Олександра Доброєра і забороною йо
го книги «Католицька Церква в Ук
раїні». Справа в тому, що одеський 
«науковець» дозволив собі списувати 
без посилань в свою книгу цілими 
сторінками тексти праць львівського 
автора А.Юраша. 39 абзаців, не рахую
чи більшого -  наукових висновків, пе
рекочували від Юраша до Доброєра. 
Так можна шляхом безсовісних запо
зичень багато книг щороку видрукову- 
вати, що ми бачимо і в Києві 
у щорічних виданнях деякими автора
ми все нових і нових підручників.

Новообладнане фондосховище 
Національного музею Львова вмістило 
всю ту збірку ікон XIV-XIX століть, яка 
раніше зберігалася у Вірменському со
борі міста. Стан збереження святинь 
постійно контролюється, проводяться 
періодично профілактичні огляди, 
консервативні заходи. Але постає пи
тання: чи не маємо ми зберігання зара
ди збереження? Коли нарешті ці шеде
ври сакрального мистецтва зможуть 
побачити в Україні?

«Бійці православних бригад» -  ак
тивісти епатажної організації «Братст
во», опікуваної темнославним Дм.Кор- 
чинським, вдалися до хуліганських дій

щодо відомого американського фінан
систа Джорджа Сороса під час форуму 
правозахисник організацій в Києві. 
Що є в їх діях від православ’я, взагалі 
від християнства, то певно сам Кор- 
чинський не знає, але у всякому разі 
стає зрозумілим, що й в помислах тих, 
хто спрямовував цих забіяк нічого свя
того не має, хоч як би вони не радили
ся під християн. (Факты. -  2 квітня)

Антиукраїнський почерк міськра
ди Луганська. Нею було відмовлено 
у виділенні земельної ділянки під храм 
Церкви Київського Патріархату. Депу
тати міськради свою відмову мотиву
вали тим, що будівництво церков 
УПЦ КП на Луганщині -  це явна про
вокація, клинок, який мають намір 
вбити в суспільство з метою дес
табілізації ситуації в регіоні.

ПРАВОСЛАВ'Я
П а т р і а р х у  

УПЦ КП Філарету 
вручено премію 
імені митрополи
та Іларіона (Огі- 
єнка). Вже в дев’я
те шанувальники і 
лауреати премії 
зібралися на 
батьківщині мит
рополита -  смт.Брусилові, що на Жи
томирщині. Церемонія вручення 
премії відбулася ЗО березня. Патріарха 
зустріли народний депутат України -  
уродженець Брусилівщини М.Оніщук, 
представники обласної влади, керівни
ки Брусилівського району та селища, 
члени Комітету у справах премії 
ім.Огієнка, духовенство і вірні
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Київського Патріархату. У їхньому су
проводі Патріарх відвідав місцевий 
храм Київського Патріархату та огля
нув створену при ньому кімнату-музей. 
На пам’ять про своє перебування і 
у зв’язку з тим, що митрополит Іларіон 
відомий, серед іншого, і своєю' пере
кладацькою діяльністю, Святійший 
Патріарх подарував музею комплект 
богослужбових книг українською мо
вою, виданих Київським Патріарха
том, а також зібрання своїх творів. 
Присутні представники влади та гро
мадськості, а також онуки митрополи
та Іларіона поклали до пам’ятного зна
ку на місці родинного обійстя квіти.

Патріарх УПЦ КП Філарет переко
наний у необхідності створення в Ук
раїні єдиної Помісної православної 
Церкви. Про це він в черговий раз за
явив у Сімферополі в храмі Святих 
рівноапостольних князя Володимира і 
Ольги (УПЦ КП). За словами 
святійшого, «у незалежній державі, 
якою є Україна, має бути створена єди
на Церква, і ці тенденції набирають 
сили в нашій країні». Патріарх висло
вив задоволення зростанням кількості 
парафій УПЦ КП на півострові -  їх тут 
23 і обслуговуються вони 10-ма свяще
никами. В ході візиту Патріарх мав 
зустріч з муфтієм мусульман Криму 
Хаджі Еміралі Аблаєвим і головою 
меджлісу кримськотатарського народу 
Мустафою Джемілєвим. За словами 
Патріарха, він задоволений сформова
ними в Криму добрими відносинами з 
мусульманською громадою півостро
ва. «Ми налаштовані на те, щоб на 
кримській землі відносини між му
сульманами і християнами були нор
мальними, і я радий, що такої ж по

зиції дотримуються муфтіят і меджліс 
кримськотатарського народу», -  зазна
чив він. Водночас, як зауважив Філа
рет, «не варто піддаватися на прово
кації, оскільки існує третя сила, яка 
зацікавлена в розпалюванні міжнаціо
нальної ворожнечі в Криму. Це та си
ла, яка не хоче, щоб Україна була неза
лежною державою». Глава УПЦ КП 
приїхав до Криму з архипастирським 
візитом. У суботу в селищі Никита біля 
Ялти він взяв участь у висвяченні бу
динку відпочинку для оздоровлення 
дітей-сиріт, який був відкритий у рам
ках спільного проекту УПЦ КП і 
Римсько-католицької Церкви. У бу
динку відпочинку будуть оздоровлю
ватися українські діти незалежно від 
їхньої конфесійної приналежності. 
(ua.proua.com)

Заграванням з «Боженькою» ко
муніста Симоненка назвав його статтю 
в «Голосі України» ігумен Євстратій 
(Зоря). А те, що Симоненко грається 
в «Боженьку», ігумен проілюстрував 
таким фактом. Коли в Київській опері 
відзначали 950-річчя Києво-Печерсь
кої Лаври, на концерт прийшли влади
ки Церков Московського і Київського 
Патріархатів. Коли владики проходи
ли на свої місця, то їм назустріч виско
чив п. Симоненко і почав з кожним із 
них триразово розціловуватися. Він 
так захопився цілуванням, що обдару
вав ним і зніяковілих владик УПЦ КП. 
А тепер у своїй статті він обливає ціло
вану Церкву в неканонічності і 
в інших гріхах.

Перемога Київського Патріархату 
в Австралії. «Судовий процес не виявив 
ніяких порушень Парафіяльного стату-
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'ту в дальності Парафіяльної ради». Та
кий вирок виніс Верховний суд Півден
ної Австралії та Нової Зеландії на ос
карження діаспорною Конститорією 
Православної церкви права парафії св. 
архистратига Михайла міста Аделаїди 
входити до Київського Патріархату. 
Парафія збунтувалася проти свого ви
щого церковного «начальства», яке, ко
ли Україна ще не мала своєї Православ
ної Церкви, залишалося незалежним, 
а тепер, коли Україна має свою Право
славну Автокефалію, раптом пішло 
в підпорядкування Константинополю. 
Суддя Вільямс назвав причиною звер
нень православних церков до світсько
го суду стару європейську ідею «виклю
чення» з церкви «своїх противників», 
яка не є притаманною «австралійсько
му етосу» і не відповідає засадам толе
рантності і демократії.

Два нові факультети Чернівецько
го православного богословського 
інституту -  інформаційних технологій 
та церковної журналістики -  свідчать 
про сучасний рівень зорієнтованості 
освіти в цій духовній навчальній уста
нові. Якщо перший факультет готува
тиме фахівців з інтернет-програму- 
вання й графічного дизайну, то дру
гий -  надає можливість освоїти секре
ти праці журналіста. Термін навчання 
на факультетах -  5 років. Навчання на 
них платне. Характерно, що 
абітурієнти мають скласти екзамени не 
лише з православної культури й 
англійської мови, а й написати твір ук
раїнською мовою. То ж є чому повчи
тися у чернівчан й іншим православ
ним церквам України! Вони усвідоми
ли, що готувати священика-літургіста 
лише, то далеко не по-сучасному.

Поява в структурі УАПЦ Львісько- 
Кременецької єпархії викликала 
конфліктні ситуації в ряді автокефаль
них парафій Львівщини. Протистоян
ня виникає між священиками, які пе
рейшли в цю нову єпархію, очолювану 
єпископом Яковом, і мирянами, які, 
будучи підбурювані братством 
ім.Андрія Первозванного, вимагають 
від своїх парохів повернення 
в Львівську єпархію УАПЦ, єпархом 
якої є архиепископ Макарій. Предсто
ятель УАПЦ Мефодій на мирянські 
листи з парафій не відповідає. (Ус
пенська вежа. -  N°3)

Капелансь- 
ка школа для 
військових мо
ряків буде за
снована у с.Жов- 
тень (Біляївсь- 
кий р-н, Одесь
ка обл.) з бла
гословення ми
трополита УАПЦ Мефодія (Кудряко- 
ва). Ректором школи призначено на
стоятеля храму Воскресіння Христово
го, священика УАПЦ, о.Володимира 
Клебана. Школа працюватиме при 
храмі у с.Жовтень. Термін навчання -  
2 роки. Студенти здаватимуть вступні 
іспити з історії України та Закону Бо
жого. За словами ректора школи, вже є 
перші бажаючі навчатися у капе- 
ланській школі. Отримано 17 заяв від 
вступників. Підготовлені приміщення 
для школи та визначено склад педа
гогічної Ради. «Українські мореплавці 
потребують духовної підтримки на 
рідних землях і за кордоном. Брак та
кої опіки працівники моря відчувають 
щодня. Випускники нашої капелансь-
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кої школи мають подолати цей духов
ний голод», -  вважає о.Володимир. 
(RISU.org)

Володимир Стретович удостоєний 
вищої нагороди Української Автоке
фальної Православної Церкви для ми
рян -  медалі Патріарха Мстислава. 
В Указі про нагородження, який 
підписав керуючий справами УАПЦ 
архиепископ Харківський і Полтавсь
кий Ігор Ісіченко, зазначається, що на
родний депутат України, голова парла
ментського комітету по боротьбі з ко
рупцією та організованою зло
чинністю та голова партії Християнсь
ко-демократичний союз В.Стретович є 
«оборонцем християнських цінностей 
в політичній діяльності». Нагадаємо, 
що медалі Патріарха Мстислава у свій 
час отримали Сергій Головатий 
(1998 р.) та Слава Стецько (1999 р.). 
(В.Проненко)

Єдиний у СНД російський старо
обрядницький монастир у с.Біла Кри
ниця (Чернівецька обл.) на грані зруй
нування. Між тим, останній збереже
ний тут Успенський храм -  це мала 
копія московського собору Василя 
Блаженного. Настоятель монастиря і 
влада області, які не в змозі фінансува
ти реставраційні роботи (їхня вартість

складає приблизно майже один 
мільйон доларів), звернулися до ук
раїнського і російського урядів із про
ханням не дати загинути цій перлині. 
Противники реформ патріарха Нико
на, що тікали від переслідувачів, осе
лилися в глухому куточку тодішньої 
Австро-Угорської імперії в середині 
XVII ст. і побудували тут чудовий мо
настир. Два століття віруїочі любува
лися позолоченими банями Успенсь
кого й іншого соборів, люди молилися 
перед різьбленими дерев’яними іконо
стасами відомих володимирських та 
новгородських майстрів. Про життя 
Білої Криниці писали Лев Толстой, Ко
роленко, Герцен, Бакунін. Але в ра
дянський час монастир спорожнів, 
а храми зруйнувалися. Лише у 1996 р. 
тут знову з’явилися ченці, почалося 
відродження історичного і духовного 
центру російського старообрядництва. 
У його відновленні зацікавлені всі, але 
дотепер справа не зрушилася з місця. 
Тим часом монастир у Білій Криниці 
може, крім іншого, стати ще й вели
ким туристичним центром. (RISU)

«Битва за Лавру». Так назвала свою 
статтю в газеті «День» (№ 64-65) відо
ма журналістка Клара Гудзик. В статті 
наголошено, що лаврські ченці (УПЦ 
МП) ведуть себе так, як іноземці. Чер
неча група захвату під проводом єпис
копа Павла за 2000-2003 роки вже за
хопила десять корпусів Нижньої Лав
ри загальною площею 6396 кв.м. Зай
нявшись силовою експропріацією 
Лаврських будівель, вони при цьому 
виявляють абсолютну байдужість до 
цінності тих історичних та художніх 
об’єктів, які ними вишвирюються на 
вулицю. Українець так не вчинить із
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цінністю своєї історії і культури. Лише 
чужак здатний на таке варварство. 
«Вони, начебто, не усвідомлюють, що 
Лавра -  то не тільки православні хра
ми, обитель, печери з мощами святих 
угодників Божих. (До речі, більшість з 
них, числом 120, були канонізовані 
1643 р. Київським митрополитом Пет
ром Могилою, тобто до неканонічного 
включення Київської митрополії до 
Московського Патріархату). Тут 
йдеться про культурну спадщину, й не 
тільки українського народу (що 
підтвердило внесення Лаври до охо
ронних списків ЮЕСКО). За цією 
безцінною спадщиною потрібен 
постійний ретельний науковий догляд 
спеціалістів, науковців, яких не має і 
довго ще не матиме Церква. Насельни
ки Лаври не усвідомлюють і того, що 
без сприяння Церкви, без нормальної 
співпраці Лаври та Заповідника збере
ження святині для прийдешніх по
колінь просто неможливе. Свято-Ус- 
пенська Києво-Печерська Лавра 
століттями була духовним осередком 
українського народу, символом миру, 
благоліпності, духовної краси. Та бо
ротьба, яка точиться сьогодні на 
святій землі Антонія і Феодосія, мало 
сприяє збереженню цієї історичної ау
ри -  сьогодні повітря насичене там не
навистю до ближнього, затятістю, 
взаємними звинуваченнями. Нагаль
ним обов’язком Церкви є покінчити із 
цим неподобством і подати приклад 
поваги до законів та до національної 
культури».

Відроджено храм св. Володимира 
в Херсонесі. Відроджено його завдяки 
спонсорству Київської міськради. Ро
боти велися за кресленнями XIX ст.,

старим дідівським методом, щоб збе
регти живу душу храму. Лише розпи
сами тут були зайняті 60 кращих ху
дожників України. На дорозі до храму 
встановили пам’ятник Андрію Перво
званному, подарований Севастополю 
Києвом. На урочистій церемонії Пре
зидент Л.Кучма зауважив, що «якби 
ще десять років тому хто-небудь ска
зав, що це відбудеться, я певен, мало 
хто в це повірив би». Але там, де бе
реться за справу київський мер 
О.Омельченко, вірити можна. Глава 
УПЦ МП митрополит Володимир на
городив за це О.Омельченка орденом 
Нестора Літописця.

Енергії в архиепископа Львівсько
го УПЦ МП Августина, про що
свідчить щомісячна хроніка його що
денних діянь, вистачило б принаймні 
на трьох. Вранці він у Львові когось 
приймає або відбуває прийом, а уве
чері дивись вже в Києві підключений 
до якоїсь теле -  чи радіопередачі або 
зустрічі з якоюсь посадовою особою. 
Вночі знову повертається до Львова і з 
перших годин дня вже відправляє 
літургію в якомусь із храмів своєї 
єпархії або проводить збори її духо
венства чи співробітників. При цьому 
приходиться вирішувати ряд важли-
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вих проблем, просто виконувати свої 
обов’язки як ієрарха, молитися Богу за 
стражденних, знедолених тощо, (за 
часописом «Світло Православ’я»)

Львівська єпархія УПЦ МП
в своєму листі на адресу Президента 
країни Л.Кучми висловлює свою скар
гу на місцеву владу, яка вже протягом 
12 років не виділяє земельну ділянку 
для побудови кафедрального собору. 
Архієпископ Августин зауважує, що 
якщо один наявний храм Церкви має 
у Львові статус російськомовного, 
то варто мати ще й храм для україно
мовних парафіян. «Виходить, що вла
да навмисне створює дискомфорт і 
складну атмосферу для обох частин 
Львівської православної громади: 
російської і української, церковне 
життя яких різниться не лише бого
службовою мовою, але й традицією і 
обрядом». Ця думка Владики є явним 
засвідченням того, що російське Пра
вослав’я не тотожне українському. 
А відтак для плекання останнього ук
раїнцям варто мати свою Помісну 
Церкву, а не бути складовою Мос
ковської.

Не бажаючи мати Патріархат для 
Українського Православ’я, глава Пра
вославної Церкви України Московсь
кої юрисдикції митрополит Володи
мир (Сабодан) провокацією називає 
також бажання «заснувати в Україні 
греко-католицький патріархат». 
При цьому владика аргументує свою 
думку тим, що, дивись, «УГКЦ є части
ною Римського Патріархату», а відтак 
«встановлення однією канонічною 
Церквою на території іншої патріарха
ту рівносильно запереченню благодат-

ності і спасительно!' місії існуючої тут 
Церкви». По-різному можна витлума
чити ці слова Предстоятеля УПЦ Мос
ковського Патріархату. Можна заува
жити, що він не обізнаний із 
внутрішньою структурою католицької 
Церкви, в якій Східні Церкви, що до 
неї входять, мають всі статус патріар
хатів (окрім УГКЦ). Можна підійти до 
його слів і з іншого боку й засвідчити 
знову ж неправоту суджень бла- 
женнішого владики. Митрополит не 
визнає Патріарха УПЦ КП як патріар
ха, а відтак засвідчує відсутність на ук
раїнських теренах патріархату, а тому, 
враховуючи крилатий вислів Л.Кучми: 
«Україна -  не Росія» та й думку самого 
митрополита Володимира «Україна як 
держава, слава Богу, існує», прагнення 
УГКЦ мати патріарший статус цілком 
законне. Можна думку владики Сабо
дан а прочитати і так: в Україні вже є 
Патріарх Філарет, то для чого нам ще 
один патріарх. То ж певно владиці 
варто мислити по-українському, а не 
по-московському.

Центр Феодосія Печерського з до
помоги потерпілим від впливу, з його 
визначення, тоталітарних сект утворе
но при Фролівському монастирі УПЦ 
МП. Очолив Центр, як свідчить про це 
його інтерв’ю газеті «Вечірній Київ» (9
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квітня), недостатньо обізнаний в пи
таннях природи і діяльності нових 
релігійних рухів випускник семінарії 
Тарас Костенко. Тут пошук причин 
навернення до них і в гіпнозі, і 
в життєвій розгубленості, і в потягу до 
чогось нетрадиційного, і до читання 
окультної літератури, а не в тому, що 
кожний новий історичний час зумов
лює і формує свій шлях до Бога, що го
ле обрядодіяння і обрядобачення вже 
не влаштовує освіченого віруючого, 
що середньовічна схоластика неприй
нятна для розуму людини постмодер
ну, що язичницькі форми релігійної 
традиційності виглядають явним 
примітивом в очах сучасного віруючо
го та ін. До того ж, в Україні немає за
боронених релігійних організацій, як 
це інформує газета, а є незареєстро- 
вані державними органами релігійні 
спільноти. Ті ж Церква єднання, Вели
ке Біле Братство, Церква саєнтології 
мають в Києві свої громади. Вони по
дали до державних органів заяви про 
офіційну реєстрацію.

Представники УІІЦ МП зробили 
спробу перервати Богослужіння 
у храмі священномученика Йосифа 
Петроградського у Дзержинську (До
нецька обл.), який належить Істинно- 
Православній Церкві (ІПЦ) і знахо
диться під омофором митрополита 
Московського і Всеросійського Ра- 
фаїла (Прокоп’єва). Московські отці 
заявили, що лише УПЦ МП має право 
на душпастирство у цьому регіоні. 
Храм, довкола якого ведеться спір, був 
освячений 27 березня 2004 р. екзархом 
України митрополитом Царицинсь- 
ким Венедиктом (Молчановим) у при
сутності парафіян ІПЦ. Окрім спроби

перервати Богослужіння, «18 квітня 
під час відправи панахиди на одному з 
кладовищ Дзержинська на священиків 
ІПЦ було вчинено напад з боку духо
венства УПЦ МП. Священики ІПЦ бу
ли змушені залишити кладовище. 19 
квітня працівники РЕС відключили 
у храмі електрику, а представник „Укр- 
телекому» перерізав телефонний 
провід», -  йдеться у повідомленні До
нецької і Горлівської єпархії Ук
раїнського екзархату ІПЦ. Так, пред
ставник виконкому п.Зубченко заяви
ла про недопустимість продовження 
релігійної діяльності громади ІПЦ, 
а завідувач відділом архітектури п.Лу- 
котич вимагає до 26 квітня з храму 
зняти купол і хрест. Парафіяни і свя
щеники Українського екзархату ІПЦ 
на чолі з митрополитом Венедиктом, 
екзархом України, в своєму повідо
мленні наголошують, що управління 
у справах релігій Донецької облдер
жадміністрації затягує реєстрацію їх 
громади. Ієрархія ІПЦ переконана, що 
причиною кампанії з ліквідації храму є 
бажання єпархії УПЦ МП зберегти мо
нополію на душпастирство у цьому 
регіоні. (Портал-Credo.ru)

Намісник Києво-Печерської Лаври 
єпископ Павло висловив своє невдо
волення тим, що в Києві передано два 
православні храми (на Подолі та на 
Аскольдовій Могилі) греко-католи
кам. Владика вважає, що уніати не ма
ють якогось відношення до київських 
святинь, хоч історія свідчить дещо про 
інше. Адже уніатство зародилася саме 
в Києві, а на Галичину воно прийшло 
із сторічним запізненням. То ж і храми 
тоді і пізніше ця Церква мала в Києві. 
Де вони? Йдучи за логікою єпископа,
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тоді слід передати Успенський собор 
Почаївської Лаври УГКЦ, бо ж він ко
лись був збудований нею.

Митрополит Донецький Іларіон
засудив широко відомий нині фільм 
«Страсті Христові» Мела Гібсона. «Я 
не планую переглядати фільм «Страсті 
Христові», -  сказав владика. -  Я вва
жаю, що це -  блюзнірство, най
повніше блюзнірство... Не може лю
дина страждати так, як страждав Бог. 
Ця жертва особлива, таїнство особли
ве. Це -  жертва примирення і людина 
відобразити її не може. Це -  блюз
нірство».

Православні Одещини при благо
словенні митрополита Агафангела
протестують проти введення номе- 
рації корів. Якщо раніше вони відмов
лялися від ідентифікаційних кодів, які 
надавала їм податкова інспекція, роз
глядаючи їх як знаки диявола, то тепер 
вони стали на захист від нечистого і 
тварин. Біля трьохсот власників рога
тих зібрав Агафангел на мітинг 
в центрі Одеси.

Церква Московського Патріархату 
залишається майже одинокою у своїх 
активних діях-збуреннях проти іден
тифікаційних кодів, бо ж інші Церкви, 
маючи вищу, далеку від темного серед
ньовіччя цивілізованість не вбачають 
в цих кодах щось від диявола. Подат
кові інспекції задовольняють прохан
ня послідовників УПЦ МП щодо ану
лювання їм ідентифікаційних кодів, бо 
ж на те є доповнення до Закону Ук
раїни «Про державний реєстр фізич
них осіб». Державою розглядається та
кож питання введення буквених кодів.

Релігійне життя України

Не Ватикан, а Православна Церква 
України Московського Патріархату
погрожує главі УГКЦ кардиналу Лю
бомиру Гузару забороною його Като
лицькою Церквою, яку він нібито вже 
один раз мав. Приводом для таких 
«рішень» промосковської церкви по
служило те, що владика заявив, що не 
вважає заяву Вальтера Каспера пере
шкодою для намірів греко-католиків 
заснувати свій патріархат в Україні. 
(Начало. -  №3)

СВІТ РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
І ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМУ
Греко-католики України мають ще 

одне свято -  День ощадливості. Інавгу
рація Дня ощадності відбулася 19 
квітня в архикатедральному соборі 
УГКЦ Святого Юра у Львові. 
За повідомленням прес-секретаріату 
Глави УГКЦ, у богослужінні, яке очо
лив Патріарх Любомир Ґузар, взяли 
участь керівники і студенти Львівсько
го банківського інституту та учасники 
Асоціації банків Львівщини. У про
повіді Глава УГКЦ, зокрема, сказав: 
„Ви повинні вбачати в банківському 
служінні щось дуже шляхетне. 
Не підтримуйте поширену думку, що 
в банку твориться несправедливість. 
Банківське служіння створює мож
ливість людям жити згідно із своїми 
покликанням і завданнями». «День 
ощадності, -  пояснює Кардинал Гу- 
зар, -  відзначають не один день, а про
тягом періоду, який триває декілька 
тижнів. Його мета -  навчити людей за
ощаджувати можливі засоби і творити 
з них власну економічну силу». Упро
довж цього місяця банківські 
працівники проводитимуть різнопла
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нові акції, щоб відродити довір’я гро
мадськості до банківської системи. 
Поштовхом до запровадження свята 
став Указ Президента України від 6 бе
резня 2004 р. про щорічне відзначення 
20 травня Дня банківського працівни
ка (Указ Президента №316/2004 від 
6.03.04). Своєрідною реакцією на цей 
Указ стала пропозиція Львівського 
банківського інституту НБУ та 
Асоціації банків Львівщини відродити 
свято, яке щорічно відзначали в Гали
чині з 1927 р.

Глава УГКЦ Любомир Гузар і єпис
копат Церкви наголошують на тому, 
що переговори Каспера з Московським 
Патріархатом аж ніяк не перекреслю
ють курсу на розбудову Патріархату. 
«Православні церкви сказали своє сло
во, а ми тепер запитаємо глав східних 
католицьких церков про їх думку щодо 
Патріархату УГКЦ. Нехай і вони вис
ловляться, — сказав Любомир Гузар. — 
То не є справа тільки українська. Вона 
має дуже важливі розгалуження. Ми, 
так би мовити, стоїмо в авангарді 
внутрішньої зміни Католицької Церк
ви. Бо коли ми це при Божій допомозі 
осягнемо, то вже, мабуть, підуть за на
ми малабарці, ефіопи. Це матиме та
кож вплив на православні церкви. Ба
гато з того вовтуження довкола нашо
го Патріархату є із-за наслідків, яких 
бояться». Якщо нинішній Папа не на
важиться дати УГКЦ патріарший ста
тус, то його наступники навряд чи 
зроблять це. Так думають у Львові. 
То ж ще чекають тут від моря погоди.

