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БЛАГОДІЙНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Дорогий Читачу!
Сьогодні я хочу поміркувати з Вами з питання благодійництва релігійних спльнот. Воно 

нині стало важливою ділянкою діяльності майже всіх релігійних течій і Церков. В цьому на
самперед виявляється те людинолюбство, яке органічно 
притаманне будь-якій релігійній системі. Так, одним із 
визначальних моральних принципів християнства є: 
«Люби свого ближнього як самого себе». Але чи завж
ди, благодіючи, релігійні організації переслідують мету 
творення благих справ? Вивчення спонук цього 
засвідчує, що кожна з них переслідує при цьому насам
перед корисливу мету: благодійництво служить для них 
засобом множення своїх симпатинів, тобто своєрідною 
формою прозелітизму, засобом формування високого 
іміджу про себе в очах громадськості. Тому не варто йо

го рекламувати шляхом співставлення благодійних діянь різних конфесій, перетворювати бла
годійництво в якусь міжконфесійну конкуренцію. До того ж, не однакові стартові можливості 
мають в нашій країні різні конфесії і Церкви. Так, в етап нинішнього релігійного відроджен
ня наші історичні церкви вступили, будучи матеріально пограбованими соціалістичною дер
жавою, із понівечиними храмами, зруйнованою системою освіти тощо. При цьому вони в пе
реважній більшості своїй не мають такого щедрого спонсора, якого мають, скажімо, і протес
танти, і різні нові релігійні течії за кордоном. Саме тому ми не допускаємо голого цифрового 
співсталення благодійництва, бо ж воно не є сферою якогось чесного змагання.

Проте мені хочеться висловити ряд застережень щодо налагодженого конфесіями 
благодійництва. Його часто зводять до роздачі тих майнових надходжень, які одержують 
із-за кордону. Будучи там в центрах збору устаткування, одягу, ліків та продуктів, я переко
нався, що при цьому часто спрацьовує залишковий принцип, який можна висловити словами 
українського прислів'я: на тобі, небоже, що мені не гоже. Часто до нас закидають застарілу 
техніку, тряп'яний непотріб, застрочені ліки, а ми, втрачаючи свою власну гідність, маємо дя
кувати за це. Чомусь зарубіжні релігійні центри не підключаються до тієї благодійницької ро
боти, яку ведуть в Україні вже сущі християнські спільноти, а прагнуть створити свої струк
тури, а зрештою - і центри якихось нових релігійних течій.

Благодійництво нині зорієнтоване переважно на потреби знедолених, на нашу недороз- 
винутість. Але воно заради «кусеня хліба» чи «тряпки від голизни» вже втрачає сенс. Вход
ження Церкви в суспільство ставить питання більш вагомої допомоги йому. На мою думку, 
доброчинність конфесій в перспективі має вилитися в організацію ними благодійницьких ліка
рень, шкіл мистецтв і спорту, їдалень чи будинків для людей похилого віку або бездомних 
дітей, санаторіїв і профілакторіїв, прокатних пунктів, ремонтних майстерень, читалень, юри
дичних консультпунктів тощо. Але це не завжди буде по силах одній конфесії чи Церкві. Тут 
вони, керуючись принципом толерантності міжконфесійних відносин, могли б поєднати свої 
зусилля. Гадаю, що доречно було б при Всеукраїнській Раді Церков мати спеціальний відділ, 
який би координував благодійницькі зусилля різних релігійних спільнот, сприяв би поєднан
ню їх зусиль на реалізацію значимих проектів. Цією справою мали б зайнятися і спеціально 
підготовлені фахівці, що добре знаються на праві, бізнесі та менеджменті.

Професор А.Колодний
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СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ 
РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ

Великодні богослужіння цього ро
ку в ніч з 10 на 11 квітня, згідно інфор
мації Центру громадських зв’язків 
Міністерства Внутрішніх Справ Ук
раїни, відвідало в 14200 храмах понад 
11 мільйонів жителів України. Якихось 
грубих порушень громадського поряд
ку не було. Його забезпечували понад 
32 тисячі працівників органів внут
рішніх справ.