Українська греко-католицька Церк
ва має план свого розвитку, бо ж, як 
зауважив її глава кардинал Любомир

Гузар, «є постійна потреба перевіряти, 
реформувати, тобто повертатися до 
джерел нашого покликання». 
На засіданні душпастирів Церкви, яке 
відбулося 30 березня, мова йшла про 
напрямки і пріоритети розвитку душ- 
пастирства. Розроблено п’ять окремих 
напрямків майбутнього душпастирсь- 
кого плану: священик, парафія,
суспільна комунікація, економат, до
вершений церковний устрій -  патріар
хат. Напрацьований засіданням душ
пастирів зі всіх єпархій і екзархатів 
план буде розглянутий в червні на Си
ноді єпископів Церкви і стане законо
давчим актом для всієї УГКЦ.

Українська греко-католицька Церк
ва опікується емігрантами-зарбітча- 
нами в Італії. їх потреби покликаний 
вивчати владика Гліб Лончина. Тут 
вже є 70 місій, де регулярно відбува
ються богослужіння. В Греції з 
вихідцями з України працює о.Любо
мир Даців. Створюються душпас- 
тирські центри для українців- 
емігрантів і в Іспанії. Тут створюються 
не просто парафії, а центри христи
янського життя. Тепер у всій Європі є 
громади греко-католиків з духовним 
опікуном. Діють місії Церкви 
у Франції, Великобританії, Німеччині, 
формуються в Греції, Португалії, 
Іспанії, Ірландії. Ось тільки в Росії 
УГКЦ відчуває складності з опікою 
своїх вірних, бо ж її Православна 
Церква на весь світ коїть галас про 
прозелітизм, а Ватикан підпорядкував 
її парафії своїй ієрархії. (Молода Гали
чина. -1  квітня)

Наростає протест проти стилю і 
форм керівництва владикою Петром

_________  Релігійне ж итт я України
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Стасюком австралійською єпархією 
УГКЦ. В єпархії склалася «трагічна си
туація». «Ваша поведінка, -  зауважують 
сіднейські греко-католики, -  до нуля 
зменшила нашу повагу і пошану до 
Вас. Ми не є ні захоплені, ні задоволені 
із способом провадження єпархією від 
дня, коли Ви перебрали провід нашої 
Церкви в Австралії... Присутність 
вірних в церкві неділями до половини 
змаліла, що було в недалекому минуло
му». В тексті листа до єпископа, під 
яким тепер ставлять підписи авст
ралійські українці -  греко-католики, 
говориться: «Коли Ви рішите ігнорува
ти наші справедливі домагання, то ми, 
парафіяни, резегнуємо Вас, як єписко
па нашої Церкви в Сіднеї. Ми переста
немо давати грошу на тацу чи на інші, 
Вами організовані збірки». Вірні УГКЦ 
невдоволені тими змінами, які вво
дяться з порушенням національної 
природи УГКЦ, тією групівщиною, яка 
є характерною для керівництва влади
ки Церквою, тими відсиланнями за 
штат священиків, що коїть єпископ. 
При цьому названі отці-мітрати Петро 
Гаєв та Дмитро Сенів.

Прохання до Папи про визнання 
Патріаршого статусу УГКЦ підтрима
ло вже понад 150 депутатів Верховної 
Ради України. Серед них Віктор 
Ющенко, Іван Плющ, Іван Драч, Пет
ро Мовчан, Юлія Тимошенко, Михай
ло Косів, Оксана Білозір, Леонід Крав
чук, Валерій Пустовойтенко, Левко 

? Лук яненко, Рафат Чубаров, Мустафа 
Джемільов та ін. Очолює групу депу
тат О.Гудима. Все це засвідчує те, що 
впливовий дипломатичний корпус не 
сприймає ту гру, яку затіяв в Москві 
Ватикан своїм посланцем кардиналом-

Релігійне життя України

німцем Каспером, гендлюючи поза 
спиною України долею її Церков.

Якщо Ватикан не надасть статус 
Патріархату УГКЦ до днів освячення 
в Києві патріаршого собору, то тоді 
Церкві варто оголосити його са
мостійно. З таким настроєм народний 
депутат України О.Гудима ще з рядом 
депутатів має намір поїхати на 
аудієнцію до Папи Римського. Він та
кож закликав вірних із всіх парафій 
Церкви надіслати листи відповідного 
змісту до Ватикану.

Греко-католицизм в Україні все 
більше запозичує католицьку обря
довість. Відомо, що Східний обряд не 
абсолютизує Ісуса Христа стражденно
го, а возвеличує Христа воскреслого. 
У вівтарі католиків бачимо не велич
ний іконостас, а лише розп’яття. Але ж 
смерть Ісуса Христа була місією йому, 
бо ж саме нею він смерть відвернув і га
рантував праведникам вічне життя. Са
ме тому Східний обряд не мав чогось 
подібного до Хресної дороги, яку нині 
практикують в ряді парафій УГКЦ. 
Так, в Золочеві щороку під час Велико
го посту звертаються до цього латинсь
кого обряду, носять по місту знаряддя 
смерті Спасителя -  великий хрест. То ж 
маємо процес латинізації УГКЦ.

Шоста греко-католицька громада 
з явилася в Києві. Вона сформувалася 
навколо того патріаршого Собору, 
який вибудовує УГКЦ в столиці. Непо
далік храму зведено невеличку капли
цю, яку освятив екзарх Києво-Вишго- 
родський Василь Медвіт. Для духовної 
опіки громади до Києва прибула група 
монахів-студитів.
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Українська греко-католицька 
Церква певно є найбільшим згромад
женням практикуючих християн 
у світі -  як на Заході, так і на Сході. Так 
зауважив Роберт Тафт -  відомий като
лицький дослідник православ’я. «Ук
раїнських католиків характеризує саме 
те, що вони ходять до храмів, практи
кують свою релігію».

Міжнародний благодійний фонд 
«Карітас України» розпочинає на 
Львівщині створення мобільних 
соціальних станцій допомоги бездом
ним дітям. Завдання проекту -  допо
могти бездомним адаптуватися 
в суспільстві та реалізувати себе. Як 
повідомив координатор проекту А.Ко- 
зак, дітей передусім забезпечуватимуть 
харчуванням та надаватимуть медичну 
допомогу. За його словами, в автобусі 
щодня курсуватимуть кілька осіб: ме
дик, соціальний службовець та психо
лог. Вартість проекту близько 40 тис. 
євро на рік. Втілюватимуть його за ра
хунок європейської спільноти. »Це 
пілотний проект, на його основі з на
ступного року ми плануємо створити 
стаціонарні центри соціальної допо
моги. На сьогодні основна проблема з 
кадрами -  фахівцями, які вміють пра
цювати з дітьми», -  наголосив А.Ко- 
зак. (RISU.org)

Нунцій Апостольської столиці -
Ватикану архиепископ Микола Етеро- 
вич перед своїм від’їздом з України 
мав зустрічі з керівниками Ук
раїнської держави. При цьому знову 
йшла мова лише про ситуацію в стані 
католицького світу України, про не- 
вирішені питання володіння деякими 
храмами тощо. Щось про сферу

відносин Ватикану як держави з Ук
раїною в інших сферах суспільного 
життя, зокрема культурній, науковій, 
освітній, благодійницькій та ін., жод
на інформація про проведені зустрічі 
не згадує. А певно що нунцій є не по
слом католицької Церкви в державі 
Україна, а її інституційної установи -  
держави Ватикан. Нунціатура -  це не 
засіб прозелітизму, а скоріше 
співробітництва. У зв’язку з цим по
стає питання, а яку сферу діяльності 
має і які зацікавлення виражає тоді 
посол України в Апостольській сто
лиці, для чого він там взагалі 
потрібний? Чому ним не були ініційо
вані ті відносини між Ватиканом і Ук
раїною, що мають вияв у неї з інши
ми країнами?

Католицькі видання України вис
ловлюють обурення з того, що 
в країні з’явилося серед української 
громадськості і вірних греко-като
ликів невдоволення тим гендлярст
вом, яке вів поза спиною України і її 
УГКЦ кардинал Каспер в Москві. (Па
рафіяльна газета. -№ 11). Католики, 
бачите, невдоволені тим, що ук
раїнська громадськість вимагає від 
Ватикану свого законного -  визначе
ного документами II Ватиканського 
Собору права УГКЦ на патріарший 
статус. Появу депутатської групи, що 
ініціює звернення з цього приводу до 
Папи, католицька газета кваліфікує як 
«нашу відповідь Чемберлену». Дивно
го в цьому чогось немає, бо ж дві тре
тини священиків цієї Церкви -  іно
земці і переважно з Польщі. Та й не 
менше ченців. Відтак маємо Като
лицьку Церкву в Україні, а не Ук
раїнську Католицьку Церкву!
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Севастопольська влада зволікає з 
передачею католицькій громаді косте
лу св. Климента. В ньому розміщено 
кінотеатр «Дружба». При цьому влада 
виявляє свою заангажованість на 
Церкву Московського Патріархату, 
якій вже передані всі культові споруди. 
Зневага до почуттів католиків виявле
на ще більше в тому, що у вівтарній 
частині храму севастопольці розмісти
ли громадський туалет.

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ
Президент Всеукраїнського союзу 

Християн віри євангельської Михайло 
Паночко вважає, що «владі треба також 
казати правду в очі. Не боятися». Але ка
зати це треба не в грубих формах, не зу
хвало, а лагідно. «Як Ісус стояв перед Пи
латом, то той йому сказав: «Я маю владу 
тебе розіп яти і маю владу відпустити те
бе». Ісус спокійно йому відповів: «Не 
мав би ти ніякої влади наді мною, якби 
не було тобі дано згори». Ісус не прини
зив Пилата. Він нібито підняв його: «Ти 
маєш владу згори». Це Пилату сподоба
лося. Поведінка Ісуса -  це Правда.

Вечір спогадів братів, які були 
ув’язнені за свою належність до Церк
ви п’ятидесятників провела громада 
«Вефіль» в Чернівцях. П’ятеро літніх 
братів, так би мовити, піонерів єван
гельського руху на Буковині, свідчили 
про свої поневіряння в сталінських та
борах, а також про милість Господню, 
явлену їм в житті. На вечорі були та
кож вдови, діти та внуки братів, які 
вже відійшли у вічність, але які також 
зазнали гонінь. Вони з теплотою згаду
вали рідних їх серцю людей. (Бла
говісник. -  N°1)

Релігійне життя України

Лютерани Одеси готові допомага
ти ВІЛ -  інфікованим. їм допомагає 
в цьому Всесвітня лютеранська феде
рація. В разі передачі лютеранам бу
динку Одеського тубдиспансеру, який 
колись їм належав, вони розмістять 
в ньому Центр з діагностики СНІДу та 
ВІЛ. Про це повідомив єпископ 
Німецької Лютеранської Церкви Ук
раїни Едмунд Ратц. Він сказав, що на 
реалізацію проекту від Всесвітньої фе
дерації ними одержано вже 90 млн. 
гривень.

Перший з’їзд Євангелічного Аль
янсу України відбувся в березні в Хри
стиянському гуманітарно-еко
номічному університеті Одеси. Він 
зібрав пасторів і представників ряду 
протестантських євангелічних церков. 
Був присутній на з’їзді гість з Німеччи
ни -  пастор Баптистського Німецького 
Союзу Ульріх Матернс. Офіс 
Всесвітнього Євангельського Альянсу 
знаходиться в німецькому місті Штут- 
гарді, а центр -  в Базбункенбурзі. 
Європейська ЄА має вже 150 років. Ве
лика заслуга ЄА в євангелізації 
Західної Європи. Одеса почала 
діяльність Євангельського Альянсу 
в Україні. Можлива поява його 
центрів і в інших містах країни.

Великодний благодійний сніданок 
організовують у Львові для нужденних 
і одиноких Мальтійська служба допо
моги, спільнота допомоги «Оселя» та 
храм Пресвятої Євхаристії. На сніда
нок прийшло більше тисячі знедоле
них. На святковому столі у трапезній 
храму (колишній Домініканський со
бор) були традиційні страви -  паски, 
крашанки, ковбаси, сир. Кожний учас
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ник сніданку отримав ще й пакунок- 
подарунок.

ХАРИЗМАТИЧШ 
ЦЕРКВИ УКРАЇНИ

Об’єднання Християнських Єван
гельських Церков «Відродження» про
вело в Дрогобичі лідерські семінари.
В їх роботі брали участь делегати з 
різних міст переважно західних облас
тей України. «Мета цих семінарів, -  як 
це визначив пастор Церкви Ісуса Хри
ста з Івано-Франківська Володимир 
Прудіус, -  підготовка лідерів, щоб во
ни стали єдиною командою, яка начолі 
із своїм пастором ефективно служить 
Богу».

Пастор Церкви «Посольство Боже» 
Сандей Аделаджа з тим, щоб христи
янство не зупинилося у своєму розвит
ку, закликав на міжнародній конфе
ренції «Без кордонів -  2» прискорити 
рух з поширення Євангелія. «Ми до
кладемо максимум зусиль для того, 
щоб збільшити кількість віруючих 
християн ще на 2 мільярди. І не за дві 
тисячі років, як це було раніше. Ми бу
демо використовувати засоби масової 
інформації, комп’ютери, Інтернет, су
часні технології», -  сказав пастор 
в своєму інтерв’ю газеті «Христиан
ские новости» (№2).

Харизматична спільнота «Посоль
ство Боже» зрештою одержить на 
Осокорках в Києві земельну ділянку 
площею 2,3 га для будівництва храму. 
Про це проінформував представник 
керівництва спільноти з посиланням 
на начальника головного Управління 
земельних ресурсів Київської міськ-

адміністрації А.Муховикова. Спонука
ла міську владу до такого вирішення 
питання та семитисячна демонстрація, 
яку провело «Посольство Боже»
2 квітня на Хрещатику.

Своє десятиліття відзначила 1-4 
квітня в Палаці спорту Києва Церква 
«Посольство Боже». На відзначення 
ювілею до Києва приїхав Президент 
Асоціації Євангелістів Тед Хаггард 
(СІЛА), відомий лідер християнського 
руху д-р Джозеф Матера (США) та 
інші відомі сповісники Слова Божого.
3 Росії прибула християнська група 
«Відкрите небо». Цікаво, що відома ук
раїнська співачка Руслана Лижичко 
зробила все від неї залежне (навіть 
відмінила всі свої заходи), щоб лише 
відсвяткувати 1-4 квітня в Києві деся
тиріччя «Посольства».

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ
В громадах Собору Рідної Ук

раїнської Віри пройшли обговорення 
Указу Президента України Л.Кучми 
«Про посилення заходів у подоланні 
міжконфесійної та міжнаціональної 
ворожнечі». Священики, проповідни
ки та віруючі прийшли до висновку, 
що єдина запорука забезпечення сво
боди віросповідання -  це неухильне 
дотримання законодавства країни. 
Невеликі за чисельністю релігійні ор
ганізації найбільше зацікавлені 
у мирному, безконфліктному співіс
нуванні усіх конфесій України. Собор 
РУВ виступає проти внесення попра
вок до Закону України «Про свободу 
совісті і релігійні організації». 
(Т.Р.Беднарчик)
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Львівська Священна Рада 
Об’єднання Синів і Дочок України 
РУНВіри, очолювана В.Чорним, за
стерігає в своєму часописі «Родинне 
вогнище», що РУНВіра, засновник її, 
святе письмо «Мага Віра», ОСІДУ 
РУНВіри на весь світ одні. Засновни
ком їх є духовний Вчитель Лев Силен- 
ко. Все це мають визнавати і шанувати 
всі визнавці РУНВіри в світі. Тому 
В.Чорний закликає не визнавати якісь 
інші Священні Ради, створені окреми
ми громадами чи групою людей, 
навіть при Святині Матері України 
в Оріані. Це послання свідчить про ту 
внутрішню боротьбу, яка нині пере
повнила рунвіровський рух, коли він 
лише в Україні має декілька своїх 
центрів -  в Києві, Черкасах, Хмель
ницькому і Львові.

Російські правителі Криму нехту
ють національні почуття караїмів. З 
метою заробляння грошей вони ладні, 
руйнуючи святині, протягнути канат
ну дорогу до караїмської фортеці Чу- 
фут-Кале, не спитавши при цьому 
у тих же караїмів, що вони з цього 
приводу думають. Проти канатки вис
тупили навіть монахи Свято-Успенсь- 
кого монастиря, бо ж вона пройде над 
зруйнованим ще в 1921 р. храмом св. 
Георгія, який монастир має намір 
відбудувати. До того ж, дорога пройде 
понад подвір’ям монастиря. З її вагон
чиків можна буде спостерігати за 
внутрішнім життям монастиря.

МУСУЛЬМАНИ Б УКРАЇНІ
Хибне розуміння поняття «джи- 

хад» призводить до екстремістських 
дій, сказав муфтій України Ахмед

Тамім, виступаючи перед студентами 
Інституту міжнародних відносин КНУ 
ім. Шевченка. Це слово в перекладі з 
арабської означає «старання», «пра
ця», «використання зусиль», «бороть
ба». Для з’ясування релігійного зна
чення слова «джихад» ми звертаємося 
до того, як нас вчив Пророк Мухам
мад. Він повідомив нам, зауважує гла
ва ДУМУ, що найвища міра «джиха
ду» -  це докладання зусиль для 
звільнення себе від коїння гріхів, яки
хось збочень.

Своєрідний «Індекс заборонених 
книг» ввела газета Духовного Уп
равління Мусульман України «Мина
рет». В кожному її числі названі ті кни
ги з ісламу, які не рекомендуються для 
читання і вивчення. Мотив переважно 
один -  автор недостатньо володіє 
знаннями про іслам, спотворює Коран 
та ін. Серед цих заборон в останніх 
числах газети названі книги Харун 
Яхья «Чудеса Корану», «Великолепие 
повсюду» та «Для людей размышляю
щих», публікації Фейсала Маляві та ін.

В Криму зникають діти із сімей му
сульманського віросповідання. Авто
номія нагадує нині міну сповільненої 
дії. Невдоволення владою серед 
кримськотатарського населення наро
стає. «Ми переконуємо наших грома
дян не збиратися без дозволу на те 
меджлісу хоч доки триває слідство, -  
зауважує Мустафа Джемілєв, -  але 
скільки часу ми зможемо стримувати 
людей, я не знаю. Тим більше, що сам 
слідчий процес має явне антитатарсь- 
ке спрямування». Влада бреше, що той 
хлопець, який поранив кримського та
тарина, ув’язнений. Насправді ж він
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спокійно гуляє на волі. Правоохоронці 
не лише заперечують наявність у Кри
му скінхедів, а й не ведуть їх пошук. 
«Нам набридло, що нас б’ють, -  каже 
Мустафа. — Найбільше, що обурює, 
то це нищення кримськотатарських 
пам’ятників і пам’яток ісламської 
культури».

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ
Євреї України відзначили урочис

то головне своє свято Песах. На пер
ший пасхальний седер вони збира
ються в колі сім’ї або в синагозі. Свя
то продовжується до ранку. Святкую
чий, як правило, випиває не менше 
чотирьох бокалів вина. Святкується 
Песах протягом восьми днів. Істо
рично пов’язують це свято з виходом 
євреїв під проводом Мойсея із єги
петського полону. Головний атрибут 
святкового столу — маца. Великий па
схальний седер відбувся в Цент
ральній синагозі Бродського.Тут 
приймали за столом і тих, хто не мав 
можливості забезпечити свою сім’ю 
багатим застіллям.

Єврейська громада міста Києва йде 
на співпрацю з УПЦ Київського 
Патріархату. Резиденцію патріарха 
Церкви Філарета від імені головного 
рабина Моше асмана відвідав голова 
громади Олег Вайсберг, який передав 
патріарху нагороду Міжнародної 
віросповідної організації (Швейцарія) 
орден «За мир і процвітання» за №1. 
Це нагорода владиці за його зусилля з 
налагодження відносин між релігійни
ми громадами різних віросповідань, 
за його сприяння поверненню іудейсь
ким громадам їхнього майна.

НОВІ
РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ
В Україні послідовники Церкви Ос- 

таннього Заповіту 14 квітня святкували 
День Єднання сердець. Це свято запо
чатковано християнами як свято Відро
дження Віри святої на Землі -  Матінці.
В Києві віруючі та члени їхніх родин 
провели святкову Літургію на природі. 
Учасники свята віднеслись з 
відповідальністю до творення Єдиної 
молитви тому, що від стану та якості 
цього таїнства залежить очищення не 
лише власних душ, але й Землі -  
Матінки. Після Літургії відбувся свят
ковий концерт. Особливо порадував 
всіх присутніх співом псалмів Єдиної 
Віри хор Церкви Останнього Заповіту. 
Святковий вегетаріанський обід ор
ганічно вписувався в природу, зливався 
з вічною весною, що розквітає в нових 
відтінках Відродження Віри. Завершу
валось свято священним вогнем багат
тя і танцями народів світу. 19 квітня 
в Україні відзначають День Довкілля. 
Послідовники Київської громади Церк
ви Останнього Заповіту прийняли 
участь в акції «Посади своє дерево», що 
проводилась в Києві у вигляді гро
мадської толоки. Представники Дер
жавного управління з озеленення Дар
ницького району віднеслись з ро
зумінням до бажання віруючих. Пред
ставники київської громади прийняли 
участь в підготовці клумби під посадку 
квітів у вигляді Віфлеємської зірки по 
вулиці Вербицького. (В.Сумовсъкий)

Буддисти України оформили вис
тавку «Закликання Кармапи». Її кура
тором постав послідовник школи ти-
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бетського буддизму Карма Кагью 
Євген Мінко.За його словами, він 
відчуває якусь спорідненість з духов
ним лідером течії XVII Кармапа 
Трінле Тхайє Дордже. На виставці бу
ли витвори сакрального мистецтва 
майстрів з Непалу, Тибету й Індії, ви
готовлені в минулому і позаминулому 
століттях. Для легітимізації своєї ідеї 
Є.Мінко озброївся авторитетом одно
го з основоположників українського 
мистецтвознавства Платона Енецько
го, який виводив образність народної 
картини «Козак Мамай» з привнесеної 
на наші землі воїнами Бату-хана ла
маїстської іконографії. Організатори 
виставки виявилися залученими до 
втілення пуджі (медитації) «Закликан
ня лами здалеку». Матеріали про вис
тавку були передані Є.Міньком 
в Східних Гімалаях Тхайє Джордже.

Можна не приймати ту чи іншу 
конфесію, висловлювати свою незгоду 
з її віровченням, але ж при цьому не 
слід перебріхувати. Так, хоч Велике 
Біле Братство вже багатьом набило ос
комину, але ж і про події листопада 
1993 р., пов’язані з ним, слід писати 
правду. А то газета «Вечерние вести» 
(№51) твердить, що нібито тоді «люди 
із неврівноваженою психікою віддава
ли перевагу добровільному відходу від 
життя -  відбулися акції самоспален
ня». Звідки така брехня?

МІСТИКА
Містика циганських гадань якось 

зникла з вулиць великих міст. Цигани 
перетворилися просто в попрошайок,

використовуючи для цього дитячу 
ораву своїх сімей. Проте нині на вокза
лах, людних місцях з’явилися неве
личкі групи гадалок, що діють спільно 
при включенні ошуканих в гадальний 
процес. При цьому, як це засвідчує 
журналістка «Фактов» Тетяна Сагула 
(23 квітня), цигани заробляють на жи
тейській психології, на людях, які лег
ко піддаються навіюванню.

Софія Ротару -  містична натура.
Після смерті протягом семи років

батьків, чоловіка і свекрухи вона 
вчиться жити з думкою, що «мої бать
ки і любимий чоловік десь там на не
бесах і звідти мені допомагають. Відте
пер я глибоко відчула тендітність, 
а тому й безцінність людського жит
тя». Софія Ротару вірить в долю, 
вірить навіть в деякі прикмети. Вірить 
вона також у сни, які, як вона зауважи
ла, часто бувають для неї віщими. Го
роскопи співачка читає лише із-за до
питливості. Магічними обрядами не 
захоплюється, бо ж вважає, що будь- 
яка магія суперечить Божим заповідям 
і є не що інше, як гріх.
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РЕЛІГІЯ І СВІТ
Важливість релігії в своєму житті 

по-різному визнають жителі різних 
країн світу. Це засвідчили дослідження 
Pew Research Center. В 44 країнах світу 
було опитано 38 тис. осіб. Подаємо по 
нисхідній відсоток позитивних 
відповідей: Сенегал -  97, Індонезія -  
95, Нігерія -  92, Індія -  92, Пакистан -  
91, Малі -  90, Філіпіни і Бангладеш -  
по 88, Півд. Африка -  87, Кенія і Уган
да -  по 85, Гана -  84, Танзанія -  83, Ан
гола і Гватемала — по 80, Бразилія — 77, 
Гондурас -  72, Перу -  69, Болівія -  66, 
Туреччина -  65, Венесуела- 61, США -  
59, Мексика -  57, Аргентина -  ЗО, 
Польща -  36, Україна і Узбекистан — по 
35, Британія -  33, Канада -  ЗО, Словач
чина -  29, Італія -  27, півд.Корея -  25, 
В’єтнам -  24, Німеччина -  21, Росія -  
14, Болгарія -  13, Японія -  12, Франція 
і Чехія -  по 11. Цифри ці говорять про 
багато що, але вони потребують 
спеціального аналізу.

Британська служба Бі-Бі-Сі прове
ла світове опитування на предмет віри 
в Бога. І що ж? 73% респондентів за
явило, що завжди вірили в Бога. У Ве
ликобританії цей показник становить 
46%, в Росії -  42%, в Півд. Кореї -  ли
ше 28%. Готових віддати своє життя за 
Бога найбільше виявилося (по 90%) 
в Індонезії та Нігерії. Серед амери
канців та ліванців таких 71%, 
ізраїльтян -  37%, британців -  19%. 
52% британців здивовані тим, як мож
на в наш час ще вірити в Бога при на

явності в світі стількох страждань. 29% 
з них вважають, що в світі було б дале
ко спокійніше, якби релігії взагалі не 
існувало. Таку думку в США поділяють 
лише 6%. Регулярно служби Божі 
у світі відвідують 46% опитаних. Але й 
тут наявна велика різниця між країна
ми. Якщо в Росії таких 7%, в Британії 
21%, то в Нігерії вже 91%. Нігерійці й 
частіше моляться (95%), ніж амери
канці (67%). Ізраїльтяни (41%) чи бри
танці (28%).

Довіра росіян різним інститутам 
влади і суспільства, крім президента, 
знаходиться на низькому рівні. Про це 
говорять дані соціологічних 
досліджень Аналітичного центру Юрія 
Левади. Його фахівці в першій поло
вині березня провели представницьке 
опитування понад 2000 росіян. Як по
казали дослідження, за останні три ро
ки на 10% збільшилося число тих, хто 
вважає, що інститут президента Росії 
цілком заслуговує довіри -  з 52% 
у 2001 р. до 62% у 2004-му. Друге місце 
за популярністю займає Церква. За три 
роки відношення росіян до неї не 
змінилося — 41% опитаних як і раніше 
стверджують, що Церква цілком заслу
говує довіри, а 8% так не вважають 
(у 2001-м -  12%). Уряду в даний час 
довіряє 12% росіян, тоді як тих, хто за
являє про негативний до нього відно
шенні, більше більш ніж у два рази -  
29% (у 2001 р. ці цифри були 
відповідно -  21% і 22%). Найбільшу 
недовіру росіян, судячи з даних опиту
вання, викликають сучасні політичні 
партії. 40% учасників опитування за-
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явили про свою недовіру до них і 
тільки 5% дотримують протилежної 
думки (у 2001-м відповідно -  36% і 
7%). Як бачимо, росіяни більше 
довіряють Президенту країни В.Путіну 
(62%), ніж своїй Православній Церкві 
(41%). То ж Церква Росії поступово 
втрачає свою принадливість і довіру.

Європейська рада релігійних 
лідерів направить на Балкани деле
гацію для підтримки місцевих 
релігійних діячів у зусиллях з досяг
нення примирення в Косово. Таке 
рішення було прийнято на засіданні 
виконкому Ради, що відбулося 
в Москві. Як повідомив співголова Ра
ди, митрополит Смоленський і 
Калінінградський Кирило (Гундяев), 
найближчим часом буде сформована 
делегація, яка відвідає Белград і Косо
во. «Ми зустрінемося там з мусуль
манськими лідерами і лідерами 
Сербської ПЦ. У нас гарні контакти з 
Міжрелігійною радою Сербії», -  
відзначив митрополит. Етнічні чистки 
в Косово стали однією з центральних 
тем зустрічі керівництва Європейської 
ради релігійних лідерів. У підсумково
му документі засідання міститься за
клик до всіх релігійних лідерів Балкан 
«об’єднатися і привселюдно виступи
ти проти насильницьких актів».

Ім’я Бога слід вилучити з тієї клят
ви, з якої щодня починаються заняття 
в школах США. «Клятва вірності» 
існує в Штатах вже більше 100 років, 
але слова «єдиний народ перед Богом» 
були включені до неї рішенням кон
гресу лише в 1954 р. Нині Верховний 
Суд США розглядає позов амери
канського лікаря-атеїста Майкла Нью-

доу, який вимагає від владних струк
тур країни вилучити ці слова, бо ж во
ни суперечать тому, що, згідно Кон
ституції США, Церква відокремлена 
від Держави. Позов атеїста викликав 
бурю емоцій у США. На захист слів 
про Бога в клятві виступили амери
канський Конгрес і Сенат.

Президент Росії висловився за ко
регування існуючого в Росії і так неде
мократичного законодавства про сво
боду совісті. Виступаючи в березні на 
Форумі народів Кавказу, В.Путін зок

рема заявив: «Держава повинна знайти 
форми підтримки духовних лідерів 
традиційних конфесій». Зразу ж поста
ло питання, кого Президент відносить 
до «традиційних». Якщо згадати 
діючий в РФ Закон про свободу совісті, 
то в його преамбулі згадується христи
янство, іслам, іудаїзм та буддизм, гово
риться ще про якісь «інші релігії, що 
становлять невід’ємну частину істо
ричної спадщини народів Росії». Але 
тут все ж виокремлюється православ’я 
і в нинішній Росії саме його разом з 
ісламом, іудаїзмом та буддизмом 
відносять до традиційних. За бортом 
традиційності тоді лишаються католи
ки і протестанти, старообрядці, нові 
релігійні рухи тощо.
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Історія релігій буде вивчатися у ву
зах Росії як обов'язковий предмет. 
Про це повідомив міністр освіти РФ 
Андрій Фурсенко. Викладатися вона 
буде «в культурологічному аспекті». 
Що стосується «Основ православної 
культури», введення яких до навчаль
них планів вимагає Російська Право
славна Церква, то вони будуть викла
датися як факультатив, щоб не було 
нав'язування релігійності.

Росія відроджує свою імперську 
пам’ять. В Москві буде споруджено 
пам'ятник імператору Олександру II. 
Його спорудять біля Храму Христу 
Спасителю, в Патріаршому парку. 
То ж Московський Патріархат в числі 
тих, хто оспівує російських імпера
торів -  володарів «тюрми народів», як 
колись казали. Дивись з часом в Росії 
з’явиться цар, а Україна через Церкву 
тоді стане частиною Російської імперії.

Головою комісії з питань 
релігійних об’єднань при уряді РФ 
призначений міністр культури і масо
вих комунікацій Росії Олександр Со
колов. Раніше питаннями релігійних і 
міжнаціональних відносин у кабінеті 
міністрів під головуванням Касьянова 
займався міністр РФ у справах 
національної політики В.Зорін.

В Білорусі зростає контроль за 
діяльністю всіх християнських ор
ганізацій. За підписом заст. Голови 
Держкому із справ релігій та 
національностей В.Ламеко тут обнаро
довано документ, який орієнтує на 
створення спеціальних комісій, покли
каних контролювати дотримання 
релігійними організаціями білорусь

кого законодавства. Акцентується ува
га на особливому контролі за 
діяльністю католицьких і протес
тантських спільнот. Контроль перед
бачає організацію регулярних відвіду
вань богослужінь в громадах. Наголо
шено на необхідності перевірки діяль
ності незареєстрованих релігійних ор
ганізацій, навіть праві комісій заборо
няти проведення богослужінь. Доку
мент особливу увагу звернув на мову 
богослужінь. Вона не може бути іно
земною (окрім російської).

Викрадені в Росії десь 60 ядерних 
чемоданчиків-бомб, як твердить паки
станський журналіст Хамід Мир, заку
пила «Аль-Каїда». США, знаючи про 
викрадення, вже давно прагнули знай
ти їх слід. То ж країнам антимусуль- 
манської зорієнтованості слід шукати 
недобрих вістей від ісламських теро
ристів.

Президентом ПЕН-югубу став відо
мий письменник Салман Рушді. Відо
мо, що він в 1988 р. за свої «Сата
нинські вірші» удостоївся «фатви» (за
клику до вбивства) лідера іранської ре
волюції аятоли Хомейні. Десять років 
прийшлося письменнику прожити 
в підпіллі. Завдяки допомозі ПЕН-клу- 
бу, що об'єднує письменників 90 
країн, Рушді переїхав до Нью-Йорку. 
Саме там і відбулося його обрання на 
посаду в ПЕН-клубі.

Прийняття до НАТО при
балтійських країн повернуло Європу 
до кордонів Великої схизми XI 
століття -  протистояння католицизму 
і православ'я. Як і тоді, за думкою 
німецької газети «Sueddeutsche Zei-
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tung«, подібно Візантії, розвивається 
цезарепапізм в путінівській Росії, 
відбувається віддалення від культур
них здобутків Заходу, зокрема таких як 
права людини, демократія. За цього 
поділу в складній ситуації опинилася 
Україна, яка має у своїх Західних обла
стях європейського рівня культуру 
суспільного життя.

Японському Прем’єру Дзюн’їтіро 
Коїдзумі Верховний Суд заборонив 
відвідувати храм Ясукуні, присвяче
ний 2,5 млн. японців, які загинули 
у війнах, починаючи з 1853 р. Це моти
вовано тим, що серед загиблих є бага
то тих, хто визнаний воєнними зло
чинцями. До того ж, відвідини супере
чать Закону країни про відокремлення 
держави і церкви.

Президент Франції ввів в життя 
спеціальний план боротьби із анти
семітизмом. Планом Жака Ширака пе
редбачені заходи захисту синагог і 
єврейських шкіл. Визначені суворі 
міри покарання за вияви антисемітиз
му. План Ширака є відповіддю на спа
лення синагоги в Марселі.

Біблію видано -  повністю або ча
стково — 2355 мовами народів світу.
Вона продовжує залишатися книгою, 
яку найбільше перекладають. Лише 
в 2003 р. її було перекладено на 52 
нові мови. Повністю Святе Письмо 
видане 414 мовами, Новий Завіт -  
1068 мовами. Лідерами в перекладі 
Біблії є африканські народу. Тут її пе
рекладено на 665 мов. В Азії -  на 585, 
в Латинській Америці -  на 404, 
в Європі -  на 209. Є три переклади 
Біблії мовою есперанто.

К А Т О Л И Ц И З М
Папа Римський поєднав Схід і 

Захід, має вагомий внесок у справу 
мирного об’єднання Європейського 
континенту. Це відзначив канцлер 
Німеччини Герхард Шрьодер вітаючи 
Понтифка з присвоєнням йому наго
роди «Charlemagne Ргке».

Папа Іван Павло II є найвпли- 
вовішим європейцем сучасності. Своє 
25-ліття британська газета «Financial 
Times» ознаменувала опитуванням на 
цю тему. Заслугу Понтифіка більшість 
вбачає в знищенні комунізму. На дру
гому місці Михайло Горбачов, який 
має великі заслуги в збереженні миру 
в Європі.

Папа Іван Павло II попросив виба
чення у Константинопольського 
патріарха Варфоломія II за здійснений 
800 років тому хрестоносцями погром 
Візантійської імперії Константинопо
ля. 13 квітня 1204 р. учасники Четвер
того хрестового походу, які направля
лися в Палестину, пограбували місто й 
убили багатьох його мешканців. 
До 1261 р. Константинополь був сто
лицею Латинської імперії хресто
носців. Патріарх Варфоломій прийняв
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вибачення Ватикану як правонаступ
ник Візантійської Церкви.

Папа Римський Іван Павло II взяв 
участь у всіх головних святкових 
відправах Великодня цього року. Він 
очолив відправу на площі св. Петра 
у день в’їзду Спасителя до Єрусалиму, 
звернувся з промовою до молоді.
У страстний вівторок Папа очолив 
літургію з участю кардиналів, єпис
копів і священиків, які з їхалися до Ри
му майже зі всього світу. В страстний 
четвер при участі Понтифіка відбулася 
церемонія омивання ніг 12 священи
кам, в п’ятницю -  Хресна дорога на
вколо Колізею. В суботу Папа благо
словляв пасхальний вогонь, а вже 
в неділю -  він очолив всю святкову па
схальну службу на площі Петра, зачи
тавши свої послання-звернення до ба
гатьох народів світу їх рідною мовою.

Від здоров’я Папи залежатиме план 
його зарубіжних поїздок на 2004 р. Ма
ючи вже 102 поїздки за межі Італії, Пон- 
тифік хотів би продовжити 'їх з метою 
подальшого утвердження Церкви 
в світі. Останнім часом здоров’я Івана 
Павла II дещо поліпшилося, але остання 
його поїздка до Словакії, коли Понтифік 
не зміг читати навіть тексти своїх про
мов, дещо насторожила. Подібне можна 
було спостерігати і під час сьогорічної 
пасхальної меси. Попередньо йде мова 
про поїздку Івана Павла II на з’їзд като
лицької молоді в Швейцарію в червні 
місяці, візити до Франції та Мексики -  
відповідно у вересні і жовтні.

Папа Римський мусить обов’язко
во користуватися бронежилетом. Це
радять йому експерти ЦРУ, враховую

чи неодноразові погрози Понтифіку з 
боку ісламських екстремістів. Іван 
Павло II два рази щотижня обов’язко- 
во з’являється на великих скупченнях 
людей -  у вікні свого робочого кабіне
ту під час недільної проповіді й під час 
колективної аудієнції у нього кожної 
середи. Папа знаходиться в багато
людному оточенні під час відзначення 
у Ватикані великих християнських 
свят. Проте Понтифік відхилив про
позицію з’явитися під час пасхальних 
урочистостей на пл. Петра в кулене
пробивній камізельці. Одержавши по
грози великомасштабних терактів 
в Римі 11 квітня, спецслужби Італії 
вдалися до таких заходів безпеки яких 
не було навіть під час самміту 
«вісімки» в Генуї в 2001 р. Справа в то
му, що за тим, як відзначатиме Вати
кан Великдень, слідкуватимуть понад 
60 відеокамер. Спецслужба вирішила 
розмістити серед натовпу віруючих 
більше тисячі своїх агентів. На всіх да
хах будуть знаходитися снайпери. За
боронено будь-які польоти літакам і 
гелікоптерам над Римом протягом ча
су офіційного святкування Пасхи. Із 
страстного четверга було повністю пе
рекрито рух по магістральній вулиці 
Віа де ла Конціліазьйоне, яка з’єднує 
міст через Тібр з площею св. Петра. 
Всіх, хто йшов на цю площу на свят
кове богослужіння, було піддано ре
тельному обшуку.

У 2003 р. у світі насильницькою 
смертю вмерли 35 католицьких 
місіонерів. Такі дані оприлюднило 
інформаційне агентство ватиканської 
Конгрегації євангелізації народів. 
Список імен загиблих за минулий рік 
агентство опублікувало на своєму сайті
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про мучеників-місіонерів, що відзна
чається 24 березня. Більшість 
місіонерів загинули в Африці, зокре
ма, в Судані, Конго й Уганді, де про
довжуються кровопролитні грома
дянські війни. Самим високопоставле
ним серед загиблих був убитий на
прикінці грудня минулого року апос
тольський нунцій у Бурунді архиепис
коп Джон Кортні.

Папа Іван Павло II з початку 
2003 р. пише свою автобіографію.
Приводом для початку роботи послу
жили дві дати -  25-річчя понтифікату і 
45-річчя єпископського свячення. 
В серпні 2003 р. праця була завершена 
і в травні цього вже року до 84-річчя 
Івана Павла II вийде у світ. Вона вод
ночас буде видрукувана на всіх основ
них мовах світу. Виручені кошти 
підуть на благодійницькі цілі. Ав
тобіографія має 200 сторінок. Написа
на вона власноручно Папою польсь
кою мовою простим стилем. Автобіог
рафія відображає польський період 
життя Понтифіка -  1958 -  1978 роки. 
Назва її -  «Встаньте, підемо». «Не слід 
розглядати цю працю як завіт, -  заспо
коїв журналісті офіційний представ
ник Ватикану Джоген Наварро- 
Валлс. -  Це, без сумніву, не остання 
праця Папи, бо ж він любить писати».

В 2004 р. минає 50 років від дня за
борони Папою Пієм XII руху «свяще
ників-робітників» -  заборони, яка з 
оцінки французьких єпископів, «на
завжди залишилася однією із най- 
сумніших дат в історії взаємовідносин 
церкви і робітників». На думку пре

латів, які входять до складу комітетів із 
місії серед трудящих при єпископській 
конференції Франції, «священики- 
робітники», кидаючи парафії та йдучи 
працювати на фабрики, намагалися не
сти християнство робочому класові, 
який в середині XX століття віддалився 
від церкви. Папський декрет, поклавши 
край руху священиків-робітників, за
вдав серйозного удару по проповіді 
Євангелія серед пролетаріату. Він 
«підтвердив думку, — як відзначають 
єпископи, -  про те, що церква нале
жить багатим і сильним світу цього». 
Згідно з декретом Папи Пія, учасники 
руху були змушені зробити остаточний 
вибір між роботою на заводі та священ- 
ницьким служінням. «Від імені Фран
цузької церкви ми визнаємо заслуги і 
вшановуємо пам’ять усіх священиків- 
робітників, -  пишуть прелати,- Тих, хто 
пройшов через події 1954 р. Тих, хто за
гинув від нещасних випадків на вироб
ництві. І всіх, хто помер за ці 50 років». 
Своє ставлення до руху «священиків- 
робітників» Святий Престол змінив ли
ше після II Ватиканського Собору, під 
час понтифікату папи Павла VI. (Хрис
тиянський світ. -№7)

Недавно виповнилося 100 років із 
дня установки статуї «Андского Хрис
та» на кордоні між Аргентиною і Чилі. 
Папа Римський Іван Павло II направив 
вітальний лист лідерам єпископських 
конференцій Аргентини і Чилі у зв’яз
ку з ювілеєм статуї. Монумент був 
встановлений у 1904 р., через два роки 
після підписання мирного договору 
між двома країнами. Цей документ по
клав кінець тривалому конфлікту між 
Аргентиною і Чилі. «Дух щирої віри 
аргентинців і чилійців визнав у вис-
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новку світу благодіяння Боже, -  пише 
Понтифик. -  Два народи вирішили 
висловити свою подяку, установивши 
статую на вершинах Анд, щоб божест
венне благословення зійшло на при
леглі землі і щоб кордон став місцем 
зустрічі, а не антагонізму». Напис, 
висічений на постаменті статуї Христа, 
говорить: «Скоріше ці гори перетво
ряться в порох, аніж аргентинці та 
чилійці порушать клятву, дану біля ніг 
Христа».

Компендіум фундаментальних за
сад соціальної науки Католицької 
Церкви має оприлюднити Папська Ра
да «Справедливість і мир» після 
семінару з проблем глобалізації й 
суспільної відповідальності бізнесу і 
політики, який вона проводить у Вати- 
кані разом з Міжнародною спілкою 
християнських бізнесменів.

Вперше до складу ватиканської 
Міжнародної богословської комісії
ввійшли з волі Папи Івана Павла II дві 
жінки. Це — американська монахиня 
ордену василінок, викладачка догма
тичного богослов’я з Нью-Йорку Сара 
Батлер та мирянка з* Німеччини, ви
кладачка університету швейцарського 
міста Фрибург Барбара Халленслебен.

Можлива зустріч Папи Івана Пав
ла II з Патріархом Олексієм II у Вар
шаві влітку 2005 р. Таке припущення 
виголосив колишній Примас Польщі 
кардинал Юзеф Глемп. Католицька 
Церква має намір запросити 
російського патріарха до Варшави на 
дні перебування тут Понтифіка. Вод
ночас надійшла інформація з Мос
ковського Патріархату, згідно якої їм

нічого не відомо про візит Олексія II 
у Польщу.

На теренах Росії не будуть твори
тися нові структури Католицької 
Церкви. Так коментатори газет зро
зуміли слова про достатність като
лицьких єпископів в Росії кардинала 
Каспера, який вів переговори з Мос
ковським Патріархатом.

За ідеальне сімейне життя глава ка
толицької Церкви Іван Павло II відніс 
до лику святих Луїджі Белтраме Кат- 
роччі і Марію Корсіні й оголосив їхню 
сім’ю еталоном для католиків. Луїджі і 
Марія одружилися в 1905 р. і прожили 
разом у вірності й доброзичливості 46 
років. Після 26 років одруження вони 
жили як брат з сестрою і спали на ок
ремих ліжках. Покликані Луїджі і 
Марія Богом відповідно в 1951 і 1965 
роках.

Швейцарські католицькі єпископи
жорстко відкинули заклик організацій 
мирян про введення жіночого священ
ства і скасуванню целібату і попереди
ли, що подібні заклики можуть приве
сти Церкву до розколу. «Ми не може
мо прийняти ваш заклик відмовитися 
від целібату», — пише президент єпис
копської конференції Швейцарії єпис
коп м.Курей Амадей Граб у своїй 
відповіді так званому «синоду мирян» 
країни. Прелат нагадав мирянам про 
тверду позицію Папи Івана Павла II, 
який неодноразово заявляв про не
можливість відмовлення від обітниці 
безшлюбності для католицького 
духівництва. «Найближчим часом 
зміна правила про обов’язковий 
целібат священства не передба
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чається», -  пише єпископ Граб. Щодо 
пропозиції рукопокладати жінок 
у священики, владика нагадав про 
проблеми, які викликало введення 
жіночого священства в Англіканській 
Церкві. «Ми також не повинні забува
ти, що більшість Церков, у яких прак
тикується рукопокладання жінок, пе
режили розколи», -  заявив глава єпис
копської конференції.

Католицьку церкву розізлив роман 
англійського письменника Дена Брау
на «Код да Вінчі», в якому він допус
кає, що Ісус -  простий земний чоловік, 
який був одружений на Марії Магда- 
лині, яка, перш ніж розіп’яли Христа, 
народила йому дитину. Письменник 
твердить, що в Сина Божого звичай
ного смертного із Назарету перетвори
ла Церква, хоч існувала тисяча писем
них свідчень того, що він був земною 
людиною. Це нібито відбулося з волі 
імператора Константина на Нікейсь- 
кому соборі. Саме він поставив перед 
єпископами умову узаконити божест
венне походження Ісуса Христа. За на
казом імператора було знищено бага
то літератури, в якій Ісус поставав як 
земна людина, написано нові праці, 
в яких Ісус вже постав як божество. 
Браун свою книгу написав на основі 
джерел, які тоді не вдалося знищити. 
Згідно свідчень давніх Євангелій, Хри
стос зробив керуючим своєю Церкою 
не Петра, а Марію Магдалину. Саме 
вона після смерті Ісуса розподіляла йо
го доручення серед учнів-апостолів. 
Ісусу було ЗО років, розмірковує Браун, 
а в цьому віці чоловіки в іудейському 
суспільстві того часу зобов’язані були 
мати дружину і дітей. Саме це дає 
підставу автору сказати, що Марія

Магдалина була дружиною Ісуса. Бра
ун не вважає свій роман істиною в ос
танній інстанції: це лише спроба 
пізнати історію. (2000.- 9 квітня 
2004 р.)

На 11 квітня -  свято Пасхи -
італійські футбольні організації при
значили футбольний матч між кома- 
надми Перуджі та Мілайу. Критикую
чи керівництво цих організацій, ар
хиепископ Перуджі Джузеппе Кьяретті 
сказав: «Перед нами ще одне свідчення 
людської та моральної кризи, власти
вої сучасному спорту».

ПРОТЕСТАНТИЗМ
Активне зростання євангельського 

руху спостерігається нині у світі.
Світовий Євангельський Альянс 
співпрацює нині з 2 мільйонами 
помісних церков, до яких входить 
400 млн. парафіян з 123 країн. Знаємо, 
що це не такі пасивні парафіяни, які є, 
скажімо, в православних Церквах. 
Найшвидше зростає євангельський 
рух в Латинській Америці. Тут щороку 
мільйон католиків приходить до 
п’ятидесятників чи харизматів. В дея
ких регіонах Бразилії християн-єван- 
гелістів вже понад 40 %. Навіть в такій 
мусульманській країні, як Бангладеш 
щонеділі з’являються нові громади 
євангелістів. Християни Північної 
Індії планують до 2010 р. заснувати 
в себе більше 200 тис. нових церков.

Керівники чотирьох основних про
тестантських конфесій Росії провели 
в Москві четвертий Національний мо
литовний сніданок за участю пред
ставників державної влади, Руської
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ПЦ, Конференції католицьких єпис
копів Росії, лідерів політичних і гро
мадських рухів, а також закордонних 
гостей і дипломатів. Метою зустрічі є 
засвідчити російському суспільству, 
що протестанти є його невід’ємною 
частиною, і їхнє духовне і моральне ус
тремління, спрямовані на благо 
країни. Подібні .молитовні сніданки 
проводяться щорічно більш ніж у 60 
країнах світу. Зустріч у Москві тра
диційно відкрилася із здійснення чо
тирьох молитов: за народ Росії, за її 
владу, за благословення Росії і за мир 
усередині і за межами країни. А потім 
релігійні, державні і суспільні діячі об
говорили можливості взаємодії 
у вирішенні різних проблем росіян. 
Ініціаторами молитовного сніданку 
виступили Російський союз єван
гельських християн-баптистів, Ро
сійський об’єднаний союз християн 
віри євангельської, Союз християн 
віри євангельської-п’ятидесятників і 
Західно-Російський союз церков ад
вентистів сьомого дня. Проігнорувати 
цей захід влада не могла -  нині в Росії 
зареєстровано понад чотири тисячі 
протестантських громад (біля 2 млн. 
віруючих).

Главою Англіканської Церкви вже 
50 років є королева Британії Єлизаве
та П. Вона -  не виборний президент, 
а успадкований глава країни. З велики
ми симпатіями її сприймає переважна 
більшість жителів туманного 
Альбіону. І в цьому не лише данина 
традиції, а характер самої Єлизавети II. 
Перебуваючи все життя своє на виду, 
вона примудрилася жодного разу не 
бути вплутаною в якісь скандальні 
історії. Бездоганність поведінки та

життя, віддане служіння своєму наро
дові -  це головні принципи королеви.
У неї чимало громадських обов’язків: 
вона особисто патронує понад 100 
різних організацій, щорічно зустріча
ючись з тисячами людей. У своїх звич
ках Єлизавета II надто консервативна. 
Вона рідко міняє стиль вбрання та су
мочки. Королева -  одна з найбагатших 
жінок світу. Вона володіє майже 
мільярдом фунтів стерлінгів. Однак 
більшу частину свого багатства -  п’ять 
палаців, коштовності, шедеври мис
тецтва -  королева не має права прода
вати. Всі вони передаються спад
коємцю престолу. Єлизавета II -  це 
символ Британії і Англіканської Церк
ви. (Столиця. -№15)

Колишній глава Англіканської 
Церкви архиєпископ-лорд Кейрі за
кликав ісламських теологів ще раз 
уважно підійти до витлумачення Кора
ну. «Світ потребує прямих звинува
чень тих теологів, -  заявив він, висту
паючи в Римі, -  які твердять, що са- 
мовбивці-підривники є мучениками і 
що після своєї смерті вони одержать 
від Аллаха належну винагороду». Кейрі 
образив іслам своїм висновком, що 
мусульманський світ не дав світові ба
гато талановитих людей, цивіліза- 
ційних винаходів.