Надзвичайним і повноважним По
слом України в Апостольській Сто
лиці -  Ватикані став Григорій Хору- 
жий. До цього він працював радником 
в Посольстві України в Росії. 
В релігієзнавчих колах України пан 
Г.Хоружий невідомий. То ж певно що 
обізнаність його сферою релігійного 
життя не більша, ніж у його поперед
ниці. Знову присутність його в Римі 
буде символічною на відміну від 
нунція Ватикану, який в Україні прак
тично перебирає на себе функцію гла
ви католицьких Церков.

Міжконфесійна Рада Криму «Мир -  
дар Божий» оприлюднила звернення 
до 60-ї річниці депортації кримських 
татар, вірменів, болгар, греків і німців з 
території півострова. Звернення вик
ликане загостренням міжнаціональних 
і міжрелігійних відносин на півострові 
напередодні ювілею. Подаємо повний 
текст документу: «Дорогі брати і сест
ри! 18 травня виповнюється 60 років

скорботної дати для багатьох кримчан, 
які випробували гіркоту ганебного акта 
сталінського режиму, коли десятки ти
сяч кримських татар, вірменів, болгар, 
греків і німців були насильно виселені 
з території Криму. Ми, члени Міжкон
фесійної Ради «Мир -  дар Божий», що 
репрезентують історичні релігії нашо
го півострова, разом з депортованими 
народами поділяємо скорботу за жерт
вами депортації і підносимо свої мо
литви, щоб Господь допоміг кожному 
потерпілому від тоталітарного режиму 
швидше і затишніше облаштувати свої 
житла, набути впевненості й душевно
го спокою на землі своїх батьків і дідів. 
Майже півстоліття тисячі кримчан зна
ходилися у вигнанні, далеко від своєї 
Батьківщини. У цей період атеїстич
ною владою було знищено багато куль
тових будівель -  пам’ятників сакраль
ної культури. Однак ми з вами є свідка
ми того, як світ швидко змінюється -  
те, що ще вчора було немислимим, 
сьогодні уже втілюється у життя. Ми 
бачимо, які величезні зміни відбулися 
у сфері державно-конфесійних відно
син. Тільки за останні 15 років органа
ми влади в Криму повернуто понад 150 
колишніх культових будівель (у тому 
числі мечетей -  52, вірменських 
храмів -  8, німецьких євангелічно-лю
теранських кірх -  3), відроджуються 
релігії депортованих народів. І дуже 
важливо, щоби саме зараз у нашому 
поліконфесійному Криму ми не забули 
оживити у своїх серцях заклик Господа 
до братерської любові. Оскільки ніде 
в постулатах наших релігій немає місця 
обстоюванню винятковості або непо
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Релігійне життя України

ваги однієї віри до іншої, усі ми -  діти 
одного Творця. Ми віримо в єдиного 
Бога, що створив світ і веде свої 
створіння до досконалості. Ми, лідери 
конфесій, усвідомлюючи свою 
відповідальність перед Богом і своїми 
народами, заявляємо, що насильство, з 
боку кого воно не виходило б, є гріхов
ним діянням проти Бога і людини. Ми 
визнаємо, що повернення депортова
них народів відбувається в складних 
соціально-економічних і політичних 
умовах формування української дер
жавності. Відродження релігій і духов
ної культури депортованих народів ус
кладнено загальними проблемами 
їхнього повернення й облаштування. 
Однак нас турбує той факт, що ос
таннім часом у ЗМІ Криму намагають
ся заполітизувати питання про 
виділення земельної ділянки під 
будівництво Соборної мечеті. Ми за
кликаємо органи влади вжити негай
них заходів із врегулювання цього пи
тання, що дозволить значно оздорови
ти ситуацію на півострові, у тому числі 
й у міжконфесійних відносинах. Тому 
що толерантні міжконфесійні відноси
ни є наріжним каменем не тільки про
сування на шляху побудови цивільного 
суспільства, але й запорукою вільного 
розвитку як суспільства в цілому, так і 
кожної людини окремо. Ми усвідо
млюємо, що шлях взаєморозуміння, 
яким ми разом повинні йти, буде дов
гим, однак досвід минулого дозволяє 
нам з надією дивитися в майбутнє». 
(Risu.org.ua)