Баптизм на Кубі помітно зростає 
щорічно. Якщо в 1995 р. його послідо
вників тут було 80 тисяч, то нині -  вже 
200 тисяч. За словами генерального се
кретаря Баптистського Світового Аль
янсу Дентона Лотца, баптисти прово
дять свої служіння в 4500 місцях по
клоніння, часто -  в помешканнях 
вірних. За останні 8 років на Кубі
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з’явилося більше 2,5 тисяч домашніх 
церков. І це завдяки тому, що уряд цієї 
країни не накладає на християн вели
кої кількості обмежень, вони мають 
можливість вільно збиратися в при
ватних будівлях. В кубинських бап
тистів надто суворі вимоги для прий
няття хрещення. Новонавернені хо
дять від року до трьох в учнівстві.

Протестантські Церкви Америки 
втрачають свої позиції із-за телефон
них дзвінків. До такого висновку 
прийшов американський соціолог 
Джордж Барн. Під час дослідження 
в кожну із 3400 протестантських цер
ков дзвонили протягом двох тижнів 
щодня п’ять разів в робочий час і один 
раз в неробочий. І що виявила робоча 
група? Більше половини церков (55%) 
втрачають прекрасну можливість слу
жити людям по телефону. В кожній 
шостій церкві (16%) наявний ав- 
товідповідач, а відтак живого спілку
вання з нею немає. В кожній шостій 
церкві відсутній і автовідповідач, і лю
дина, яка мала б відповідати на 
дзвінки. Відтак величезні зусилля, які 
церква спрямовує для досягнення лю
дей Євангелієм, можуть бути зведені 
до нуля із-за неможливості налагодити 
контакт з представниками церкви. 
Певнощо ця ситуація стосується не ли
ше США. ч

В Москві продовжується судова тя
ганина навколо громади свідків Єгови.
Головінський суд вже вдруге заборо
няє її діяльність, посилаючись на роз
палювання єговістами міжкон
фесійної ворожнечі, руйнування ними 
сімей і формування негативу щодо пе
реливання крові. Проведена експерти
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за видань Товариства, яка спростувала 
висунуті звинувачення і обґрунтувала 
спосіб життя свідків Єгови, не була 
взята суддею до уваги. Адвокати гро
мади оскаржили рішення районного 
суду в Москміськсуді і звернулися до 
Європейського суду з прав людини.

Місіонерська діяльність протес
тантських спільнот в Іраці, „яка ак
тивізувалася після повалення тут ре
жиму Саддама Хусейна, зустрічає су
против ісламських фундаменталістів. 
Нещодавно під час атаки на групу 
місіонерів-християн четверо з них бу
ли вбиті, п’ятий знаходиться в кртич- 
ному стані. А між тим якщо раніше 
в Іраці діяла лише Пресвітеріанська 
церква, то в жовтні тут відкрив п’ять 
своїх дочірніх церков Союз баптистів 
Іраку. Церемонію відкриття На
ціональної Євангельської Баптистсь
кої Церкви в Багдаді відвідало 700 
осіб. Зараз вирішується питання ут
ворення в країні Євангельського Аль
янсу, що буде сприяти процесу поши
рення євангельського вчення 
в країні.

ПРАВОСЛАВ'Я
І дрібні й дещо більші Православні 

Церкви направили свої застереження 
у Ватикан з приводу надання в Україні 
УГКЦ патріаршого статусу. Читаючи їх, 
віднаходиш підспудно ту спільну, 
надіслану із Москви чернетку, на яку 
кожний владика нанизує свою стурбо
ваність. А між тим захищаючи Церкву- 
імперію Московський Патріархат 
більшість з владик мали б оглянутися 
в свою історію і згадати, як їх не випус
кала із своїх лабет Константинопольсь-
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ка чи Сербська православна імперія. 
Серби мали б згадати, що вони не нада
ють автокефалію Македонській (Ор- 
хидській -  матірній щодо них) і Чорно
горській Церквам. А грузини одержали 
свою незалежність від Москви тільки 
завдяки батькові Сталіну. Варто нагада
ти владикам, що унія 1596 р. була вже 
тоді своєрідною формою втечі від Мос
ковського Патріархату, який через сто 
років все одно поглинув Київську мит
рополію, зробивши її своєю ка
нонічною (точніше — колонізованою) 
територією, бо ж все те здорове і світле, 
що мало київське християнство і що те
оретично оформив Могилянський Ате- 
ней в його Катехізисі і Требнику, було 
зрештою вихолощене з нього. То ж ан
самбль православних владик співав за
мовлену пісню.

Ієрархи Блладської православної 
Церкви (ЕПЦ) заявляють* що їм вда
лося знайти компромісне рішення 
в суперечці з Вселенським Патріархом 
Варфоломієм І про право призначати 
єпископів у північні єпархії Греції. 
Конфлікт між двома православними 
Церквами тривав вісім місяців. Понад 
ЗО єпархій ЕПЦ знаходяться на так 
званих «Нових територіях» -  частини 
Греції, що одержала незалежність від 
Османської імперії тільки в 1912 
р. Торік померли два архиєреї, які очо
лювали кафедри, розташовані на Но
вих територіях. У зв’язку з цим 
патріарх Варфоломій заявив, що 
тільки він має право затверджувати 
кандидатури нових ієрархів. Зі свого 
боку, лідери ЕПЦ наполягали на тому, 
що Вселенський патріархат передав 
митрополії Нових територій у юрис
дикцію Афін ще у 1928 р.
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Синод Сербської Православної 
Церкви на своєму екстреному 
засіданні розглянув питання трагічних

подій в Косово і Метохії. Він закликав 
сербську владу не допустити вигнання 
сербів з краю, нищення там право
славних святинь. Синод звернувся з 
аналогічним посланням до Євросоюзу, 
ООН, президентів СІЛА і Росії. В своїй 
проповіді в кафедральному Соборі 
Белграда патріарх Павло сказав: «Нині 
всі ми маємо зберігати спокій душі від 
нерозумної помсти, маємо пам’ятати, 
що не по-християнському захищатися 
від зла і злодіїв тими ж нелюдськими 
методами, якими діють вони».

Патріарх Московський Олексій II
освятив храм в Московському універ
ситеті ім.М.В.Ломоносова. Верхній по
верх храму освячено на честь мучениці 
Тетяни, а нижній -  на честь святителя
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Філарета (Дроздова), який в 1837 р. ос- 
вятив домову церкву Московського 
імператорського університету. Після 
освяти Патріарх провів Божественну 
літургію в новому храмі. На урочисто
стях був присутній ректор університе
ту В.Садовничий.

Релігія в сучасному світі

«Власть царска веру охраняет, 
власть царску вера утверждает». До та

кого виснову, висловленого ще 
російським письменником О.Радіще- 
вим в XIX ст., можна прийти, спос
терігаючи пасхальне богослужіння 
цього року в Храмі Христа Спасителя 
в Москві. Президент В.Путін своїм ви- 
глядом і місцем засвідчував себе все
російським господарем, покровителем 
практично державної Церкви. Це ще 
більше виявилося в тому улесливому 
виступі, який, перервавши пасхальну 
літургію, виголосив Патріарх Росій
ського Православ'я Олексій II. 
Не відчувається, що в Росії Церква 
відокремлена від Держави. Традиція 
вікового входження її в державні 
структури Російської імперії з часів 
Петра І ще дає себе знати.

Найбільший дзвін піднято на дру
гий ярус дзвіниці Троїце-Сергієвої Лав
ри. Вага його -  72 тонни, висота -  4,55 
м., діаметр -  4,5 м. Піднімали його на

дзвіницю за допомогою 400-тонного 
крану. Поруч з ним знаходяться раніше 
розміщені дзвін Борис Годунов -  32 т. і 
дзвін «Корноухий» -  27 т. Перед почат
ком підйому дзвін окропив священною 
водою Патріарх Олексій II.

Церковну соціальну діяльність 
Російської ПЦ висвітлюватиме сайт 
Милосердя.ш (http://wwwtmiloserdie.ru).

"МИЛОСЕРДИЕ.КЇІ
Сайт епархиальной комиссии Москвы по церковной
социальной деятельности

Тут представлена інформація про 
соціальну діяльність Церкви в мос
ковському регіоні, довідкова інфор
мація про організації, які займаються 
в столиці допомогою нужденним, 
добірку новин про церковне життя і 
соціальне служіння Російської ПЦ, 
історичні й публіцистичні матеріали із 
соціальної проблематики.

Православний кафедральний Со
бор буде побудований в центрі столиці 
Румунії. Його побудують на місці Мав
золею комуністичних героїв, який 14 
квітня почали зносити.

Православний монастир Хіландар 
на Афоні, який згорів 4 березня, відбу
довуватимуть за ті 650 тис. фунтів 
стерлінгів, які подарував Святій горі 
спадкоємець британського ко
ролівського престолу принц Вельсь- 
кий Чарльз. Зацікавленість право
слав'ям в Чарльза виникла ще в 1996 
р. З того часу він щороку двічі 
приїздить на Афон і зупиняється там 
в Ватопедському монастирі. Живе 
в маленькій келії, щодня о п’ятій ра
зом з ченцями встає на молитву.
У вільний час пише картини, виручені
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від продажу яких в Лондоні гроші пе
редає у Ватопед. Схильність Чарльза 
до православ’я сформував ще його 
батько герцог Філіп, який народився і 
певний час жив у Греції. Ось тільки по
стає питання, як свою православність 
спадкоємець престолу поєднує з 
анліканством, главою Церкви якого є 
король (королева) Великобританії.

Професор Православного Свято- 
Тихонівського богословського інсти
туту Андрій Кураєв виступив за право 
наявності в Церкві такої крайності, яка 
багато чого не сприймає із тра
диційного в ній. Професор не сприй
має для себе таку крайність, коли «свя
щеник стоїть живим пам’ятником собі 
та своєму сану і говорить з парафіяна
ми «церковно-китайською» мовою. 
Все дуже правильно, гладко, тра
диційно, але від цієї правильності бу
дуть дохнути і мухи, і студенти». «Бути 
православним — це не емігрувати у се
редньовіччя, -  зауважив А.Кураєв. -  
Можна бути сучасною людиною, жити 
в світі, де є Інтернет, дивитися фільми 
про матрицю або читати «Володаря 
кілець» і у всьому цьому бачити 
відлуння євангельських заповідей».

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ
«Прем’єр-міністр Шарон відкрив 

двері в пекло. Ніщо не зупинить нас 
від того, щоб відрізати йому голову». 
Так реагує ХАМАС на вбивство шейха 
Ясина. У групування пообіцяло «при
нести смерть до кожного дому 
в Ізраїлі». І мстить будуть не тільки 
Ізраїлю, а й «деспоту нашого віку -  
Америці та її союзникам». Іракське уг- 
рупування «Бригади революції 1920

р.» пообіцяло: «Ми не залишимо без 
нашого впливу ні Ірак, ні Палестину -  
вони рівнозначні тепер для ісламсько
го опору. Шлях в Єрусалим почи
нається з Багдаду!» Хвиля маніфес
тацій і терактів проісламських сил 
в перших числах квітня прокотилася 
по всьому Іраку. Мусульмани об’єдна- 
ним фронтом піднімаються проти 
США.

Абдель Азіз Рантіссі, який став гла- 
вою палестинської організації ХАМАС
після вбивства ізраїльтянами шейха 
Ахмеда Ясіна, назвав президента США 
Буша ворогом ісламу. Виступаючи 
в Ісламському університеті в Газі перед 
5000 своїх послідовників, він заявив, 
що продовжить» священну війну» про
ти США й Ізраїлю. «Америка оголосила 
війну проти Аллаха, а Аллах у відповідь 
оголосив війну Америці». В день вбив
ства Ясіна в місті Хербоні народилося 
ягня з плямою на вовні лівого боку, що 
виглядає як слово «Аллах» написане 
арабськими літерами. На правому боці 
також є пляма, яку читають як «Мохам
мед». В Палестині це сприймається як 
наочне підтвердження підтримки Ал
лахом лінії Ясіна на «священну війну» 
проти Буша і Шарона.

«Державним тероризмом» назвала 
знищення ізраїльтянами лідерів ХА
МАС Ясіна та Рантісі Ліга арабських 
країн. В цьому вона вбачає виклик 
всьому мусульманському світу. Ново
обраний глава ХАМАС, прізвище яко
го не повідомляється, пообіцяв то
тальне знищення євреїв за їх теро
ризм щодо ісламу. Глава політбюро 
ХАМАС Халед Машель закликав всіх 
арабів і мусульман для священної
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війни проти США й Ізраїлю. Він за
явив, що лише завдяки такій єдності 
можна буде здолати найсильнішу вла
ду у світі -  США -  і в регіоні -  Ізраїль.

В Єгипті до керівництва ор
ганізацією «Брати-мусульмани» прий
шов 76-річний Муххамед Махді Акеф. 
Він відомий своїми радикальними по
глядами. Братство розглядає США «го
ловним сатаною», ворогом арабів і му
сульман. Воно виступає за повернення 
країни на стезю ісламу. Це є дійсним 
шляхом для вирішення в країні всіх 
проблем -  внутрішніх і зовнішніх, 
політичних і економічних, соціальних 
і культурних.

СІЛА прагнуть викорстати Іран для 
вирішення іракської кризи. Відомо що 
в Ірані при владі знаходяться шиїти. 
Саме вони на прохання США направи
ли до Іраку групу вирішення гострих 
проблем. Вона має вести переговори з 
ісламськими радикалами на кшталт 
Моктада Садра, що належать до 
шиїтів.

Мусульманські екстремісти мали 
намір зірвати один із аеропортів Лон
дона -  Хітроу або Гатвік. Британські 
спецслужби виявили 500 кг вибухівки, 
якою вже арештовані британські

піддані пакистанського походження 
мали навантажити декілька авто
мобілів, які займаються доставкою то
варів в різні торгові точки аеропортів і 
на яких працювали арештовані мусуль
мани. Після відомого теракту в Мад
риді це був би теракт більшої сили.

Якщо Європа перестане нападати 
на мусульман, то вони залишать її 
у спокої. Це -  обіцянка Усами бен Ла
дена, яка прозвучала в недавнього йо
го звукозаписі. Такого щастя, заува
жив він, Штати ніколи не дочекають
ся. Водночас лідер ісламського опору 
США пообіцяв помсту Ізраїлю за вбив
ство лідера Хамас шейха Ясіна.

Американці зустріли в Іраці 
об’єднаний опір всіх мусульман -
шиїтів і сунітів. Прихильники ради
кального шиїтського лідера Муктади 
ас-Садра при активних діях контроль
ованих ним загонів «Бригади Махді» 
повністю контролюють своє священне 
місто Ен-Наджаф. Ac-Садр вимагає від 
своїх послідовників «тероризувати во
рогів», бо ж прості маніфестації «вже 
втратили сенс». На противагу цьому 
аятолла Алі Сістані закликає шиїтів до 
спокою і просить не виявляти якоїсь 
протидії коаліційним військам. В про
тистоянні американським завойовни
кам суніти і шиїти об’єдналися. Якщо 
суніти не можуть вибачити Заходу усу
нення від влади їх одновірця Саддама 
Хусейна, то шиїти прагнуть перебрати 
на себе без американців керівництво 
країною. Відчай окупаційних сил 
призвів того, що вони зняли статус не
доторканого об’єкту з мечетей. Амери
канський бригадний генерал Марк 
Кімміт в інтерв’ю CNN заявив, що
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США готові бомбардирувати всі ме
четі, які використовуються бойовика
ми, хоча, згідно Женевської конвенції, 
вони мають статус недоторканих. Ліга 
ісламських богословів Іраку закликала 
до загальнонаціонального страйку з 
використанням мечетей як центрів 
опору. Внаслідок бомбардирувань 
авіації від авіабомби в сунітській ме
четі Ель-Фаллуджі загинуло до 40 
іракців

Двох шиїтський лідерів зустріли на 
шляху в Ірак СІЛА. Якщо ім’я верхов
ного аятоли 73-річного Алі Сістані бу
ло відоме давно і всі його знають як 
поміркованого діяча, то ім’я 30-річно- 
го Моктади Садра світ почув лише 
тоді, коли він організував збройну про
тидію американській окупації Іраку. 
Проте відносини цих мусульманських 
діячів вже давно не теплі. У квітні м.р., 
коли був повалений режим Саддама 
Хусейна, бойовики Садра захопили бу
динок Сістані з вимогою залишити 
Ірак і визнати Моктаду верховним 
марджою (релігійний сан -  РП). 
Сістані тоді вимушений був перехову
ватися, але Ірак не залишив. Нині Садр 
має своє озброєне*формування «Армію 
Магді», розпуску якої від нього зажада
ли американські окупаційні військові. 
На відміну від поміркованого Сістані 
Садр переконаний, що в Іраці політика 
має обслуговувати релігію.

Глава Духовного управління му
сульман азіатської частини Росії
Нафігула Ашіров виразив незгоду з 
позицією тих духовних лідерів 
Північного Кавказу, які закликають не 
допускати крішнаїтів до благодійних 
програм у місцях проживання ісламсь
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кого населення. Мотивом для такого 
заклику стало висловлення представ
ника російських вайшнавів, що пролу
нало напередодні в ефірі програми те
леканала НТВ «До бар’єру!». Останній 
заявив, що вегетаріанська їжа, яка роз
давалася крішнаїтами як гуманітарна 
допомога жителям Грозного, була 
присвячена Крішні. Муфтій Ашіров 
заявив: «На Північному Кавказі сьо
годні так багато нужденних і голодних, 
що їм усе рівно, яку їжу їсти. І якщо 
крішнаїти роздавали жителям кав
казьких республік свою безкоштовну 
їжу, те вони робили благу справу». 
Крім того, затверджує Ашіров, «у Ко
рані не міститься заборони на вживан
ня вегетаріанської їжі, приготовленої 
якимсь особливим способом -  там го
вориться тільки про неприпустимість 
прийому свинини і про те, що м’ясо 
варто готувати відповідно до визначе
них вимог».

Російські мусульмани мають намір 
утворити в РФ громадсько-політичну 
організацію із захисту прав національ
них меншин, які сповідують іслам. За
сновниками організації виступають 
Інститут прав людини, Союз мусуль
манських журналістів Росії та Ісламсь
кий правозахисний центр. Приводом 
для утворення такої організації став 
погром мусульман на ринках Волго
граду, який розглядається як початок 
мусульманських погромів у Росії вза
галі. При волгоградському погромі 
в місті спочатку з’явилися антимусуль- 
манські гасла.

Чеченський лідер бойовиків 
Шаміль Басаев оголосив недотор
каність мечетей, синагог, пагод, всіх
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храмів, окрім храмів Російської ПЦ, 
дитячих закладів і лікарень. «Все інше 
на території Росії ми будемо по можли
вості бомбардувати, підривати, трави
ти, підпалювати, влаштовуватимемо 
вибухи побутового газу, пожежі. 
В цьому році в Росії будуть також про- 
падати люди віком від 10 років і стар
ше, як вони пропадають на окупованій 
і змученій чеченській землі». Басаев за
стеріг, що свої дії чеченські бойовики 
переносять за межі своєї країни 
в Росію. Оскільки Росія не дотри
мується норм міжнародного права 
в окупованій нею Ічкерії, творить 
звірства проти неозброєних чеченців, 
викрадає людей, ліквідувала в Катарі 
Зелімхана Яндарбієва, то тоді те, що 
можна Русні, можна і нам. «Ми маємо 
право на законну адекватну відповідь, 
тобто практично на все, окрім викори
стання бактеріологічної та ядерної 
зброї».

З мусульманською символікою 
треба бути надто обережним. Підпри
ємець з міста Дзержинська Нижнє- 
Новгородської губернії С.Кузнєцов 
вирішив порадувати громадян пель
менями «Татарские». На кульку він зо
бразив мечеть і півмісяць. До нього 
подзвонив імам дзержинської мечеті 
Гаяз Закіров і запитав, яку яловичину-  
«халял» чи «харам»- той кладе в пель
мені. Коли почув у відповідь лише, що 
яловичина там «отличная», то тут же 
звелів всім мусульманам не вживати 
їх, бо ж потім після смерті за це можна 
буде попасти в пекло. Справа в тому, 
що правовірний мусульманин може 
вживати їжу, яка дозволена шаріатом. 
Перед тим, як вбивають корову, 
над нею читають спеціальну молитву,
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а потім ім’ям Аллаха заколюють. 
Без цієї молитви яловичина є «харам», 
а не «халял», дозволений до вживання. 
Духовне управління мусульман Ниж
нього Новгорода подало до суду свою 
скаргу на підприємця.

Туркменбаші посилює контроль за 
діяльністю в країні мусульманських 
організацій. Виступаючи на розшире
ному засіданні Кабміну за участю 
членів Ради у справах релігій, він 
повідомив про припинення державно
го будівництва мечетей, зобов’язав Ра- 
ду у справах релігій затверджувати 
мулл для кожної мечеті, враховуючи 
при цьому їхній освітній рівень, на
явність документу про проходження 
перевірки на відданість Вітчизні. Су- 
пармурат Ніязов звичай вибирати мул
лу із середовища віруючих охарактери
зував так: «А то вони там обирають ко
го попало». Туркменбаші зобов’язав 
органи влади влаштувати контроль за 
сумами пожертв віруючих, бо ж не 
знаємо, куди ті грошу йдуть.

В Афганістані знову введена забо
рона на виступ жінок-співачок на дер
жавному телебаченні. Це рішення Вер
ховного Суду країни мотивоване тим, 
що жіночий спів і танці є порушен
ням ісламських законів. Офіційна вла
да не погодилася з рішенням суду, бо ж 
воно суперечить Конституції країни.

У мечетях Туреччини прочитана 
проповідь, присвячена Ісусу Христу.
Як відомо він для мусульман -  один із 
пророків. Інтерес до Ісуса викликав 
фільм М.Гібсона «Страсті Христові».
У проповіді розповідається про чудо -  
непорочному зачатті Діви Марії,

42
Релігійна панорама № 4у2004



Релігія в сучасному світі

про страждання і заповіді Христа.
У ній приводяться витримки зі Свя
щенного Корана про пророцтва Ісуса і 
його Воскресіння. Тим часом, фільм 
Гібсона переможно прямує переповне
ними кінотеатрами Анкари, Стамбулу 
й інших найбільших міст. Підвище
ний інтерес до кінострічки, що викли
кала неоднозначну реакцію у світі, -  
ще одне свідчення того, що євро- 
азіатська Туреччина хоче заявити про 
себе як про країну, яка відноситься з 
повагою до християнських цінностей і 
не без підстав претендує на вступ 
у Євросоюз.

Кувейтський богослов закликав 
владу заборонити показ фільму 
«Страсті Христові». Ректор шаріатсь- 
кого факультету Кувейтського універ
ситету, доктор-богослов Мухаммед 
Табтабаї закликав владу в арабських й 
ісламських країнах заборонити показ 
цього фільму як такого, що супере
чить ісламському вченню. Богослов 
навіть видав фетву -  релігійне суджен
ня, у якій, зокрема, зажадав не показу
вати на екрані ігрових фільмів, що уо
соблюють пророків. За словами Табта
баї, це «зухвалий» фільм, де міститься 
неправда й очорнення Христа. Тим ча
сом в ОАЕ фільм Мела Гібсона вихо
дить на широкий екран. Очікується, 
що цю картину побачать рекордна 
кількість глядачів в Еміратах.

Калмикії. Останній раз буддистський 
лідер приїздив в РФ з неофіційним 
візитом у 1992 р., зустрівшись із буд
дистами Бурятії.

XVII Кармапа Трінле Тхайє Дорд- 
же, Лама у Чорній Короні, Володар 
карми і Король йогінів прийняв 
у своїй резиденції в Калімпонге (Східні 
Гімалаї) паломників з Українського 
об’єднання буддистів школи Карма 
Кагью. Під час зустрічі Тхайє Дордже 
засвідчив, що він відвідає Україну із 
своїм пастирським візитом: «Є багато 
послідовників буддизму, я не хочу всіх 
охопити і зробити однаковими. Моєю 
мотивацією є бажання просто вчити, 
пояснювати, розсіювати сумніви лю
дей... Мені подобається подорожува
ти, і я робитиму це часто». Гьялва Кар
мапа, як і Далай-лама, є вигнанцем із 
свого рідного Тибету. Він має лише 20 
років і горить бажанням нести вчення 
Будди у різні країни світу. Б буд- 
дистській традиції Кармапа вва
жається Бодхісаттвою -  просвітлен- 
ною божественною суттю, що переро
джується в людському тілі «в ім я бла
га всіх живих істот».

Згідно буддистської традиції кити 
постають покровителями моряків 
у відкритому морі. То ж викинутого 
морем на берег півдня В’єтнаму кита, 
що має вагу ЗО тонн, з почестями похо
вано в одному з місцевих монастирів

БУДДИЗМ
МЗС Росії знову відмовило у візі 

Далай-ламі, посилаючись на те, що 
цей візит не сприятиме партнерству 
Росії з Китаєм. З проханням про на
дання візи в МЗС звернулися буддисти

Імператор-буддист VII століття 
Темму мав найбільший палац-рези- 
денцію. Японські археологи виявили 
залишки особистих покоїв Темму. Во
ни знаходяться на відстані 400 км від 
Токіо. Довжина дворика резиденції -
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24 метри, ширина -  12. Саме із цієї 
давньої японської столиці буддизм по
ширювався по всій країні.

ІУДАЇЗМ
В переддень Пасхи Ізраїль зняв за

борони з відвідування ряду міст, 
пов’язаних із життям Ісуса Христа. Се
ред них -  Віфлеєм, Ієріхон, Еммаус, 
Кумран. Міністр з туризму Ізраїлю Бен 
Гур розпорядився зняти заборону на 
відвідування підконтрольних палес- 
тинцями частин Іудеї та Самарії.

Шарон провокує нові мусуль
манські екстремістські дії своєю теро
ристичною дією проти керівників, як 
він заявив, «терористичних ор
ганізацій». Це -  ланцюгова реакція. 
Верховний представник Євросоюзу 
Хав’єр Солана заявив, що «Ізраїль має 
право на захист своїх громадян від 
атак терористів, однак такі акції не 
сприяють зниженню напруженості». 
Засудило «позасудові екзекуції» 
Ізраїлю і МЗС Франції. Міністр закор
донних справ Бельгії Луї Мішель за
значив: «Я рішуче засуджую акти роз
прав, які виходять за юридичні межі. 
Подібного роду акції лише зміцнять 
настрій найбільш радикальних му
сульманських елементів і посилять ан
тагонізм». Усама бен Ладен вже при
грозив відплатити Ізраїлю за вбивство 
лідерів ХАМАС. То ж затята політика 
Ізраїлю позначається зрещтою на спо
кої багатьох країн світу. (Хрещатик. -  
14 квітня)

Ватикан засудив вбивство в секторі
Газа ізраїльтянами з волі Шарона ліде
ра руху «Хамас» шейха Ахмеда Ясіна.

Це -  «акт насильства, який не може ви
правдати жодна правова держава», -  
заявив речник Святого Престолу Хо- 
акін Наварро-Валльс.

Керівник Центру з дослідження ан
тисемітизму Вольфанг Бенц вважає, 
що ворожість щодо євреїв формує 
православна Церква, яка в останні ро
ки набули значного впливу у Східній 
Європі. «Коли піп говорить, що євреї -  
злі люди, бо ж вони розіп’яли Ісуса 
Христа, то це суперечить тим пояснен
ням, які дають держава і школа. Хрис
тиянська Церква зобов’язана брати на 
себе частину відповідальності за демо
кратичне мислення Заходу... Като
лицькі і протестантські предстоятелі 
повинні дати зрозуміти колегам з Пра
вослав’я, що вони мають відмовитися 
від хибного з’ясування світу, коли ви
нуватцями за все світове зло оголошу
ють євреїв».

Розпочалося будівництво синагоги 
в столиці Башкири Уфі. В старій 
будівлі синагоги працює філармонія, 
а для іудейської громади тут знайшло
ся лише напівпідвальне приміщення. 
Нова синагога буде чотирьохповерхо- 
ва. За словами рабина Кричевського, 
вона стане не лише місцем для 
здійснення богослужінь, а й єврейсь
ким центром башкирської столиці. 
Молільний зал зможе водночас 
вмістити біля 300 парафіян.

Режисер фільму «Страсті Христові» 
Мед Пбсон захопився єврейською 
історією і культурою так, що цій темі 
вирішив присвятити свою наступну ро
боту. Він хоче зняти фільм про виник
нення іудейського свята Хануки, яке
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відзначається на честь перемоги братів 
Маккавеїв над грецьким царем 
Антіохом IV. Після цієї перемоги Єруса
лим став вільним містом. Проте плани 
австралійця прийшлися не до душі іуде
ям. Голова Антидиффамаційної ліги 
Абрам Фоксман заявив: « Останнє, що 
нам потрібно, так це щоб історію євреїв 
перетворили на вестерн. У версії Гібсона 
ми, найімовірніше, програємо».

Не вбий. Цієї 
біблійної заповіді 
чітко дотриму
ються ізраїльтя
ни у своєму став
ленні до палес- 
тинців. Так в хро
ніці «Вечерних 
вестей» за
23 квітня сказано, 

що ізраїльські танки у супроводі 
гелікоптерів увійшли в місто Бейт- 
Лахья на півночі палестинського секто
ру Газа. Гелікоптери розстріляли групу 
диверсантів, які прагнули закласти 
міни на шляху руху колони. Згідно 
повідомлень CNN, 5 палестинців уби
то, 33 поранено. В Ізраїлі оголошено 
список керівників ХАМАС, які будуть 
ліквідовані вслід за Ясіном та Рантісі. 
Організовано їх повсемісний пошук. 
А як же бути тоді із заповіддю Мойсея? 
Ізраїльтяни її дотримуються, бо ж вона 
стосується лише відносин між євреями.

ІНДІЙСЬКА 
РЕЛІГІЙНА ТРАДИЦІЯ

В храмі міста Джхарсагуда (штат 
Орісса) Всесвітня індуїстська рада про
вела церемонію навернення понад 200 
християн в індуїзм. Кампанія з повер

нення індуїстів в християнство стала 
в Індії масовою в переддень парла
ментських виборів. Лідери христи
янських Церков Індії вимагають по
класти край цим прагненням Вішва 
Хінду Парішад.

Традиційний одяг жінок- 
індуїсток -  сарі -  став причиною тра
гедії в штаті Уттар Прадеш. Відзнача
ючи день свого народження, відомий 
політик Лалджі Тандон вирішив без
коштовно ощасливити сарі жінок 
штатної столиці. їх зібралося в парку 
біля 15 тисяч. В натовпі, підігрітому 
слухом, що вже сарі закінчуються, за
гинула 21 жінка і 28 постраждало. Те
пер політик мусить виплатити жерт
вам трагедії по 1145 доларів.

Кастовий поділ, утверджений в Індії 
її корінною релігією індуїзмом,

зберігається, як і в суспільстві, 
при прийнятті індусами християнства. 
Так, глава Комісії у справах далітів (не
доторканих) єпископ Малайаппан 
Чіннапа зауважує, що представники 
християн з інших каст не приймають 
далітів як собі рівних. їх не приймають 
до деяких навчальних закладів, в храмах 
для них виділили окремі лавки. Хоч 60% 
з 17 млн. католиків в Індії є далітами, але 
в керівництві Церкви їх лише 5%.
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В індуїзмі особлива увага при
діляється астрології. Саме цим пояс
нюється той ажіотаж, який прокотив
ся столицею Індії Делі 20-21 квітня. 
Понад 17 тисяч пар відзначили свої 
весілля. Цей масовий психоз поясню
ють сприятливим для молодожонів 
розміщенням на небі зірок. Про це 
повідомив відомий індійський астро
лог Аджай Бхамбі. Таке розміщення 
зірок, згідно його прогнозів буде на 
небі лише через 12 років.

Будівництво крішнаїтського храму 
в Москві може початися наприкінці 
нинішнього -  початку наступного ро
ку, заявив президент Центру това
риств свідомості Крішни в Росії Вадим 
Тунєєв. «Будівництво може початися 
вже наприкінці цього — початку май- 
бутнього року. Якщо наші супротив- 
ники стануть, як вони сказали на не
давньому мітингу в Москві, по цег
линці розбирати наш храм, ми закли
чемо своїх послідовників знову ці цег
линки збирати», -  пообіцяв кріш- 
наїтський лідер. Він спростував заяву 
своїх опонентів про те, що 
крішнаїтський храм Москви за 
розмірами буде подібний до храму 
Христа Спасителя. Якщо раніше пла
нувалося побудувати храм висотою 52 
метри, то за нинішнім проектом його 
висота -  не більше 38,5 метри, що в 2,5 
рази менше зазначеного православно
го храму.

Православні Москви налашто
вані не допустити побудови храму 
кришнаїтів в столиці. З цією метою 
в березні на Пушкінській площі Ра
да православних молодіжних ор
ганізацій, товариство «Радонеж»,

Релігія в сучасному світі

Союз православних громадян ор
ганізували мітинг протесту. Свої ви
моги до мерії, яка вже виділила один 
гектар землі під забудову храму на 
Ходинському полі, православні мо
тивують обов’язком міської ради 
«зберігати нормальний етичний 
клімат в суспільстві». Що то таке, 
то певно що лише автори цих слів 
знають, бо ж що стосується мораль
ності життя, то в кришнаїтів багато 
дечого могли б повчитися послідо
вники традиційних конфесій Росії. 
Тут немає блуду, алкоголізму, нарко
манії, розлучень, сексуальних збо
чень, вбивств тощо. До ТОГО ж, 
кришнаїти мають намір збудувати 
не просто храм, а центр ведичної 
культури на 800 місць, яку надто по
гано знає слов янський світ. Раніше 
до протесту православних проти по
будови храму крішнаїтів в Москві 
приєднувалися мусульман, іудеї і 
буддисти.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ
Віруючі Церкви Останнього За

повіту 14 квітня відзначають свято 
День Єднання сердець, Відродження 
Віри святої на Землі -  Матінці. Це 
свято вічної весни, що розквітає за
раз у світі на Землях Нового Обіту- 
вання. Символом Єднання сердець 
спрямованих на Відродження Віри 
став вогонь, що запалюється і освя
чується за п’ять днів на Храмовій 
вершині під час святкової Літургії. 
Вогонь зберігається у віруючих 
в лампадах або свічках до святкової 
Літургії, коли і будуть запалюватись 
від священного вогню святкові багат
тя і свічки. І якщо комусь не вдається
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зберегти вогонь до Дня Єднання, 
то віруючим слід задуматись, чому 
вогонь згас в їхніх руках. Підготовка і 
проведення свята відбувається 
в декілька етапів: формується образ 
свята та проводяться семінари з куль
тури; працює художня рада, що 
приймає пропозиції, заявки від твор
чих колективів; затверджується план 
проведення свята; протягом місяця 
після проведення свята приймаються 
зауваження та пропозиції щодо ор
ганізації свята. Свято Дня Єднання 
розпочинається близько 11 години 
ходженням з хоругвами і хлібами до 
Храму. В Храмі відбувається таїнство 
запалення вогню. Після вітання учас
ників свята один з одним, проводить
ся невелика дитяча культурна програ
ма. На великій сцені опівдні відбу
вається святкова Літургія, а по завер
шенні -  весела святкова програма, 
танці народів світу, що переходять 
в спектакль -  містерію. (В.Сумовсь- 
кий)

Армія спасіння збагатилася за ра
хунок Макдональдса. Вдова заснов
ника останнього Рея Крока Джоана 
залишила заповіт, в якому заповіла 
Армії спасіння 1,5 млрд. доларів. Во
на побажала АС утворити в СІЛА 60 
нових своїх центрів. Цікавим є те, 
що ні Рей Крок, ні його дружина 
ніколи на були членами цієї єван
гельської спільноти. Лише в моло
дості Рей один раз добровільно пра
цював у неї під час Різдва дзвона
рем. Подарунок Джоан Крок для АС 
є другим. В 1998 р. вона передала 
Армії 100 млн. доларів на 
будівництво громадського центру 
в Сан-Дієго.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ
Деякі елементи релігії сінто, що

ввійшли в державну символіку Японії, 
не визнаються японською молоддю. 
Зокрема вона не бажає вставати при 
піднятті прапора країни, на якому зоб
ражено червоне коло-Сонце на білому 
фоні, а також пісні «кімігаіо», що про
славляє імператора. Токійська влада 
домоглася того, що у всіх підконтроль
них їй школах введено обряд з прапо
ром і гімном країни. То ж покарані бу
дуть ті педколективи, які ігнорують це 
рішення.

Одним із елементів релігії сінто 
в Японії є вшанування знаменитої

вишні -  сакури. За традицією, японці 
займаються «ханамі» -  спогляданням її 
цвітіння, що, згідно їх переконань, до
помагає зрозуміти сенс життя, 
а повільне опадання цвіту символізує 
його плинність. Час для церемонії «ха
намі» знаходять навіть найбільш зай
няті люди. Традиція ця має вже десь 
понад 1200 років.
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Аборигени Австралії по-своєму 
висловили протест прем'єр-міністру 
країни Джону Ховарду, який розпус
тив комісію із справ аборигенів та 
мешканців островів Торосової прото
ки. За допомогою кенгурової кістки 
жінка по імені Мупур наклала на 
прем’єра прокляття. Обличчя її було 
розфарбоване в традиційні кольори і 
узори аборигенів. Останні вірять, що 
якщо на когось буде виголошене про
кляття за допомогою кістки кенгуру, 
то його будуть очікувати постійні не
вдачі. Прокляття, на думку здійсню
вачів чорно-магічних обрядів, може 
призвести до трьох наслідків: 
у прем’єра можуть відкритися очі і він 
зрозуміє проблеми корінних жителів 
континенту; він може нехтувати про
кляттям, а відтак не переможе на чер
гових виборах; все може завершитися 
смертю.

Релігійна громада голяків з’явилася 
в Лос-Анджелесі (СІНА). До церкви па
рафіяни громади заходять в «одязі 
Адама і Єви», бо ж їм нічого прихову
вати від Бога і від себе. Роздягаються 
вони лише перед тим, як зайти до мо
литовного будинку, залишаючи одяг 
в спеціальній роздягальці.. Засновник 
громади пастор Лане Реджіно відкидає 
слухи про сексуальну розпусту своїх 
парафіян. «Голизна для нас -  лише 
символ чистоти помислів»,- сказав він.

Більше 400 громад -  прихильників 
сатани було зафіксовано в Росії за ос
танні 10 років. До них входило біля 
7000 осіб, переважно неповнолітніх. 
Керівництво громад залучають до себе 
переважно важких дітей, приваблюю
чи їх наркотиками, випивками. Почи

нається все практично однаково: вбив
ство домашніх і вуличних тварин, на
руга над могилами, вандалізм, хуліган
ство. В лютому-березні в Самарі було 
ліквідовано групу сатаністів. Вони тут 
виявили себе написами на будинках 
типу «Сатана з нами!», «Зло вічне!» і 
т.п На стінах були накреслені кров’ю 
свастики. Цю картину «доповнювали» 
повішені на деревах коти з хрестами 
на шиї. В ході слідства вдалося встано
вити вину сатаністів у вбивстві сту
дентки Олі Орлової. По-звірячому 
дівчині випалили очі, відрізали пальці, 
а в серце вбили осиковий кілок.

МІСТИКА
У храмі Гробу Господнього в Єру

салимі в присутності понад десяти ти
сяч віруючих знову вчинилося чудо 
сходження Благодатного вогню. Бла
годатний вогонь загорівся у печері 
храму Гробу Господнього, де знахо
диться кам яне ложе, на якому спочи
вало зняте з Хреста тіло Спасителя. 
У момент здійснення чуда в печері зна
ходився тільки Патріарх Єрусалимсь
кий Іриней І (Скопелітис). Під час мо
литви про дарування чудесного вогню 
в храмі Гробу Господня з’являлися 
сполохи світла. Коли Іриней І вийшов 
з печери, несучи лампаду зі Святим во-
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гнем, у багатьох віруючих також поча
ли чудесним чином загорятися свічки. 
Присутні в храмі поступово стали пе
редавати один одному Благодатний 
вогонь. Довідка: Храм Гробу Господ
нього споруджений в IV ст. за ініціати
вою імператора Костянтина Великого і 
його матері Олени на місці, де завер
шився земний шлях Ісуса Христа. 
За свою багатовікову історію храм 
тричі цілком руйнувався і відновлю
вався заново (останній раз -  після по
жежі 1808 р.). Величезна споруда 
об’єднує біля 40 різних будинків. 
До складу комплексу входить храм на 
горі Голгофі (до неї ведуть 18 марму
рових сходинок) і каплиця над Гробом 
Господнім (Кувуклія). Це найсвя- 
щенніше місце у всьому храмовому 
комплексі -  тут знаходиться кам’яне 
ложе, де спочивало тіло Христа після 
Хресної смерті в Страсну П’ятницю і 
до Його Воскресіння. Саме на цьому 
кам’яному ложі чудесним образом 
займається Благодатний вогонь.

Алтайську принцесу слід поверну
ти з Росії, археологічного музею Ново
сибірська на її рідну землю і заново за
копати. Мова йде про археологічну

знахідку десятилітньої давності, коли 
в Гірському Алтаї було знайдено 
мумію скіфських років. Це була татуй- 
ована молода жінка знатного роду. 
Для алтайців вона постала оберегом їх 
спокою і величі. Корінні жителі Ал
таю -  язичники. Ті неперервні землет
руси, які тягнуться ось уже скоро два 
роки вони пояснюють тим, що душа 
Алтайської принцеси бунтує і вимагає 
зрештою заспокоїть її прах. Саме це 
спонукало різні верстви алтайців звер
нутися до глави республіки з прохан
ням повернути додому Алтайську 
принцесу. Мумію розкопали в 1993 р. 
на плато У кок на висоті 2500 метрів 
над рівне моря. Поховальна камера, де 
виявили знахідку, нагадувала де
рев’яний зруб. Там лежало шість ко
ней з дорогою збруєю. В дерев’яній ко
лоді, забитій бронзовими цвяхами, 
знайшли прах жінки в шовковій со
рочці і шерстяній юбці, парику... 
Знахідка ця -  світова сенсація. Облич
чя її і кров були нібито не монго
лоїдної раси. Принцеса мала євро- 
пеїдні риси обличчя. Але проти таких 
висновків новосибірців різко виступи
ла алтайська громадськість. Вона на
полягала на поверненні праху жінки і 
в тому ж саркофазі, в якому її викопа
ли. При цьому дискутується питання, 
що робити із знахідкою: чи розмістити 
її у спеціальному мавзолеї, а чи ж 
віддати землі на тому ж самому місці, 
звідки мумію було забрано. Алтайці ж 
вважають, що перш ніж стали копати 
курган, треба було одержати на це 
дозвіл духів.

Кожен другий болгарин піддається 
якому-небудь марновірству, -  такі дані 
приводить соціологічне агентство

Релігійна панорама № 4’2004 49



Релігія в сучасному світі

«Гэллап интернешнл» за результатами 
свого дослідження. М.Абрашева, 
соціолог і виконавчий директор агент
ства, повідомила, що в опитуванні 
брали участь 1000 чоловік старших 15 
років. Дослідження проводилося в лю- 
тому-березні поточного року. Понад 
50 % опитаних зізналися, що вони 
тією чи іншою мірою марновірні. Біля 
половини учасників опитування допу
скають існування телепатії і довіряють 
пророкуванням. Близько 60% вірять 
у пристріт як причину життєвого не
благополучия. Такі види марновірств, 
як гадання на картах, захоплення горо
скопами, острах чорних кішок і фа
тального числа 13, також мають поши
рення. При цьому всупереч пошире
ним думкам, марновірствам більше 
піддаються молоді люди у віці до 30-35 
років, а не літні чи малоосвічені.

Чародійство вивчається в ряді 
шкіл, відкритих ще в 1998 р. в Австрії. 
Протягом трьох років тут вивчають 
його як звичайні навчальні предмети,

скажімо біологію і хімію. Чародійство 
ж вивчають з метою пізнати його при
родні особливості. Школи в Австрії не 
пов’язані з якимись релігійними ор
ганізаціями, функціонують са
мостійно.

Божий обранець, як себе називав 
Дмитро Бутаков із російського міста 
Липецька, зрештою свЪею смертю 
засвідчив, що з природою краще не 
гратися. Цей товариш прославився 
тим, що після удару його потужним за
рядом електричного струму став абсо
лютно несприйнятливим для інфек
цій, склянками вживаної різної отрути 
тощо. Бутаков доводив, що йому Бог 
визначив особливу місію — продемон
струвати людству шляхи виживання 
під час ядерної війни, яка нібито спа
лахне в 2014 р. Але Бог не пощадив 
свого обранця, коли він демонстра
тивно із словами «За здоров’я всього 
людства!» випив 250 грам тосолу. 
Лікарі нічим не могли зарадити «свя
тому».
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АКТУАЛЬНА ТЕМА
ТОЛЕРАНТНІСТЬ М ІЖ КОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН* 
а н а л із  р е д а к т о р а  «РП» п р о ф е с о р а  А .К о л о д н о го  
п у б л ік ац ій  с в іт с ь к о ї і р е л іг ій н о ї п р е с и  У к р а їн и  

(б е р е з е н ь -к в іт е н ь  2 0 0 4  р .)
Центр релігійної інформації і свободи УАР регулярно опрацьовує матеріали про 

релігійне життя України і світу, видрукувані в понад 20 світських газетах і біля 25 
релігійних періодичних виданнях. При визначенні того, наскільки публікації ЗМІ утвер
джують релігійну толерантність, ми користуємося теоретичними викладками розуміння 
цього поняття і його складових М.Бабієм. Відтак толерантність постає як певний мо 
рально-практичний орієнтир поведінки і взаємин різних релігійних агентів -  церков, 
конфесій, віруючих і їх спільнот. Ця певність виражається у зваженості та неупередже
ності в міжконфесійних відносинах, у визнанні права на існування «іншої істини», іншо
го бачення релігійних проблем, відмінного світобачення, у спокійному сприйнятті іншо 
го шляху осягнення надприродного. Відтак релігійна толерантність виявляється як праг
нення єдності в розмаїтті, визнанні можливості різних шляхів до Бога.

Відразу відзначу, що статті, які б в теоретичному плані розкривали природу 
релігійної толерантності й шляхи її утвердження, не були видрукувані в жодному засобі 
масової інформації. Більше того, це є нині чомусь не в моді. Газетні видруки орієнтовані 
скоріше на своєрідне роздмухування тих міжконфесійних чи міжцерковних протисто
янь, які мають місце у світі або Україні. Позитивні приклади суспільного функціонуван
ня релігійних спільнот, зокрема 'їх благодійництва, залишаються поза увагою наших 
журналістів.

Якщо не брати до уваги пасхальну тематику, то домінуючою в ЗМІ є мусульманська 
проблема. Більшість газет України, особливо російськомовних і єврейських, прагнуть 
подати іслам як релігію, здатну сформувати ворожість до іновірців, спонукати своїх 
вірних на екстремістські дії, бо ж нібито це вже гарантує їм прихильність Аллаха. 
При цьому газетарі користаються не тільки посиланнями на діяльність «Аль-Каїди» 
у світі, прикладами дій албанських екстремістів у Косово, чеченських бійців на своїй 
рідній землі чи діями шиїтів Іраку проти окупаційних військ антисаддамівської коаліції, 
а й на ту ситуацію, яка склалася в Криму після побиття скінхедами кримського татарина, 
після виявленого загалом законного невдоволення кримських татар діями місцевих вла
стей, які позбавляють їх права на володіння землею в поморському регіоні, на побудову 
мечеті в центрі Сімферополя тощо.

Формування газетами негативної громадської думки щодо ісламу йде паралельно з 
описанням нібито невинних «акцій помсти» з боку Ізраїлю, знищення американськими 
вояками непокірних іракців чи «законної» протидії з боку кримських можновладців ра-

* Стаття написана в межах виконання проекту «Утвердження толерантності в українському 
суспільстві шляхом крос-регіональних і багатовимірних моніторингів релігійних процесів», який 
•підтримується Міжнародним фондом «Відродження».
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зом з Церквою Московського Патріархату діям кримських татар і їх Меджлісу. Глибинні 
причини близькосхідної трагедії, пов язані з піввіковою неможливістю палестинців ма
ти свою державу, залишаються поза увагою журналістів. Так само як і описання подій 
в Іраці переводиться ними в релігійну площину, ледве не до протистояння ісламу й хри
стиянства, хоч причини їх лежать, з одного боку, в сфері нафтового бізнесу, а з другого -  
у вихідному протистоянні ісламу та іудаїзму. Як на мене, то виважену оцінку проблем 
протистояння в Криму дав а газеті «Вечерние вести» (№57) заступник голови Меджлісу 
кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Народний депутат зауважив, що неоднора
зові провокування кримських татар на дії-відповіді переслідують мету зрештою добити
ся введення в Автономії якихось режимних дій. «Абсолютним міфом є те,*що кримські 
татари нетерпимі до інших релігій... Але саме наша віра -  іслам допомогла нам зберегти 
свою ідентичність». Цікавим є висновок Р.Чубарова: «Не обов’язково, щоб Крим був 
національно-територіальною автономією. Проте обов’язково, щоб кримські татари, 
один із корінних народів України* одержали механізми, які забезпечили б їм гарантії 
існування».

Єврейська преса протягом цих двох місяців продовжує мусувати рішення Шев
ченківського суду м.Києва про закриття газети «Сільські вісті». Наявне прагнення до цієї 
словесної возні підключити й релігійні організації. Вже маємо неодноразові висловлю
вання із засудженням газети з боку лідерів різних іудейських релігійних об’єднань. 
Приєднався до цього і предстоятель УПЦ Московського Патріархату митрополит Воло
димир. Український скандал, що видно з газет, винесли і на брюссельський семінар 
«Європа: проти антисемітизму за єдність різноманіття». Проте, як і в описанні ісламсь
кого чинника міжнародної напруженості, журналісти не йдуть до причин. Феномен ан
тисемітизму існує і він з кожним роком зростає. А де криються причини цього наростан
ня, бо ж диму без вогню не буває? То ж маємо журналістську поверховість, пошук сен
сацій, описовість, а не аналіз.

Подеколи причину наростання міжнародного ісламського тероризму газети пов’язу
ють із появою монополярної аполітичної системи начолі із США, яка для захисту 
світової фінансової олігархії, що має глобальне панування, вдається до глобального аме
риканського тероризму. Але знову ж це є наслідок, а не причина.

Деякі з газет, зокрема «Сільські вісті», «Інформаціний бюллетень» та ін., видрукува
ли статті й інтерв ю голови іудейської громади ліберального спрямування м.Харкова 
Е.Ходоса, в яких він прагне розкрити зміст поняття іудеофашизм і довести те, що «за 
всіма великими єврейськими капіталами маячить чорний капелюх. Вони (підприємці -  
А.К.) почали називати себе головними рабинами».

Як бачимо, преса -  це той сірник, який розпалює не тільки міжнаціональні, міжкон
фесійні, а й внутрішньоконфесійні протистояння. Поки воно жевріє без оприлюднення, 
то ще можна надіятися, що воно зрештою потухне, але коли вже виходить у світ гро
мадськості, то погасити його не легко. А тим більше, коли цим конфліктом користують
ся чи прагнуть скористатися певні політичні сили.

Живим прикладом останнього є інтерв’ю першого секретаря ЦК Компартії України 
П.Симоненка в «Киевском телеграфе», а опісля його ж стаття «Держава, релігія, народ і 
комуністи. Про деякі питання державно-церковних відносин в Україні: чи здатна влада
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до діалогу?» в «Голосі України» (№67). Прагнучи завоювати в електорат для своєї партії 
на наступних виборах вірних Української Церкви Московської юрисдикції, лідер ко
муністів чітко визначив об’єкти їх неприязні, в якій московсько-православні можуть зна
ходити підтримку КПУ. Це -  Київський Патріархат, що обстоює відокремлення право
славних України у свою Помісну Православну Церкву від Російського Патріархату; 
УГКЦ, яка, дивись, надумала перенести в Київ зі Львова свій офіс і має намір розбудову
вати тут свій Патріархат, підтримуючи в такий спосіб політику «натиску на Схід» Вати
кану; різні неправославні релігійні спільноти, «псевдорелігійні структури», що з дозволу 
влади поширюються по Україні. Тут маємо пряме підбурювання до міжцерковної і 
міжконфесійної ворожнечі, навіть протистояння Православної Церкви України Мос
ковського Патріархату з владою -  Президентом країни, Держкомом релігій тощо. Вия
вивши у своїй статті повне нерозуміння і незнання української релігійної історії та 
міжнародно визнаних норм релігійного життя, П.Симоненко закликає православних ра
зом з комуністами консолідуватися і долати смуту. Але ж ті установки, з якими він праг
не йти на це, явно суперечать навіть ленінським принципам свободи совісті, які мала б 
обстоювати керована ним партія, не говорячи вже про нинішні законодавчі норми Ук
раїнської держави, які світове співтовариство визнає як одні з найдемократичніших.