Чергове засідання Ради Церков та 
релігійних організацій Донецької об
ласті відбулося 14 травня ц.р. в До
нецьку. На заході були присутні 26

керівників і активних діячів різних 
конфесій (УПЦ КП, УГКЦ, ХВЄ, Церк
ва Божа, Церква Христова, Божа Церк
ва, АСД, Асамблея Божа, Церква „Нове 
покоління», ЄХБ тощо). Під час 
засідання розглядалися як поточні пи
тання, так і питання підготовки до 
«Тижня сім’ї» на Донеччині. Цю акцію 
буде проведено з 01.06.04 р. до 07.06.04 
р. з різними заходами (спортивні, 
культурні, євангелізаційні тощо). 
(І.Козловський)

Депутат Л.Черновецький гадає, що
ті його колеги по Верховній Раді, які 
підписали лист в підтримку пастора 
Церкви «Посольство Боже» в одер
жанні ним візи на прожиття в Україні, 
«мріють прийти в нашу Церкву». 
В листі-підтримці, написаному, як це 
заявив жартома Черновецький, його 
помічником «лівою рукою чи лівою 
ногою», сказано, що пастор Сандей є 
«більше українець, ніж нігерієць» і що 
він є «свого роду одним з духовних 
послів України». Лист цей підписали 
зокрема Л.Кравчук, І.Драч, О.Волков, 
С.Хмара, В.Яворівський. Депутат Ле
онід Черновецький як лідер Христи
янсько-ліберальної партії України, з 
другого боку, вважає, що автором 
підписаного листа є ледь не сам Бог. 
На одному з богослужінь він сказав: «Я 
хочу з вами поділитися, що каже мені 
Бог з приводу майбутнього України і 
моєї скромної в тому ролі. Нашу дер
жаву чекає дуже велике християнське 
перетворення. І парламент, і уряд -  всі 
підуть по церквах, молитимуться за 
добробут країни. Відчуваю це, тому 
вирішив скористатися моментом. Ми 
нещодавно провели опитування і 
з’ясували: люди не хочуть більше
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невіруючих політиків. І я тепер підли
зуюся до Бога, щоб лідером цього руху 
став я... Не я очолю цей рух, то хтось 
інший. Однак те, що саме так буде 
в українській політиці, я гарантую. Й 
це вже навіть сталося. Парламентарії 
навіть не вчитувалися в зміст того ли
ста. Я не вірив -  все-таки Богові ми не 
до кінця довіряємо -  що вони його 
підпишуть, а вони вихоплювали в ме
не той папір. Якби там було вказано, 
що Сандей -  сам Господь Бог, і це 
підписали 6. Я вам це кажу і гарантую 
на всі сто відсотків, бо в них немає 
жодної надії, окрім тих слів, які я від 
імені Церкви вимовляю в парламенті». 
(Хрещатик. -  29 квітня)

Глава Київської обласної дер
жадміністрації Анатолій Засуха наго
роджений Патіархом Московським.
За працю на благо Російської Право
славної Церкви А.Засуха отримав ор
ден преподобного Сергія Радонежско
го І ступеня, а його дружина -  Тетяна 
Засуха, депутат Верховної Ради -  орден 
святої рівноапостольної Ольги II сту
пеня. При нагордженні Патріарх Мос
ковський Олексій II відзначив, що він 
стурбований становищем православ
ної Церкви в Україні, особливо 
в західних областях України. Тим ча
сом, вважає Патріарх, навколо Києва 
немає особливих проблем для Мос
ковської Церкви, що є заслугою глави 
Київської обладміністрації.