Переглянемо тепер основні періодичні видання різних конфесій і Церков України 
за останні два місяці. Насамперед звернемося до періодичних видань українських право
славних Церков. Відразу відзначимо, що газета УПЦ Київського Патріархату «Голос Пра
вослав’я» (№6) видрукувала богословську статтю протоієрея М.Бочкая «Християнська 
любов -  головне джерело толерантності», в якій наголошується, що акцентована Ісусом 
Христом любов до ближнього має бути всеохоплюючою і поширюватися на всіх людей, 
незалежно від їх віросповідної, національної чи расової належності. Автор зауважує на 
тому, що толерантність у наших стосунках необхідна насамперед заради нашого 
спасіння, заради єдності нашого суспільства та держави, заради миру між людьми. Вона 
необхідна особливо для православних, якщо вони налаштовані на об’єднання, яке мож
ливе лише на основі християнської любові. Тільки це число газети з чотирьох говорить 
про нехтування принципами християнської любові й виявлене насилля з боку священст
ва Сарненської єпархії УПЦ МП щодо вірних тих парафій, які виявили бажання перей
ти до Київського Патріархату.

Як газети Київського Патріархату («Голос Православ’я», «Християнська Україна» й 
ін.), так і газети УАПЦ («Успенська вежа», «Наша віра») не надрукували жодної зневаж
ливої статті щодо інших конфесій, виявили здорове розуміння релігійної ситуації в Ук
раїні. Більше того, вони інформують про зустрічі Патріарха Філарета з діячами інших 
(навіть нехристиянських) конфесій, зокрема нагородження його Міжнародною іудейсь
кою організацією орденом «За мир і процвітання».

Українська релігійна духовність завжди відзначалася своєю толерантністю й 
відкритістю. Свідченням цього є утворення різними конфесіями української зорієнтова- 
ності Наради представників християнських церков України, до якої ввійшли УПЦ КП, 
УГКЦ, Римо-католицька Церква України, Всеукраїнський Союз Церков християн віри 
євангельської, Українська Християнська Євангельська Церква, Братство незалежних цер
ков і місій євангельських християн-баптистів України та Церква Адвентистів сьомого
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дня України. Газета інформують про засідання керівників названих релігійних ор
ганізацій, які розглянули питання налагодження тісної міжконфесійної співпраці 
у справі захисту людського життя, висловили своє занепокоєння впровадженням нових 
способів реєстрації та ідентифікації громадян. Зазначена Нарада діє поза державними 
інституціями і відкрита для розширення кола своїх учасників. Відтак принцип толерант
ності міжконфесійних відносин для неї є одним із вихідних.

Для газет Української Греко-Католицької Церкви («Жива Вода», «Нова зоря», АРІ та 
ін.) характерним є занурення у свої внутрішні проблеми, але при цьому подається толе
рантно інформація про життя римо-католиків і православних, подеколи -  протестантів. 
Проте звертає на себе увагу прагнення греко-католиків актуалізувати проблему єдності 
християн, спільності їх східної і латинської традицій. Тут можна прочитати: «Незважаю
чи на відмінність у віровченні, католики, православні і християни-євангелісти більше не 
почувають себе опонентами чи суперниками; вони знають: те, що 'їх об’єднує набагато 
більше від того, що 'їх розділяє. Вони почувають себе братами і сестрами в Ісусі Христі».

По-різному можна розцінити той факт, що для тижневика католицьких парафій Ук
раїни «Парафіяльної газети» інші конфесії і церкви нібито й не існують. Окрім скупої 
інформації про деякі події з життя Вселенського чи Московського Патріархату, щось 
інше тут не знайдеш. Навіть Греко-Католицька Церква не заслужила уваги цього часопи
су. Чи це така форма вияву толерантності, а чи ж сприйняття себе як єдино значимої кон
фесії? Над цим варто ще подумати.

А ось сказати, що видання УПЦ Московського Патріархату («Летопись Православ
ная», «Начало», «Мир», «Спасите наши души», «Православный мир», «Православний 
світогляд» та ін.) відзначаються толерантністю у виявах своїх відносин до інших церков 
і конфесій, аж ніяк не можна. Щодо католиків у них є завчасно заготовлена формула: 
«Католики говорять одне, думають — інше, а роблять третє». Газети виявили особливу не
приязнь щодо греко-католиків, зокрема їх прагнення вийти за межі Галичанського 
регіону і збудувати свій кафедральний собор в Києві, який Московський Патріархат вва
жає своєю канонічною територією. При цьому Московське Православ’я не враховує те, 
що Християнська Церква, свої коріння в якій має і УГКЦ, функціонувала на київських те
ренах задовго до колонізації Московським Патріархатом Київської митрополії. Газети 
УПЦ МП виявляють глухоту щодо процесів розбудови незалежної Української держави 
і всіляко підносять й пропагують ідею єдності «Русского мира». Саме тому на їх сторінках 
з являється різний зневажливий матеріал щодо національної церкви Київського 
Патріархату і його Предстоятеля.

Особливу увагу московсько-православні видання звертають на ситуацію в Криму. 
Але при цьому не йде мова про порозуміння між православними і мусульманами. Газета 
«Мир» (№6) видрукувала статтю відомого кримського компартійного діяча Л.Грача, 
який твердить, що в мусульманське середовище Криму проникають емісари-ваххабісти, 
що тут готується ситуація, придатна для підривної діяльності ісламських радикалів. Все 
це нібито служить перепоною для діалогу православних і мусульман.

Крапку над «і» щодо питань міжконфесійних відносин ставить стаття-передовиця 
газети «Мир» (№6) «Почему православные так нетерпимы в отношении других рели
гий». В ній зокрема сказано: »Для того, щоб не дивуватися так званій релігійній нетерпи-
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мості Православної Церкви, насамперед необхідно чесно відповісти собі: чи віриш ти 
в єдиний, запропонований Господом, шлях спасіння, а якщо так, то чи співвідносиш ти 
своє життя з вихідним досвідом християнської церковності, а опісля вже прагнеш 
вирішити для себе питання, а чи можна приліплюватися душею до інших видів тра 
диційних чи нетрадиційних релігійних поглядів... Розмивання відчуття абсолютного і 
єдиного, яке характерне для західної свідомості, нині починає прививатися і у нас. Церк
ва всіляко цьому протистоїть. Це -  вірно». Відтак при визнанні своєї єдиноістинності 
якісь діалоги з іншими, в т.ч. і з християнськими конфесіями, неможливі.

Не станемо тут окремо аналізувати поширювані в Україні московські православні га
зети («Церковный вестник», «Православная Москва», «Русь державная», «Радонеж» та 
ін.). Вони за змістом мало чим відрізняються від московсько-православних видань Ук
раїни, хіба що певною толерантністю до діючих в Росії мусульманських об’єднань. Але 
своїм прагненням стати державною Церквою Росії, реалізуючи останню заяву Президен
та РФ В.Путіна про «підтримку традиційних конфесій», РПЦ виявляє свою явну нетоле- 
рантність щодо інших релігійних спільнот.

Протестантські періодичні видання України не приділяють якусь увагу міжкон
фесійним відносинам. їх зміст обмежується переважно питаннями внутрішньокон- 
фесійного життя. В цьому знаходить відображення небажання протестантів привертати 
увагу своїх вірних до інших християнських течій, а відтак і до проблем відносин з ними.

Мусульманські часописи («Арраид», «Минарет» та ін.) зосереджують увагу зокрема 
на обґрунтуванні думки, що «ісламу не слід боятися», що в ньому «немає несправедли
вості, екстремізму, заклику до вбивства ні в чому невинних людей». Газети водночас 
прагнуть якось відвернути спроби навернення мусульман в християнство. В органі ДУ
МУ «Минарет» з’являються критичні публікації щодо ваххабізму, його видань. Муфтій 
Ахмед Тамім закликає об’єднуватися з ДУМУ в боротьбі проти екстремістських течій з 
метою захисту людських цінностей ісламу.

В толерантизації міжконфесійних відносин неабияку роль відіграють суспільно- 
релігійні позаконфесійні газети («Арка», «Християнський світ») і позаконфесійні хрис
тиянські газети («Вічний скарб», «Христианские новости», «Камень краеугольный» та 
ін.). Вони переважно інформують без якихось коментарів про релігійне життя різних 
християнських спільнот, закликають державні органи не допускати щодо них якісь об
меження тощо. Своє покликання ці виданні вбачають не тільки в інформуванні про різні 
релігійні події, а й у навчанні християнській вірі.

Таким чином, як світські, так і релігійні видання Україні своїм змістом (за винятком 
видруків Церкви Московського патріархату в Україні і Росії) сприяють загалом форму
ванню толерантних міжконфесійних відносин. Якщо деякі з них не звертаються до цих 
питань, то це або тому, що вони для них не є актуальними, або ж не знаходять за 
потрібне входити в поле міжконфесійного протистояння. Певно що назріло вже питан
ня проведення всеукраїнської науково-практичної конференції журналістів світських і 
релігійних ЗМІ з питань висвітлення ними проблем релігійного життя, в т.ч. й міжкон
фесійних відносин.
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Чиновники деяких провінційних управлінь юстиції Росії направили Церквам 

Християн Віри Євангельської (ХВЄ) листа з вимогою надати повні списки членів 
Церкви. При цьому в головному управлінні Міністерства стверджують, що 
подібних розпоряджень своїм підрозділам на місцях не віддавали. Проте глава
протестантських Церков Росії єпископ Сергій Ряховский стверджує, що такі за
пити на місцях уже стають правилом. «У випадку відмови надати такий список 
пасторів викликають у ФСБ, вимагають співробітництва, загрожують закриттям 
Церкви, — заявив єпископ. — Зі списком методи роботи теж відомі: людей викли
кають до начальства і ставлять перед ними ультиматум «або робота, або віра»; із 
простими ж людьми за списком «працюють» так звані центри з реабілітації 
жертв сект і співробітники ФСБ». Директор Інституту релігії і права Анатолій 
Пчелінцев підтвердив наявність в регіонах подібних розпоряджень. Понад це, 
у його розпорядженні є лист, який містить не лише вимогу надати список членів 
Церкви, але і дані про їхнє місце проживання. «Органи юстиції, -  резюмував 
Пчелинцев, — імітуючи кипучу діяльність із збору інформації, порушують дві 
статті Конституції -  про недоторканність приватного життя й особистої
таємниці і про неприпустимість збору, збереження, використання і поширення 
інформації про приватне життя особи без його згоди». Директор Центру стра
тегічних досліджень релігії і політики сучасного світу Максим Шевченко впевне
ний, що причиною «кипучої діяльності» чиновників є невірно витлумачені сло
ва президента країни про необхідність наведення в країні порядку. «У регіонах 
цю ініціативу чомусь сприйняли як вказівку затиснути все громадське життя 
в ідеологічні тиски». Тим часом заступник голови Відділу зовнішніх церковних 
зв’язків Московського Патріархату протоієрей Всеволод Чаплін не сумнівається, 
що «вимагати списки членів Церкви -  це, звичайно, якесь марення». Від при
ходів Російської ПЦ, нагадав священик, навіть у найважчі роки державного 
атеїзму вимагали списки тільки тих, хто хрестив чи відспівував, але ніяк не всіх 
членів Церкви.

* * •к * *

Велика Британія розширює свободу совісті. Міністерство внутрішніх справ 
країни оприлюднило офіційний документ «Працюємо разом: кооперація між 
урядовими установами та релігійними громадами». Документ зобов’язує поса
довців при вирішенні суспільних проблем обов’язково консультуватися не лише 
з великими релігійними спільнотами, а й з релігійними меншинами, зокрема з 
язичниками, зороастрами, церквою чорної більшості і навіть атеїстами. Відтак 
ті привілеї, які мала до цього державна Церква Великобританії Англіканська, вже 
не діють. Діалог з релігійними громадами відтепер в Англії стає нормальною ча
стиною діяльності урядових структур. Чиновників документом зобов’язано усу
нути свою «релігійну неграмотність». Оприлюднюючи його, прем’єр-міністр
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Т.Блер зауважив: «У нашій країні переважна більшість людей сповідує якусь з 
релігій. Тому ми повинні бути впевнені в тому, що наша політика врахує потре
би і розвиток релігійних громад. До того ж, ці люди мають значний досвід робо
ти як у місцевих громадах, так і на вищих церковних рівнях. Уряд має користа- 
тися цим досвідом при вирішенні цілого ряду своїх справ. Важливим компонен
том нашого відкритого і різноманітного суспільства є успішні релігійні спільно
ти. Уряд тільки виграє із співпраці з ними».

к к к к к
Газета «День» друкує листи авторів, які вважають, що релігія і церква не ма

ють відігравати помітну роль в суспільному житті, бо ж вона не від світу цього, 
а відтак не слід роздувати якесь значення церковної освіти, релігійних свят і ос
вячень. Читачі висловлюють своє невдоволення також і тим, що високі державні 
діячі свою конфесійність і церковну належність прагнуть нав'язати державній 
політиці щодо церкви. Урядові кола, всупереч Закону про свободу совісті, який 
утверджує відокремлення Церкви від Держави, рівність в країні всіх церков і 
конфесій, все більше відкрито виявляють свою ставку на УПЦ Московського 
Патріархату, передають Російській Церкві святині України Київську і Почаївську 
Лаври, залишають безкарним розбій ченців Києво-Печерського монастиря то
що. Все це вони пояснюють тим, що після 70 років домінування атеїстичної іде
ології нині треба знайти належне місце релігії і церкві в суспільному житті, 
в житті особи і держави. Журналістка Клара Ґудзик, яка сповідує принцип «Сво
бода, рівність і братерство», в своєму коментарі зауважує: «Думаємо, що наш чи
тач завжди правий... Перебільшення, викривлення, суперництво, нехтування 
принципом «відокремлення церкви від держави» (навпаки — також вірно), недо
лугі демонстрації благочестя високими чиновниками, нахабство деяких владик, 
«церковнобудівничий» марафон, вимоги ввести Закон Божий (православний) 
до шкільних програм, зловживання під час виборчих кампаній (як з боку церк
ви, так і з боку політиків) і багато чого ще». ( День. -  №25, №35, Ns59)

•
•к к к к к

Президент Росії Володимир Путин підтримав ідею прийняття закону про 
підтримку традиційних релігій. Виступаючи на форумі народів Кавказу, прези
дент сказав, що «не потрібно забувати, що держава відокремлена від Церкви», 
але він згодний з тим, що «держава повинна знайти форми підтримки духовних 
лідерів традиційних конфесій». Президент пояснив, що він «має на увазі і ріп ієн 
ня в сфері власності» традиційних конфесій.

к к к к к
Під прикриттям боротьби з тероризмом уряд Узбекистану Я іІЙ М Ж Т І.е і І  

релігійними переслідуваннями, вважають иредітлш ш ки міжнародній орі .mi нації 
Hum an Rights Watch. За даними цієї організації, узбецька влада • нічним и залре 
ш товує і піддає катуванню ісламських дисидентів, релігійна практика яких не
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вкладається у встановлені державою рамки». ЗО березня опублікована доповідь 
Human Rights Watch, де відзначена, що в місця ув’язнення за час кампанії 
відправлено до 7 тис. мусульман, релігійна практика яких лежить поза державни
ми мечетями і медресе. З початку поточного року, за даними міжнародної право- 
захисної організації, засуджені щонайменше 26 незалежних мусульман. У до
повіді Human Rights Watch зафіксовано також 10 випадків смерті від катувань за 
п’ятилітній період. Згідно з доповіддю, понад половина репресованих належать 
до членів ненасильницької ісламської організації Хизб ут-тахрир (Партія 
звільнення). Ця група, що поєднує в собі релігію і політику, виступає за створен
ня халіфату (ісламської держави) в Узбекистані й в інших традиційно мусуль
манських регіонах. Узбецька влада, за даними Human Rights Watches, звинувачує 
членів цієї партії у ваххабізмі, хоча вони «не мають прямого відношення до 
послідовників ваххабізму в тій формі, у якій ця течія існує в Саудівській Аравії».

* * * * *

Після багатомісячних дискусій уряд Берліну прийняв рішення заборонити 
носіння релігійних символів у держустановах. Відтепер у державних навчальних 
закладах, установах правосуддя, поліції і пожежної охорони заборонене носіння 
хусток-хіджабів і будь-яких інших релігійних символів. Заборона не поши
рюється лише на підвідомчі церквам дитячі садочки, а також інші громадські ус
танови. Відповідний законопроект буде винесений на затвердження парламенту 
Берліну вже наприкінці травня. Канцлер ФРН Герхард Шредер переконаний, що 
«держслужбовці, включаючи педагогів, не можуть носити хіджаб». На його дум
ку, у Німеччині Церква відокремлена від держави, тому на чиновників у період 
виконання ними службових обов’язків поширюються більш суворі правила.

* * * * *

Ненасильницька демонстрація у формі колективної молитви була проведена 
представниками монтаньярів (національна меншість у В’єтнамі, що сповідує 
протестантизм). Близько 150 тисяч віруючих таким чином висловили своє став
лення до політики комуністичного уряду В’єтнаму, який порушує їхнє право на 
свободу совісті. Як повідомляє сайт Radikaly.ru з посиланням на правозахисну 
організацію Montagnard Foundation, у результаті грубого насильства, застосова
ного в той же день до мирних демонстрантів поліцією і військами, щонайменше 
400 осіб були вбиті, тисячі одержали поранення і були арештовані, їхня подаль
ша доля невідома. Уряд В’єтнаму ізолював райони Центрального нагір’я від 
відвідувань закордонних журналістів чи спостерігачів. В’єтнамські чиновники 
спростовують повідомлення іноземних ЗМІ щодо релігійних репресій. Як за
явив у Ханої глава в’єтнамського МЗС Ле Зунг, «у провінції Даклак ніхто не був 
убитий чи побитий на смерть». На думку чиновника, «це вже не перший раз, ко
ли «Human Rights Watch» і «Montagnar Foundation» поширюють фальсифікова
ну, перекручену і перебільшену інформацію. Ми рішуче спростовуємо її».
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-к -к -к •к •к
«РП» продовжує публікацію змісту релігієзнавчих понять.
Свобода релігії -  поняття, яке характеризує правові, суспільно-політичні, 

економічні можливості та гарантії вільного, (без будь-якого світського, владного 
чи релігійного силування), самовизначення особистості щодо певних релігійних 
цінностей, орієнтирів та життєвого самоствердження на їх основі, а також 
вільного функціонування релігійних організацій та їх інститутів. Свобода релігії 
не тотожна свободі совісті. Якщо остання охоплює своїм змістом широку сферу 
духовного, світоглядного, політичного буття людини, в якій вона самовизна
чається і її самореалізується, то свобода релігії стосується в першу чергу всього 
того, що має відношення до вільного функціонування релігії в суспільстві. Сво
бода релігії є одним із важливих структурних елементів свободи совісті. Свобо
да релігії має як внутрішній так і зовнішній аспекти свого вияву. Суть її 
внутрішнього аспекту, яка розкривається через поняття «свобода віросповідан
ня», є практично самовизначення особистості щодо конкретної релігії, конкрет
ного релігійного напряму і самореалізації на основі цього вибору. В особистішо
му, суб’єктивно-екзистенціальному вимірі свободи релігії постає як свобода 
віросповідання. Структурно свобода віросповідання включає: свободу вибору 
особистістю конкретної віросповідної парадигми; свободу мати і сповідувати 
свою релігію як приватно, так і публічно, разом зі своїми одновірцями; свободу 
здійснення релігійних обрядів, культу, ритуалів, нормативних приписів. Тобто 
йдеться про релігійну самореалізацію, як вільну публічну маніфестацію осо
бистістю своїх переконань і узгодження з їхньою суттю своїх вчинків, дій, 
життєдіяльності. Важливим у розкритті сутності поняття «свобода релігії» є по
няття «свобода церкви». Воно характеризує ступінь суверенності, незалежності 
релігійних організацій в богослужбовій, культовій діяльності, формуванні їх 
внутрішнього устрою, структури управління, їх правовий статус, а також умови 
і можливості реалізації ними своїх функцій, місії і завдань, заради яких вони 
власне і створюються. Тобто поняття «свобода церкви» відображає соціально- 
правові можливості й умови функціонування в державі церкви, релігійних 
об’єднань, громад та інших релігійних організацій. Поняття «свобода церкви» 
включає структурно як свободу створення, управління, функціонування 
релігійних організацій, свободу богослужбової практики, так і свободу госпо
дарської, фінансово-економічної, освітньої, інформаційної, місіонерської їх 
діяльності. Поняття «свобода церкви», будучи одним із важливих компонентів 
структури «свободи релігії», тісно пов’язане з категорією «свободи совісті», од
нак не входить до її структури. (М.Бабій)

Фактор релігійний — характеризує причинно-наслідковий вияв функціональ
ного зв'язку релігії і суспільства, ступінь, характер, результат її впливу на ос
новні компоненти структури соціуму, його підсистеми, соціальні процеси, 
життєдіяльність людей. Осмислення суті поняття «релігійний фактор» -  це 
фактично експлікація релігії як суспільно-функціонуючого явища. У своєму
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сутнісному вимірі це поняття певною мірою розкриває природу, механізм, спря
мованість функціонального вияву релігії, її впливу на соціальну реальність. Ад
же жоден суспільний феномен, в т.ч. і релігію, важко осмислити поза тими 
функціями, які він виконує в межах такої цілісної системи, якою є соціум. У цьо
му контексті релігія {як узагальнене поняття), або ж її структурні елементи по
стають як специфічна причина, суттєва обставина {фактор), що впливають на 
суспільні явища, процеси, через виконання релігійним комплексом своїх 
соціальних функцій, зокрема через діяльність церков (релігійних організації), 
детермінуючи певні стани і зміни в них. Цей вплив може бути значним, незнач
ним і негативним, прямим і опосередкованим. Зрозуміло, що ступінь, характер 
означених зв’язків релігії і суспільства, релігії і таких важливих складових 
архітектоніки соціуму, як держава, політика, нація, етнос, сім’я, економіка, куль
тура, мораль тощо, їх інтенсивність, були різними на різних етапах історичного 
розвитку узалежнені різного роду чинниками. Рівень, стан цих причинно- 
наслідкових взаємозв’язків і взаємовпливів значною мірою залежить з одного 
боку від конкретної конфесії, її суспільної присутності, розвитку її соціального 
вчення, ціннісної парадигми тощо, а з іншого -  від сутнісних характеристик са
мого суспільства, зокрема його духовної, культурної. (М.Бабій)

Політика держави у сфері свободи совісті {або політика держави щодо релігії 
і церкви) -  це один із важливих, специфічних сегментів внутрішньої і 
зовнішньої політики держави. У своїй сутності вона постає як концептуально 
оформлена система ідей, принципів, стратегій, підходів, мети, організаційно- 
практичних заходів та дій держави, спрямованих на планомірне регулювання 
суспільних відносин, які пов'язані зі світоглядною, передовсім релігійною саморе- 
алізацією громадян, створення нормальних суспільно-політичних, правових умов 
для забезпечення свободи совісті, релігії, діяльності релігійних організацій, гар
монізації взаємовідносин церкви і держави, утвердження демократичних форм їх 
співіснування та співпраці на благо суспільства, його консолідацію. За роки неза
лежності Україна пройшла свій непростий шлях формування базових прин
ципів, засад державної політики у сфері свободи совісті, релігії і вибудови на їх 
основі державно-конфесійних відносин. Ця політика у своїй основі: базується на 
засадах законності й справедливості, є легітимною; корелюється з основними 
положеннями Конституції України, комплексу законодавчих і нормативних 
актів щодо свободи совісті, свободи релігії, які у свою чергу постають як юри
дичне оформлення принципових основ цієї політики; відображає інтереси гро
мадянина, людини (віруючої і невіруючої особистості), визнає непорушність 
їхнього права на свободу совісті, свободу віросповідання, можливість його прак
тичної реалізації; відповідає визнаним нашою державою нормам, вимогам, 
міжнародного права в цій сфері; спрямована на забезпечення єдності й однако
вості правових підходів, принципів у їх практичному вияві (відносин владних 
структур і релігійних спільнот, правовий статус останніх) як на загальнодержав
ному, так і регіональному, місцевому рівнях; адекватна потребам держави,
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суспільства, релігійних організацій, віруючих, певним чином і викликам часу та 
базується на чіткому аналізі релігійної ситуації в країні, враховує позитивні й не
гативні тенденції, внутрішню логіку їх розвитку, прогнозовану перспективу; бе
ре до уваги той факт, що релігія і церква (релігійні організації) історично 
імплантовані в структуру українського соціуму, є його невіддільною частиною; 
орієнтована на відродження, розвиток духовного життя суспільства, його мо
ральне оздоровлення, створення умов для оптимального задоволення релігійних 
запитів віруючих громадян, вільної діяльності релігійних організацій і їх кон
фесійному розмаїтті, забезпечення стабільності, миру і спокою в соціумі. Дер
жавна політика у сфері свободи совісті, релігії окреслює пріоритети, роль, стра
тегію, тактику і методику практичної діяльності всіх гілок державної влади для 
забезпечення свободи совісті, свободи діяльності релігійних СПІЛЬНОТ. Ця 
політика побудована на системі визначальних принципів: світський, кон
фесійно безсторонній (нейтральний) характер держави, її структурних 
підрозділів; рівність кожного (людини і громадянина) у правах і свободах перед 
законом, незалежно від їхнього ставлення до релігії, належності до тих чи інших 
конфесій; рівність усіх релігійних організацій перед законом; допустимість 
у сфері свободи релігії діяльності релігійних організацій лише тих обмежень, що 
встановлюються законом і є необхідними в контексті охорони суспільної безпе
ки, громадського порядку, здоров’я і моралі або захисту прав і свобод людей. Ре
альна політика у сфері свободи совісті кожної конкретної держави, яка визнає і 
реалізує принципи демократії і вимоги міжнародно-правових документів з цих 
питань, має свою специфіку, свою мету, завдання, які детерміновані певним 
історичним, соціально-політичним, культурним контекстом, релігійно-церков
ною ситуацією. В центрі цієї галузі державної політики, взаємовідносин влади і 
церкви при всій різноманітності проблем, які виявляють себе при практичному 
втіленні засад цієї політики, знаходиться віруюча особистість. За своєю суттю ця 
політика має бути людиномірною, так як вона заторкує життєві інтереси кожної 
особистості -  віруючої і невіруючої, духовну сферу їх буття. (М.Бабій)
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РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Презентація книги Івана Петріва «Патріарх Філарет» відбулася ЗО березня 
в приміщенні Національного інформаційного агентства «Укрінформ». Видання 
приурочено до 75-ліття від дня народження Патріарха УГІЦ КП Філарета. Вида
ло книгу видавництво «Логос» при Львівському Музеї історії релігії. Разом із ав
тором книги у презентації взяли участь керівник Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії НАН України професор А.Колодний, архиепископ Перея- 
слав-Хмельницький Димитрій, професор КДА Д.Степовик, директор Львівсько
го Музею історії релігії В.Гаюк. Презентована книга продовжує серію видань 
Львівського Музею історії релігії, що присвячені відомим релігійним діячам Ук
раїни. Зокрема в цій серії вишли книги про Патріарха УГКЦ Йосипа Сліпого, 
митрополита цієї ж церкви Володимира Стернюка, Патріарха УАПЦ Димитрія 
(Ярему). В подальшому заплановано видати книги про митрополита Російської 
Православної Церкви в Україні Володимира (Сабодана), митрополита Римо-Ка- 
толицької Церкви в Україні кардинала Мар'яна Яворського та інших відомих 
релігійних діячів.

Кнопок К.В., Кучер О.М. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. -  К., 2004. Це третє видання 
навчального посібника з релігієзнавства цих харківських авторів. Від попередніх 
воно відрізняється мовою видання -  українською, українським завершенням 
розгляду історії релігій, а не російським, тим, що хрестоматійний матеріал -  тек
сти з першоджерел подає не потемно, а до всіх тем курсу, що структурно з’ясо
вує специфіку релігієзнавства як галузі наукового знання. Вирізняється це ви
дання підручника спробами ілюструвати кожну тему, унаочнити і запрограмува
ти курс, дати список сучасних видань із всіх його тем, зрекомендувати потемно 
найбільш цікаві Інтернет-сайти з релігії.

«Життя у Христі».- Львів, 2004. Книга ця -  своєрідна моральна катехиза 
УГКЦ. В першій її частині подається вчення Церкви про християнську мораль, 
акцентується увага на високому покликанні людини та її гідності. В другій час
тині висвітлюються питання суспільного життя, біоетики, соціальної доктрини 
Церкви, екології.

Людина і світ. -  2004. -  №3. Третє число науково-популярного часопису 
вміщує статті М.Бабія «Державна політика щодо свободи совісті й релігії: 
сутність і практика», Є.Харьковщенка «Софія Премудрість Божа», Н. Стоколос 
«Латинізація проти уніатизації», К.Буличова «Об’єктивність і прибульці» та ін. Є 
рубрика в Державному Комітеті України у справах релігій.
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Новини релігійної та релігієзнавчог літератури

У Москві вийшов новий переклад Корану російською 
мовою. Переклад виконаний азербайджанським ученим 
Ельміром Кулієвим. Рада муфтіїв Росії вважає, що цей 
переклад є новим кроком на шляху пізнання слова Алла
ха. Автор перекладу вперше намагався спиратися на тра
диційні джерела і зберегти ісламський дух, що несе в собі 
одкровення Всевишнього. Він виконаний мусульмани
ном і призначений саме для мусульман, а не просто для 
російськомовних читачів», -  сказав заступник голови Ра
ди муфтіїв Росії Марат Муртазін. За його словами, будь- 
який переклад, що не спотворює суті Корану, має право 

на існування. З видань, які використовуються нині, Муртазін особливо виділив 
переклади Саблукова, Крачковського, Османова й останній переклад Кулієва. 
«Ця четвірка для нас є найбільш авторитетною. Це найбільш адекватні перекла
ди», -  сказав він. Директор видавництва «Умма», у якому вийшов новий пере
клад, А.Ежаєв підкреслив, що він воліє називати книгу як переклад «змістів Ко
рана», тому що, за їхнім переконанням, цілком адекватний переклад Священної 
для мусульман книги на будь-яку мову неможливий. Наклад нового перекладу -  
10 тис. прим, (з арабським текстом і з коментарями).

ЯРОЦЬКИЙ П.Л. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. -  К., Кондор, 2004. Навчальний посіб
ник, написаний одним із провідних релігієзнавців України -  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, істориз
мом, сучасністю. В посібнику вміщено короткий релігієзнавчий словник, міжна
родні й українські правові документи з питання свободи совісті.
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КОНФЕРЕНЦІЇ, МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ
13 квітня у столичному Будинку вчителя відбулася уро

чиста презентація теоретичного обґрунтування повернен
ня (з 1807 р.) «осідку митрополита УГЩ до Києва». Пред
стоятель УГКЦ представив учасникам заходу свою концеп
туальну доповідь «Один божий народ у краї на київських 
горах», в якій виклав своє нинішнє бачення богословсько- 
канонічного підґрунтя переносу церковного управління до 
Києва і подальшого майбуття Церкви. Адже, як зазначив 
владика, переїзд керівництва Церкви -  «це не лише фізич
не переміщення, але й розв’язання значних церковних 

справ», особливо у царині відносин із православними. Тому доповідь насичена 
історичними екскурсами і закликами до інших Церков київської (прадідної) тра
диції «залишити минуле Богові у сподіванні, що у майбутньому українські хри
стияни досягнуть спільного бачення своєї історії». Доповідь має виразний про
грамний характер і визначає подальші можливі шляхи розвитку і перспективи 
Церкви. Зокрема у другому розділі -  «Сучасність, у якій мусимо діяти» -  підтвер
джується рух Церкви від юрисдикційної залежності від Латинської Церкви до 
церковної помісності. Адже Церква «відчуває, що готова, відповідно до східнох- 
ристиянської традиції, довершити свою структуру до рівня патріархату», а тому, 
відгукуючись «на заклик Святійшого Отця спільно працювати над сучасним тлу
маченням принципу примату Папи, пропонує Латинській Церкві перейти на со- 
причасну модель стосунків між обома Церквами». Такий крок, на думку Пред
стоятеля УГКЦ, дозволить «усунути з міжцерковного життя історичні анта
гонізми та упередження, що перешкоджали католицько-православному поро
зумінню». Наступними програмними пунктами у виступі Блаженнішого Любо
мира можна назвати декларування і заклики до інших християнських Церков 
київської традиції поступово звільнятися від «підпорядкування політичним 
інтересам чужих держав» і «спрямувати налагоджені взаємокорисні зв’язки з 
різними народами на благо своєї держави» та переходити «від «екуменізму уль
тиматумів» до партнерського діалогу. Владика переконаний, що цивілізоване 
комплексне вирішення долі Київської Церкви може стати справжньою «лабора
торією екуменізму», оскільки формуватиме «нові екуменічні моделі поро
зуміння» християн на основі першості в любові. На презентації було також за
тверджено проект концепції діяльності Соборної громади Патріаршого Собору 
Воскресіння Христового у Києві та представлено нову громадську організацію -  
«Соборне патріарше товариство святого великого князя Володимира», керівни
ком якого є Світлана Лі. Захід закінчився серією питань до кардинала Любоми
ра. Зокрема владика підтвердив необхідність ліквідації Києво-Вишгородського 
екзархату після повного перенесення осідку Церкви в Київ. А на запитання що-

64 Релігійна панорама № 4’2004



Конференції; мистецькі акції

до оцінки заяв кардинала Каспера після переговорів із Московським патріарха
том, блаженніший порадив присутнім не дуже перейматися тими заявами. 
На думку Предстоятеля УГКЦ, подібні заяви -  нормальна ситуація, оскільки 
«кожна добра справа вимагає не лише праці, але й боротьби». Створення 
Патріархату має значний супротив певних сил. Але Церква не налаштована 
відступати, оскільки діє в правничих рамках і всі свої кроки узгоджує з Папою. 
Крім того, Каспер своїми заявами зробив гарну рекламу справі становлення 
Патріархату УГКЦ ця справа нині стала знаною у всьому світі. Отже, греко-ка
толики готові продемонструвати і демонструють дійсно нове мислення в нових 
суспільних умовах. І хоча відповідь православних неважко передбачити, але хо
четься бути оптимістом... (О.Саган)

k  k  k  k  k

Семінар «Європа: проти антисемітизму за єдність багатоманітності» відбув
ся в Брюсселі. В його роботі взяло участь біля 700 відомих політиків з різних 
країн світу. Делегація Євро-Азійського Єврейського Конгресу, до якої входили і 
представники України, проінформувала про успіхи міжнародного міжрелігійно
го діалогу під патронатом Президента Казахстану Н.Назарбаєва, запропонувала 
європейським політичним та релігійним лідерам приєднатися до нього.

k k k  k k

Православна Церква України Московської юрисдикції провела в Києво-Пе
черській Лаврі семінар «Сучасні аспекти соціального служіння в Україні». Його 
організатором виступив Відділ доброчинності й соціального служіння при си
ноді Церкви. Йшла мова про технології формування та фінансування доброчин
них проектів. Серед тих проектів, які Церква має здійснити в 2004 р. -  ор
ганізація дитячого будинку для дітей-сиріт в Києві, обладнання дитячого будин
ку сімейного типу в Херсонесі та фізіотерапевтичного кабінету при церковному 
санаторії Сімферопольської єпархії в Алупці.

* k  k k  k  k

Науково-богословську конференцію «Релігійність Тараса Шевченка» провела 
Київська духовна академія УПЦ КП. Було заслухано доповіді про особливості 
релігійності поета, роль його творчої спадщини у відродження Української Пра
вославної Автокефалії, оцінки релігійності Т.Шевченка славним митрополитом 
Іларіоном (Огієнком) та ін.

k k  k  k  k

В Києво-Печерському Заповіднику продовжує роботу виставка «Свою Ук
раїну любіть .. .За неї Господа моліть!». Вона присвячена 190-річчю від дня наро
дженні Т.Г.Шепченка. Частину експонатів виставки складають експонати з осо
бистої колекції глави У1111, МП митрополита Володимра (Сабодана), зокрема 
давні видання «Кобзаря» поета.
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ*

Х Т О  Т А К І М Е Т О Д И С Т И ?  **

Вступ
Історія церков, що носять ім’я методистських, започатковується в Англії 

XVIII ст. постатями двох священиків Англіканської церкви Джоном (1703 -  
1791) та Чарльзом Уеслі (1707 -  1788).

З дев’ятнадцяти дітей, народжених в сім’ї Самюеля та Сюзани Уеслі, вижи
ло лише десять. Батько Самюель Уеслі більшу частину свого священого служіння 
провів в Епвортській парафіяльній церкві 
в графстві Лінкольншир. Життя великої 
сім’ї Уеслі за економічних умов того часу 
було далеко не легким. Хлопчиків Джона 
та Чарльза вже в ранньому дитинстві 
відправили в школу-пансіон в Лондоні.

Історія Англії XVIII ст. наповнена тяж
кими соціальними проблемами. Напів- 
зруйнована стара феодальна система 
пригнічувала та експлуатувала працюю
чих. Не існувало законів, які б забороняли 
дитячу працю. Заробітки були настільки 
незначні, що ледве давали можливість не 
вмерти з голоду. Середнього класу не існу
вало, а багаті намагалися тримати працю
ючих в стані рабів. Дівчата були майже 
позбавлені можливості одержати освіту, 
за винятком дітей із багатих сімей, а дітям 
із бідних сімей освіта взагалі була недо
ступною. Відповідно й медичної допомоги бідні були позбавлені. Умови життя 
робочих в Лондоні, Ньюкаслі та інших великих містах були жахливими, як і умо
ви праці у вугільних шахтах. Становище у в’язницях взагалі тяжко описати, але 
при цьому, оскільки злочинність була підвищеною, вони були переповнені.

Саме за таких умов і появилися на світ брати Уеслі. Завдячуючи батькам во
ни, старший брат Самюель та сім сестер отримали чудову гуманітарну освіту,

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії.
** Текст підготовлено на основі брошури Д. та К. Маркей «Кто такие методисты?» та збірника 

«Путь методиста», видрукуваного Об'єднаною Українською методистською Церквою міста Одеси 
«Святий шлях».
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а також грунтовну підготовку з освоєння Святого Письма та основ християнсь
кої віри і її практики.

Витоки методистського руху
Під час навчання в Оксфордському університеті Джон та Чаряьз Уеслі відчу

ли потребу в поглибленні своєї християнської віри. Разом з невеликою групою 
студентів вони починають збиратися для спільних молитов, вивчення Біблії, 
дискусій та відвідування в’язниць. Віра для них стає чимось більшим, ніж «вірне 
думання». Брати щонеділі ходять до святого причастя, чого не спостерігалося 
в середовищі студентів. Насміхаючись над таким чітким розкладом дня їх поча
ли називати «методисти». Цим словом надалі й назвали рух, заснований братами 
Уеслі всередині Англіканської церкви.

Розмірковуючи над природою релігійної віри Джон Уеслі прийшов до вис
новку, що жити по-християнському можна лише всередині християнського 
співтовариства. Він організував групи, які називалися «класами» і були покли
кані допомогти раннім методистам здобути почуття належності до громади. Такі 
«класи» часто збиралися в будинках їх учасників. На цих зібраннях вони моли
лися і підтримували один одного в зміцненні християнської віри.

У вересні 1725 р. Джон Уеслі був призначений дияконом і прочитав в цій ролі 
свою першу проповідь в невеличкому селищі Саут Лей під Вітні. В 1726 р. він 
став обраним членом Лінкольн коледжу. З цього часу Джон повністю віддається 
служінню. Згадуючи про свою проповідницьку діяльність, він опісля говорив: «З 
1725 по 1729 роки я багато проповідував, але не бачив ніяких наслідків від своїх 
проповідей. І дійсно, звідки вони могли взятися? Бо ж я ні добивався покаяння, 
ні проповідував Євангелію, беручи до уваги те, що слухачі були віруючими, ба
гато хто з яких не потребував покаяння. Але з 1729 по 1734 рік, зробивши акцент 
на покаянні, я став відчувати певні ледь помітні наслідки і не дивно, бо ж я не 
проповідував віру в кров Нового Завіту».

Під час відсутності Джона в коледжі його підміняв брат Чарльз. Організова
на ними група стала називатись Клубом святих, а пізніше -  методистами із-за їх 
звертання до методичних звичок. їх діяльність вимагала наступне: відвідування 
ув’язнених, навчання неосвічених допомога бідним, щотижневий піст і хлібопе- 
реломлення.

Відчувши, що покликаний Богом до служіння в ролі священика англікансь
кої церкви, Джон Уеслі вирішив відправитися місіонером в англіканську ко
лонію Джорджію в І Іівиічній Америці. Зрештою йому вдалося переконати і бра
та Чарльза в тому, що він повинен слідувати за ним. Останній в 1735 р. також 
прийняв духовний сап і брати разом відправилися місіонерами в колонію, де гу
бернатором був Джеймс Оглторп. Джон служив в парафіяльній церкві в Севанні, 
а Чарльз -  в Форту Фреде ріка. Великим бажанням та надією було для них навер
тати корінне населен і їм Америки в християнську віру та нести слово віри 
емігрантам з Європи. Чарльз отримав призначення на посаду секретаря в спра
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вах індійців та особистим секретарем Оглторпа. Він пробув в Джорджії десь 
п ять місяців і повернувся в Англію. Джон прожив в Америці майже два роки та 
заклав тут фундамент духовного пробудження. Брати відчували, що корінне на
селення не почуло їхніх закликів до християнства, але перебування в Новому 
Світі пробудило в них покликання до внутрішнього миру в Христі, яке довелось 
їм випробувати серед німецьких пієтистів та моравських братів. Назавжди в них 
залишилось гаряче неприйняття рабства.

Під час подорожі в Джорджію трапилась подія, яка змінила все наступне 
життя братів Уеслі. На борту корабля «Симмондс» під час жахливого шторму во
ни побачили та почули як моравські брати читали Святе Письмо, молилися та 
співали. Вони були разом з Господом і не відчували страху, в той час як брати 
Уеслі боялися смерті, бо ж миру в їхніх душах не було. Пошуки ними такого ми
ру почалися з вивчення мови моравських братів (німецької) та потягу до глибо
ко особистого духовного зв’язку з Богом. В співах моравських братів вони знай
шли засіб, що пов’язував віру та громаду. Вихваляючи Бога в співах, людина 
усвідомлює сенс віри та відчуває покликання до вірного служіння

Перебуваючи в Америці, Джон Уеслі переклав безліч натхненних німецьких 
псалмів красномовними віршами та видав в 1737 р. в Чарльзтауні першу в Аме
риці збірку псалмів англійською мовою.

Повернувшись до Англії, Джон та Чарльз продовжували свої пошуки миру з 
Господом. 17 травня 1738 р. Чарльз прочитав коментар Мартіна Лютера до «По
слання до Галатів». Після цього він почав набувати цей спокій. Чарльза вразило 
те, що Лютер в своєму коментарі підкреслив слово «мене» у фразі «що мене по
любив, і віддав за мене Самого Себе» з цього Послання (2:20). У своєму щоден
нику Чарльз записав : «Коли природа примусила мене, абсолютно змореного, 
лягти в ліжко, я прочитав Святе письмо і спокійно заснув». Через чотири дні, 
21 травня (тоді це був День П’ятдесяниці) він записав: «Я зрадів надії ввіритися 
Христу. І побачив, що у вірі стою». Це був день навернення Чарльза у віру!

24 травня змінилося життя й Джона Уеслі. Після вечірньої служби в Соборі 
св. Павла в Лондоні він пішов на збори Спілки на вулицю Олдерсгейт. Там, під 
час читання передмови Мартіна Лютера до Послання до римлян, як потім роз
повів сам Джон, «я відчув, що на серці мені, дивним чином, потеплішало. Я зро
зумів, що лише одному Христу можу довірити своє спасіння». Біля десятої ве
чора він прийшов до хворого на той час Чарльза і сказав: «Я вірую!». В щоден
нику 23 травня Чарльз написав, « Ми проспівали псалом, який я написав, 23 
травня, присвячений своєму наверненню в віру, та порозходилися з молитвою 
на вустах».

Як і Лютер до них, який намагався реформувати Римську Католицьку церкву, 
не думаючи відділятися від неї, так і брати Уеслі мали намір розповсюджувати та 
стверджувати свій досвід віри, залишаючись священиками Англіканської церк
ви, не підозрюючи, що створений ними рух з часом зрештою відокремиться від 
материнської церкви.

Після свого «навернення» брати Уеслі постійно прагнули до такого зв’язку з
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Господом, який був би і особистим і суспільним. Це стало їх шляхом до святості. 
Вони проповідували по всій Англії, насамперед серед бідних, читаючи їм Біблію, 
молячись та вказуючи на внутрішні свідоцтва духу, співаючи хвалу Богові, до
ступними словами проповідуючи Слово Боже, демонструючи свою вірність мо
литвам та обрядам Англіканської церкви. Шлях до святості, говорили вони, ле
жить через зв'язок особистої та суспільної набожності. Всім, потребуючим допо
моги, вони намагалися її надати. Брати організовували школи для дітей шах
тарів, надавали медичну допомогу бідним, створювали кредитні спілки для тих, 
кому гроші офіційно не надавалися в борг, навчали читанню неграмотним. Все 
це було свідченням Благої Вісті Євангелія, бо пізнати Христа означає зайнятися 
потребами інших. Таке об’єднання особистої та суспільної святості стало 
обов’язковим для послідовників братів Уеслі.

Джон Уеслі очолював методистське відродження понад 50 років. Він про
повідував повсюди -  на вулицях, на полях, в молитовних будинках. Щодня він 
піднімався о п’ятій годині ранку для молитви й читання Біблії. Після цього сідав 
на коня і скакав щодня до двадцяти міль, проповідуючи по 4-5 разів в різних 
місцях. За все своє життя Джон проскакав верхи двісті п’ятдесят тисяч міль, про
читавши при цьому сорок дві тисячі проповідей. Він проповідував до останніх 
днів свого життя.

Розвиток методистського руху
Брати Уеслі дотримувалися догматів Символу віри Англіканської церкви. Во

ни організовували спілки, учасники яких (а серед них було багато прихильників 
Англіканської церкви) підкорялися чіткому розпорядку та жили в молитвах, 
хвалі Господу та в праці на благо суспільства. Вони проводили зібрання серед 
членів методистських спільнот, покликаних забезпечити їхню постійну участь 
в житті суспільства на всіх рівнях. В такий спосіб був встановлений нерозривний 
зв’язок між вірою та повсякденним життям. Для методистів благословенна Божа 
любов в Ісусі Христі була глибоко особистим переживанням, інтелектуальним та 
соціальним. Це -  любов до всіх людей, у всі часи та повсюди. Навернення у віру

означало зміни в житті 
однієї людини та життя 
суспільства в цілому. Коли 
метою життя стає слідуван
ня за Христом та бажання 
стати інструментом Божої 
любові в цьому світі, то лю
дина не може бути задово
леною тільки особистим пе
реродженням. В той час як 
зростає святий зв’язок лю
дини з Богом, це не може не
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впливати на оточуючий світ. Для братів Уеслі не існувало такої речі як особиста 
святість, що є відірваною від святості суспільної.

Відносячись з належною повагою до завітів Святого письма, до дарованої 
людям здатності мислення, до наступності традицій, що лежать в основі 
Англіканської церкви, брати Уеслі відзначали важливість особистого досвіду. 
Згідно їх вчення, віра потребує залучення всієї людини -  її тіла, розуму, емоцій. 
Людина здатна пізнати і відчути Божу любов в своєму житті через прийняття 
Христа як свого спасителя, як головну рухому силу своєї життєдіяльності. 
При цьому постійне єднання з Богом відбувається через молитву та таїнство 
причастя, через загальну трапезу, яка робить жертовну любов Бога частиною на
шого повсякденного життя.

Характерною особливістю методизму є те, що він став рухом співаючих. 
Чарльз Уеслі взявся за написання псалмів, які б поєднували віру й життя. Багато 
псалмів були опубліковані в книгах та листівках і поширювалися в методистсь
ких спілках. Протягом свого життя Чарльз написав біля 9 тисяч псалмів та 
віршів. Джон також чудово писав псалми і часто ще й редагував для публікації 
псалми, написані братом. Він збирав та опубліковував для них мелодії. Основу 
текстів, що належали перу Джона та Чарльза, складають слова люблю, знаю та 
відчуваю. Брати розуміли: люди розумом можуть знати, що Ісус Христос є 
втіленням безкорисної любові Божої до всього роду людського, але важливо, 
щоб кожен відчував те, як ця любов втілюється в його власному житті.

Проповіді, письменність, видавнича справа та освіта, на яких робили наголос 
брати Уеслі, незабаром стали характерними ознаками руху методистів. Бог дару
вав кожному розум, відзначали вони, який необхідно використовувати у всій 
його повноті для пізнання Бога та створеного світу, щоб бути зрозумілим для 
людей. Тому брати створювали літературу для формування віри та усвідомлення 
її. Джон опублікував безліч проповідей та роз’яснень до Нового Завіту, що разом 
з псалмами його брата та Книгою загальних молитов Англіканської церкви скла
ли ядро віровчення методистів.

Брати Уеслі вважали також, що люди, як творіння Боже, мають якомога 
більше знати про універсальність людського досвіду. Тому Джон Уеслі видав ба
гато праць зі світової історії, географії та ін.

Головними постулатами вчення методистів та їх практики є: визнання 
пріоритету Святого Письма, а водночас Церкви як тіла Христового; особиста 
зустріч з Богом через одкровення Христа; піднесення хвали Богу в співах; прове
дення життя в молитві та поклонінні; пошук Духа Святого в собі; постійне вив
чення Біблії; праця на благо суспільства; вірність таїнствам (хрещення та святе 
причастя) Церкви; прагнення до особистої та суспільної святості. Брати Уеслі 
проповідували й інші постулати Реформації, особливо «кожен віруючий -  свя
щеник» та «виправдання вірою».

З моменту започаткування руху методистів брати Уеслі наголошували на то
му, що релігійна спільнота повинна трудитися на суспільне благо. Тому методи
сти відвідували місця відбування покарань, будували школи для дітей шахтарів,
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проповідували бідним в міських робочих домах, надавали бідним одяг, їжу, при
тулок та медичну допомогу. З точки зору братів Уеслі, Святе Письмо вчить саме 
такому служінню людям. Любити так, як любив Христос, означає ставитись до 
всіх і до кожного з милосердям та справедливістю.

Д ж о н  Уеслі про природу методиста

«Те, що виокремлює методиста із середовища інших людей, не є його 
своєрідним мисленням і поняттями. Він може належати до того чи іншого вірос
повідання і водночас мати з багатьох питань свої міркування ... Якщо хтось ду
має, що методист -  це людина, яка виділяється з середовища інших християн 
якимсь особливим вченням, той відкрито виявляє свою необізнаність і далекий 
від істини.

Ми твердо віримо, що все Священне Слово вийшло від Бога і в цьому відно
шенні відрізняємося від євреїв, турок і від невіруючих. Ми віримо, що Слово 
Боже є єдиним і достатнім вказівником для християнської віри у справі 
спасіння і відрізняємося цим від прихильників Римо-Католицької церкви. 
Потім, ми віримо, що Христос -  вічний і істинний Бог. За цими поглядами ми 
відрізняємося від соцініан й арійців, які не вірять в божественність Христа. Всі 
інші думки, що не стосуються основних християнських догм, не є перепоною 
для взаємовідносин...

Наша віра не ґрунтується на якихось незвичайних словах чи утриманні 
в приватному житті від звичайних виявів. Навпаки, ми виражаємо свої думки 
найбільш знайомими, зрозумілими і простими словами... Ми не хочемо з яко
юсь перевагою підкреслювати один біблійний вислів, відокремлюючи його від 
інших... Критики методизму роблять велику помилку, коли гадають, що суть на
шого вчення прихована в словах. Ми не хочемо відрізнятися від інших христи
ян справами, звичками й звичаями, як би прекрасно вони не виглядали, хіба що 
у відношенні віри. Наша віра полягає не в тому, що ми займаємося справами, які 
Бог не забороняв нам робити. Наша віра не залежить від особливих ритуальних

одягань, осанки тіла, 
головного убору чи ут
римання від шлюбу. 
Що стосується їжі, 
то ми дотримуємося 
біблійної точки зору 
вживати все з 
вдячністю. Саме тому 
не слід шукати ознаки 
методизму в справах і 
звичаях, про які 
в Слові Божому немає 
якихось вказівок. Зре-
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штою, ми не бажаємо відрізнятися від інших навіть тим, щоб особливо виокре
мити щось у своїх переконаннях. Хтось може заперечити: «Саме те ви й робите, 
говорячи, що через віру одержуєте благодать». Проте в цьому й полягає його не
обізнаність і нерозуміння. Під благодаттю мається на увазі саме освячення сер
ця і життя, а це ж відбувається лише через віру...

Ми не твердимо, що суть віри полягає в тому, щоб не робити поганого, або 
в тому, що слід робити добре і належно брати участь в причащанні чи інших 
таїнствах благодаті...

Яка ж ознака методизму? Хто є істинний методист? Очевидно, -  що мето
дист -  це людина, в серце якої зійшла любов Божа через Духа Святого. Це -  
людина, яка любить Господа Бога всім свої серцем, всією своєю душею... До
сконала любов вигнала страх і людина радіє в Господі, в освячаючому Бозі і 
в своєму Отці через Господа Ісуса Христа, завдяки якому вона здобула 
спасіння... Той, хто вірить, має свідчення в собі, а оскільки він син, то Бог дає 
йому в серце Дух усиновлення... Також і погляд в майбутнє є для нього дже
релом радості, бо ж він сподівається на явлення слави, яка свого часу 
відкриється в ньому...

Його серце сповнене любові до всіх людей, хоч він і не знає багатьох з них, 
проте це не перешкоджає йому любити всіх. Він любить і тих, які йому не подо
баються, хай навіть вони ненавидять його. Він любить свого ворога, навіть нена
видячих Бога, злочинців і невдячних... Бог очистив його серце від помсти 
іншим, від заздрощів, злоби, ворожнечі і всіх нехороших помислів. Він очистив 
його від гордині й надмірності, які є причинами всіх вад і суперечок. Замість 
цього його серце переповнене щирим милосердям, дружелюбністю, сми
ренністю, добротою і співчуттям... У всіх своїх справах він досягає мети, 
оскільки робить все за для слави Божої. Його праця, відпочинок і молитва -  все 
спрямоване для досягнення мети...

Він знає, що аморальність ніколи не поміняє свою сутність, навіть якщо во
на ввійде в моду... Він не може жити в комфорті й постійній радості. Він 
постійно слідкує, щоб турбота про свою плоть не перейшла меж дозволеного. 
Він не може збирати мирські багатства, бо ж це нагадує носіння вогню за пазу
хою... Він не бере участь в мирських розвагах. Він не говорить нехороше про 
своїх ближніх, так саме як не може брехати перед людьми і Богом...Зрештою, 
якщо у нього є час, то він творить добро всім: ближнім і чужим, друзям і воро
гам.. . Він готовий жертвувати собою з тією метою, щоб всі одержали повну міру 
благодаті.

Все перераховане вище -  це ознаки нашої Церкви і є ознаками дійсного ме
тодиста.

Моє вчення -  це пешохристиянське вчення. Воно відкидає в бік всі інші оз
наки відмінностей. Будь-яка людина, яка має всі ці ознаки (вона може входити 
до будь-якої християнської конфесії, назва при цьому не має значення) -  хрис
тиянин не лише за назвою, а й за серцем, за життям. Зовнішньо і внутрішньо він 
сформований за бажанням Бога, про що написано у Слові Божому. Він мислить

72 Релігійна панорама № 4’2004



і говорить за єдиними образом, який Ісус Христос залишив нам своїм життя 
(Путь методиста. Сборник. -  Одесса, 2002. -  С. 4-11).

Поширення методизму
Рух методистів з самого початку багатий прикладами жінок-проповідниць та 

керівників. Не раз вони показували приклад істинного християнського життя 
в поклонінні та вірі, в навчанні, дисципліні, в турботі про бідних, знівечених, 
хворих та помираючих. Вони ставали красномовними вчителями та охоронця
ми віри. Нерідко їм доводилось виконувати пастирські обов’язки навіть без 
офіційного рукопокладення.

Зв’язок з Оксфордським університетом став причиною того, що Джон та 
Чарльз Уеслі об’їздили не тільки всю Англію, а навіть відвідали з проповідями 
Ірландію. Повсюди вони створювали методистські спілки, які ставали центром 
релігійного та соціального життя громад. Брати Уеслі не мали на меті позбавити 
енергії та ресурсів життя парафій Англіканської Церкви, навпаки -  вони намага
лися її підтримати. Так, в часи зародження руху в методистських спілках не мож
на було отримати причастя, а тому брати рекомендували ходити до причастя 
в парафіяльні церкви.

Згідно канонічних законів Англіканської Церкви, ніхто не мав права про
повідувати в парафії без дозволу на те парафіяльного священика. Проте нерідко 
траплялося, що вони були проти проповідей братів Уеслі і взагалі дивилися на 
них як на порушників спокою. Сорокові роки XVIII ст. були особливо складні 
для братів Уеслі і всього руху методистів. Часто вони ставали здобиччю розгніва
ного натовпу та об’єктами глузувань. Будинки, в яких ними проводилися 
зустрічі та читалися проповіді, іноді руйнували. Брати при цьому постійно нара
жалися на небезпеку. Чарльз був навіть звинувачений у зраді. їм заборонили до
ступ до Церкви.

Тоді Джон вирішив проповідувати на відкритих місцевостях -  майданах і по
лях. Кількість слухачів 
його доходила від 20 до 
60 тисяч. Зрештою, бу
дучи формально відлу
ченим від Церкви, 
Джон відкрив свої ка
пели в Брістолі й Лон
доні. Своїм друзям він 
пояснював, що дивить
ся на весь світ як на 
свою парафію і що їх 
справа -  скрізь, де є ті, 
хто шукає спасіння че
рез віру в Христа. Джо-
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ном до проповіді були допущені миряни незалежно від відмінності їх суспільно
го статусу чи рівня освіти. З часом в методизмі оформилася посада блукаючих 
проповідників-мирян.

Початок організації методистів -  уесліанців покладено в 1744 р. на першій їх 
«генеральній конференції». На ній були вирішені питання: чому вчити, як вчи
ти, яку встановити дисципліну для послідовників методизму. Конференція виз
начила догматичне вчення методизму, зокрема схвалила вчення Уеслі про оп
равдання вірою, для підтримання якої мають бути ще й добрі справи. Оскільки 
методизм не далеко відійшов від вчення Англіканської Церкви, то конференція 
рекомендувала захищати її, дотримуватися її канонів наскільки це є можливим. 
Послідовників методизму конференція поділила на чотири «класи»: 1) первинні 
спільноти; 2) союзи; 3) спільноти обраних; 4) каючі. Вона також визначила 
обов’язки і характер діяльності проповідника методизму. З цього часу конфе
ренції методистів стали проходити щорічно.

Оскільки Уеслі вірили в благодать священства і його наступність від 
апостолів, то вони добивалися від єпископів Англіканської Церкви руко- 
положень священиків-здійснювачів таїнств. З таким проханням прийш- 
лось звертатись до грецьких єпископів. В 1785 р. Англіканська Церква 
формально оголосила методизм сектою, навіть окремою Церквою. Тоді 
Джон Уеслі вирішив висвятити одного із своїх послідовників в су- 
перінтенданти з правами єпископа. Маючи потребу у великій кількості 
тих, хто міг би здійснювати таїнства, Джон вирішив наставляти їх тим 
способом, яким священики висвячувалися ще при апостолах. Так насту
пив повний розрив методизму з Англіканською Церквою, хоч сам Джон 
Уеслі до кінця свого життя вважав себе вірним її сином. Вмираючи 
в 1791 р., він залишив після себе лише в Англії 540 блукаючих про
повідників і біля 134 тисяч членів своєї Церкви.

Новостворену мережу громад методистів необхідно було постійно підтри
мувати, турбуватися про них та направляти їх роботу. В середовищі свяще
ників Англіканської Церкви було не так вже й багато прибічників нового руху, 
щоб вони могли виконувати функції проповідників та пасторів. Тому брати 
Уеслі розробили програму залучення до роботи проповідників, які не мали ду
ховного сану.

Було прийнято рішення проводити щорічні зібрання чи конференції з ме
тою спрямування роботи на встановлення постійних зв’язків. Це поняття й 
нині характеризує керівництво Об’єднаним рухом методистів. Миряни та ду
ховенство будь-якого географічного району, що мають однакове представ
ництво, збираються на щорічну конференцію для встановлення зв’язків. Сьо
годні люди, які називають себе методистами, пов’язані між собою розгалуже
ною мережею конференцій, які збираються щорічно заради спілкування, бо
гослужінь, вирішення організаційних та стратегічних питань Церкви Мето
дистів. Крім того, один раз на чотири роки скликається Генеральна конфе
ренція всієї Церкви Методистів.
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Зародження всесвітнього методизму
Одночасно з розквітом руху методистів в Англії він набирав сили і 

в Північній Америці. Зерно, посіяне Джоном Уеслі, дало сходи. Соратник Джона 
Уеслі Джордж Уайтфільд, теж священик Англіканської церкви, що пізніше утво
рив своє відгалуження методизму з кальвіністським ухилом, неодноразово 
відвідував Америку. Його проповідування було плідним для руху методистів. 
Джон Уеслі наполягав, щоб Англіканська церква призначила єпископа 
в Північну Америку, з тією метою, щоб була можливість і там проводити руко- 
покладання священиків. Хоч в Америці і з’явилася чисельна кагорта про
повідників, які не мали духовного сану, котрі, наслідуючи приклад Джона та 
Чарльза Уеслі, подорожували з проповідями в східних колоніях, що з часом ста
ли Сполученими Штатами Америки, все ж священиків в громадах методистів не 
вистачало. Тоді Джон Уеслі прийняв рішення, що його роль як пресвітера 
Англіканської церкви дає йому право посвятити в США у духовний сан Френси
са Есбері та Гомаса Коука, щоб вони спрямовували роботу Церкви Методистів 
в Північній Америці. Зрештою, коли єпископи зібралися на конференцію в Бал
тиморі (штат Мсріленд) на Різдво 1784 р., вони заснували тут «Вільну амери
канську єпископальну Церкву». Есбері та Коук стали першими її єпикопами. 
Звідси рух методизму був перенесений в Південну Америку, на Цейлон. В Аф
риці перші місії методистів з’явилися в 1811 р. Потім -  вже в Новій Зеландії, Ав
стралії, на островах Океанії і Фіджі.

Хоча рух методистів ще за життя братів Уеслі був добре організованою та 
ефективною організацією, Джон та Чарльз Уеслі жили й померли все ж 
англіканськими священиками. Тільки після їхньої смерті методисти в Англії за
снували свою церкву. Однак до цього часу методизм у Великій Британії не має 
єпископів. Він має тільки Президента конференції, який обирається щорічно.

В 1939 р. гілки північноамериканського руху методистів — Єпископальна
Церква Методистів -  
південний підрозділ, 
Єпископальна Церква 
Методистів та протес
тантська Церква Мето
дистів -  поєдналися та 
заснували Церкву Ме
тодистів. В 1968 р. 
Церква Методистів та 
Євангельська Об’єдна
на Братська церква за
снували Об’єднану 
Церкву методистів. Од
ночасно в Європі Єван-
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гельська церква об’єдналася з методистами. Крім того, автономні Церкви Мето
дистів, які розкидані по всьому світові, входять в лінію взаємозв’язку руху мето
дистів.

З Англії та Північної Америки методистська проповідь та свідоцтво про Сло
во Боже тих, хто називає себе методистами (а таких нараховується в наш час біля 
шестидесяти мільйонів), розповсюдилися по всьому світові. Методистський рух 
продовжує зростати та зорієнтовувати людей до спокутованої Божої любові 
в Ісусі Христі, закликає йти шляхом святості в дусі Святого Письма та являти 
світу Божу любов в діяннях милосердя та справедливості. Методизм налаштова
ний на співпрацю із всіма християнами та всіма народами, бо бути громадою 
любові Божої означає втілювати Христову любов у всіх народів світу, між наро
дами та разом з ними.

М ето д и зм  в Р о с ії та Україні

В Російській імперії методизм з’явився в кінці 80-х років минулого століття. 
Перша парафія з’явилася в Санкт-Петербурзі у 1889 р. В 1909 р. Єпископальна 
Церква методистів була визнана в Росії офіційно. В 1914 р. нею було куплено бу
динок, який 1 травня 1915 р. освятили як храм. З часом методизм розповсюдив
ся й в інших регіонах Російської імперії. Тут також поставили їх парафії, освячу
валися церковні будинки.

В Україну організований методизм прийшов вже в XX ст. В Києві з’явився 
біблійний коледж Джона Уеслі. В Севастополі діяли представники методистської 
ініціативи Б.Лавлейс та І.Козлов. Якщо в 1992 р. в Україні було лише 3 мето
дистські громади, то в 2004 р. році їх маємо вже офіційно зафіксованих 16. Після 
відвідин в 1997 р. Петром Мартьяновим Естонської Методистської Церкви ви

никла в Одесі група 
віруючих, які сприй
няли вчення Джона 
Уеслі і взяли на себе 
місію втілювати йо
го ідеї в життя. Про
тягом 1998-1994 
років вони вивчали 
методичне віровчен
ня. В 2000 р. при гро
маді, яка налічувала 
понад 100 осіб, була 
вже створена Не
дільна школа для 
дітей «Назарет», му
зична група, група 
євангелістів-про-П. Мартьянов
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повідників, Заочна біблійна школа. П.Мартьянов в липні цього ж року взяв 
участь в роботі щорічної Конференції Російської Об’єднаної Методистської 
Церкви. Очолювану ним громаду «Святий шлях» було прийнято до складу 
РОМЦ, а його призначено помісним пастором. Члени методистської Церкви 
Одеси беруть активну участь в різних соціальних ініціативах. Волонтери її спри
яють роботі Центру індивідуального творчого розвитку для дітей-інвалідів. Гро
мада надає допомогу в євангелізаційному служінні в будинку для літніх людей і 
в школі-інтернаті для дітей-сиріт, за програмою «Святий шлях» зініціювала про
ведення низки семінарів і конференцій, сприяє створенню методистських груп. 
В її картотеці нині понад 44 000 контактних адрес осіб 77 місій України, які ба
жають пізнати методизм. ОУМЦ налаштована на співпрацю з іншими христи
янськими Церквами.
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ЦІКАВО ЗНАТИ
□ Християнський юмористичний інтернет-журнал «Корабель дурнів» запо

чатковує у трьохмірному форматі на своєму сайті віртуальну службу. Вести бо
гослужіння буде мультиплікаційний священик. Присутні парафіяни також бу
дуть анімаційними. Редактор веб-сайту Симон Дженкінс зауважує: «Ми заду
мали цей проект покищо як експеримент на три місяці, але не знаємо, як він 
буде працювати».

□  55-метрову паску спекли в Полтаві. Випікали її 18 осіб, процес випічки за
тягнувся на добу. На випічку пішло 90 кг тіста, 5 кг ізюму і стільки ж маку. Творці 
паски-гіганту претендують потрапити в Книгу рекордів Гіннеса.

□ Сенсацією стало відкриття на звороті знаменитої Туринської плащаниці 
другого зображення людського обличчя. Це зображення, як це засвідчило йо

го комп’ютерне дослідження, зага
лом співпадає із зображенням Ісуса 
на анфасній стороні, хоч і має деякі 
відмінності. Професор Джуліо Фанті, 
який відкрив друге зображення об
личчя на Туринській плащаниці, вва
жає, що обидва відбитки присутні 
лише на зовнішніх волокнах ткани
ни, не чіпаючи її внутрішні нитки.
На думку професора, виготовити 
підробку з такими особливостями

надто важко. Фанті і його колеги висувають гіпотезу, що сліди на плащаниці 
могли утворитися внаслідок коронного електричного розряду. Такий розряд 
може виникнути, коли тіло знаходиться в іонізованій атмосфері в електрич
ному полі.

□ В Росії формується культ відомого співака Цоя. Кількість фанатів Віктора 
можна порівняти хібащо з «Армією «Аліси»». Після того як на Арбаті з наказу 
мера Москви Ю.Лужкова знесли «Стіну Цоя» під тиском цоїстів буде спорудже
но там же йому пам’ятник. Цоя буде зображено в темних окулярах сидячим на 
стрімко їдучому мотоциклі.

□ В 2003 р. дехто в Україні з релігійних мотивів поміняв собі прізвища або 
імена. Так, з дозволу влади Симоненко став Христовим, Гончаренко -  Емма- 
нуїльцевим, Ройка -  Помазаною, а Олександр став Диомидом, Едуард -  Єздрою, 
Марина -  Ойллауйллією, Алісія -  Глафірою, Олена -  Євангелією, Анастасія -  
Анаїдою тощо.
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Цікапво знати

□ Наші далекі предки не закопували тіло покійника, а спалювали його. Це
описує, зокрема, арабський мандрівник Ібн-Фадлан. При похоронах знатного 
руса спочатку із дощок збивали поміст, на якому встановлювали ладку. Посере
дині неї розбивали намет, під яким розміщували ложе з покійником і різними 
предметами домашнього вжитку. Біля ніг його клали бездиханне тіло дівчини, 
яка погодилася поділити долю свого господаря. В ладку клали порубані куски 
тварин і птахів. Потім все це спалювали. Над попелом, який утворювався після 
згорання, робили земляний насип і встановлювали стовп з написаним ім’ям 
покійника. В «Повісті врем’яних літ» також описана процедура спалення. 
«Опісля, зібравши кістки мертвяка, вкладали їх в невеличку посудину і ставили 
на стовпах при дорогах». З появою християнства входить традиція трупопокла- 
дення у землю.

□ Земляни є вихідцями з Марсу. Ця концепція, яка розроблялася десь десять 
років тому, знову привернула увагу після того, як американський марсохід знай
шов на цій планеті воду. За підрахунками вчених, життя на Землі з’явилося 3,5 -  
3,9 млрд. років тому. Можливо, що на Марсі воно з’явилося раніше, бо умови бу
ли більш сприятливі. Марс був менш сприятливою мішенню для метеоритів, які 
протягом 500 млн. років бомбардували Землю і Марс, руйнували поверхню і ви
паровували океани. Це, ймовірно, надало мікроорганізмам ще один шанс для 
виживання. Але чому ж вони опісля загинули? Тут є сім версій: внаслідок різко
го зниження температури на планеті; висохли; голод; «засмажилися»; перейшло 
в глибші шари поверхні та ін. (Аргумент версії -  N° 7)

□ Європейська культура спрацьовує проти європейців. Сім’ї у них не 
відтворюють в своїх дітях себе, бо ж сім’я європейця -  це одна-дві дитини. 
Культура -  це ті складові, які керують духовними складовими, свідомістю лю
дини. Тут треба зрозуміти, чому в сім’ях, які заробляють десь 100 доларів на до
бу, мають одну дитину, а ті, що заробляють 5 доларів -  аж п’ятеро їх. Якщо си
туація не зміниться, то за 50 років зникне 23 мільйонів німців, 16 мільйонів 
італійців, ЗО мільйонів росіян і водночас населення Азії і Африки зросте на 3- 
4 млрд. осіб. Зрештою Аллах переможе європейського Бога, особливо якщо 
врахувати все більше заселення європейських країн вихідцями з мусульмансь
кого світу. (Експрес.- 1-8 квітня)
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АНОНСИ
8-11 листопада 2004 р. в м.Ялта відбудеться четвертий міжнародний семінар 

«Релігія і громадянське суспільство: між націоналізмом і глобалізмом». Ор
ганізаторами заходу є Західно-Мічіганський університет (США), Таврійський 
національний університет ім.В.І.Вернадського, Кримське відділення товариства 
конфліктологів України, Мережа культурного обміну і міжетнічної довіри. Пла
нується обговорити велике коло питань, серед яких відзначимо: націоналізм і 
глобалізм як фактори розвитку релігії громадянського суспільства; релігійність 
в країнах Східної Європи; діалог релігій і культур в умовах сучасної демократії; 
політико-психологічні аспекти міжконфесійних комунікацій; людина в системі 
координат релігійного націоналізму; політика і релігія в умовах поліконфесійно- 
го суспільства; релігійний екстремізм і феномен тероризму в сучасному світі; 
Церква і соціальне служіння в громадянському суспільстві; взаємовідносини 
держави, громадянського суспільства і конфесій; ЗМІ в умовах поліконфесійно- 
го суспільства; релігія і наукова картина світу. Проїзд і проживання за рахунок 
учасників семінару. Більш детальна інформація на сайті: 

http://www.nce.iatp.org.ua або за E-mail:; (Т.Сенюшкіна)

Редакція ча со п и су «Р елігій на  панорам а» з вдячністю  р озгляне  всі над іслан і 
л и с ти  та  інф орм ації в ід  зац ікавлено ї гром адськості.

Свою  інформ ацію  та  пр опози ц ії просим о направляти  на 
E-mail: cerif@alfacom .net або ж факс: 229-48-12 чи телеф оном  229-0418. 

А д р е са  д л я  ли стів : 01001, К и їв -1, а/с N° 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 5.05.2004 р. Підписано до друку 6.05.2004 р. Ум.друк.арк. 4,5. 
Замовлення № Наклад 500. Формат 60x90 ' /ш

Видавництво «Світ Знань». Email: svitznan@ukrpost.net ЗАТ «Віпол»
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Саган O .H . Вселенське Православні суть, 
історія, сучасний стан. — К.: Світ Знань, 2004. — 912 ст., 
тв. обкладинка, 130 ілюстрацій, 962 позиції використаної 
літератури.

Придбавши книгу Ви отримаєте:
вперше в українській історіографії подані найостанніші дані 

щодо історії та сучасного стану всіх наявних у Вселенському 
православ’ї Церков, в т.ч. їхні Інтернет-адреси. Вперше подається 
характеристика історії та сучасного стану всіх позадиптихіальних 
Церков;

детальний аналіз закономірностей розвитку і особливостей 
православної догматики, канонічно-богословської та обрядової сфер 
православ’я;

комплексний аналіз формування та протистояння ідей мегаломанії та «Третього Риму» як 
ші (начальних чинників розвитку Вселенського православ’я в останні три століття;

характеристику новітніх тенденцій у розвитку Вселенського православ’я та головних 
проблем, що стоять перед ним.

Книга написана доступною для пересічного читача мовою. Дослідження зацікавить як фахівців, 
пік і тих, хто лише намагається збагнути суть віровчення та причини появи особливостей 
Вселенського православ я.

Вартість монографії — 4 0  грн. Її можна замовити: написавши mail: nardo@ukrpost.net; 
написавши лист: 03150, м.Київ, а /с  428; зателефонувавши (044) 229-04-18 (Маслаков Сергій 
І Вікторович)

* * * * ‘к

РЕЛІГІЯ І Ц ЕРК ВА РОКІВ Н Е ЗА Л Е Ж Н О С Т І 
УКРАЇНИ. — Київ-Дрогобич, 2003.

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 додатках вміщено цифрову таблицю змін релігійної мережі 
України по роках (1992-2003), по регіонах, а також Закон нашої 
країни про свободу совісті.

Вартість видання 20 грн. Книгу можна замовити у редакції 
«Релігійної панорами».

РЕДАКЦІЯ «РЕЛІГІЙНОЇ ПАНОРАМ И» НАГАДУЄ 
П РО  П РО Д О В Ж ЕН Н Я  П ЕРЕДП ЛА ТИ  НА ДРУГЕ І ПВР1ЧЧЯ 2004 р.

Н аш  передплатний індекс 2 1 9 5 3  

в каталозі Д П  «П реса» періодичних видань України.
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«РЕЛІГІЯ З А  УМОВ ЗМІН ТА  ГЛОБАЛІЗАЦІЇ,» -
міжнародна конференція з  такою назвою  відбудеться 2 6 - 2 9  травня ц.р. в 

К иєві. В її роботі братимуть участь керівники міністерств, комітетів чи управлінь 

у справах релігій всіх постсоціалістичних країн, міжнародні експерти з  проблем  

свободи совісті багатьох західних країн, науковці-релігієзнавці світу і України. 

О рганізатори конференції —  М іж народна академія свободи релігії і віровизнань, 

М іж народна асоціація релігійної свободи, Українська Асоціація релігієзнавців, 

Держкомрелігії України, Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені 

Г.С .С ковороди Н А Н  України. О станнє є основним робочим організатором  

конференції.

Українські релігієзнавці щиро вітають своїх колег із зарубіж ж я і міст України.

«RELIGIOUS FREEDOM: TRANSITION AND GLOBALIZATION» -ZATION. -
International scholarly and practical conference will held in Kiev, Ukraine on M ay  

2 6 - 2 9 ,  2 0 0 4 . The conference will bring together representatives of government institu

tions of post-socialist countries, religious and legal scholars, and also experts on q u es

tions of religious freedom from the U .S . and countries of W estern Europe. T h e  organ

isers of this conference are the International R eligious Liberty A ssociation  and the 

International A cadem y for Freedom  of R eligion and Belief, the Ukrainian State  

C om m ittee on Religious Affairs and the G .S . Skovorody Institute of Philosophy of the 

N ational A cadejny of Sciences of Ukraine, Ukrainian A ssociation of Researchers of 

Religion.

Ukrainian scholars welcom e all our international participants - the conference guests 

from different countries!