Лідер Компартії України П.Симо
ненко на питання кореспондента газе
ти «2000» «А ви самі в церкву ходите?» 
відповів:‘«Я бував там з різних при
чин». На питання «Хіба комуністична 
ідеологія вже не пропагує атеїзм? Адже
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Крючков (один із нинішніх діячів КПУ 
- «РП») мені так і сказав: Бога немає, 
а ви статті про релігію пишете. Петре 
Миколайовичу, ви вже стали вірую
чим?» П.Симоненко сказав: «Ні, я не 
про це говорю, а про те, що, як 
керівник Компартії вважаю: сьогодні 
нам слід мати тісні контакти, визнача
ти співпрацю з окремих напрямків із 
релігійними організаціями». (2000. -  
16 квітня)

Біля Тарасової Церкви в Києві не 
місце Макдональдсу. До міського го
лови Києва О.Омельченка звернулася 
група депутатів В.Р. з проханням пере
нести його із Поштової площі: «Зна
чення відбудованої за рахунок тери
торіальної спільноти столиці церкви 
Різдва Христового на Поштовій площі 
Києва для кожного киянина й ук
раїнця надзвичайно важливе, 
оскільки, окрім загальноісторичної 
цінності цього пам’ятника, в церкві 
в 1961 р. було відспівано перед похо
ванням Тараса Шевченка. З цієї нагоди 
на будівлі 21 травня 2004 р. було вста
новлено меморіальну дошку».

Реєстрове козацтво, очолюване ге
тьманом А.ІЇЇЄВЧЄНКОМ, вже вдруге ви
являє певну некоректність щодо Папи 
Римського. Під час відвідин деле
гацією генеральної старшини УРК 
Понтифіку було вручено кришталеву 
булаву -  символ гетьманської влади 
в Україні. Але ж відомо, що саме була
ва вела козацькі полки проти підтри
маних католицькою церквою понево
лювачів України, громила католиків і 
поляків. Не можна так довільно 
маніпулювати символами козацької 
влади. До того ж, треба українськість
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мати в душі, а не зводити її до козаць
кого вбрання. Та й не таким воно було 
в українських козаків, як в російських 
вояків! До того ж, благословення коза
ки, якщо вони є дійсно українськими, 
мають одержувати не від католицько
го, а від православного владики.

Хід робіт з відновлення Десятинної 
церкви в Києві з комплексом му
зеєзнавства було обговорено на

зустрічі мера Києва О.Омельченка із 
Президентом України Л.Кучмою. 
У ході зустрічі О.Омельченко предста
вив Л.Кучмі макет споруди, відзначив
ши, що цей варіант став результатом 
багаторічної роботи із вивчення істо
ричної й культурної спадщини 
Київської Русі. Мер повідомив, що 
проект схвалений Міністерством куль
тури, науковою громадськістю, місто
будівною і художньою радою. Столич
ний градоначальник особливо відзна
чив, що цей проект також схвалений 
ЮНЕСКО. Л.Кучма висловив позитив
ну думку про цей варіант. (Кореспон- 
deHtn.net)

Релігійні організації України отри
мали в 2003 р. гуманітарні вантажі від 
зарубіжних спонсорів загальною ва
гою понад 17 тис. тонн, в т.ч. 832,9 
тонн медикаментів і медустаткування, 
1112,6 тонн продуктів харчування,

3487,2 тонн одягу і взуття, 11915 тонн 
інших товарів.

ПРАВОСЛАВ'Я
Предстоятель Чорногорської Пра

вославної Церкви митрополит Михаїл 
та митрополит Болгарської Право
славної Церкви в Італії Антоній
відвідали з офіційним візитом 8-10 
травня Україну. 8 травня на Всенічно- 
му бдінні, а 9 травня за Божественною 
літургією вони співслужили Патріарху 
Філарету у Свято-Володимирському 
патріаршому кафедральному соборі. 
Під час зустрічі митрополитів Михаїла 
та Антонія з патріархом Філаретом, 
яка відбулася в Патріаршій резиденції, 
було обговорено низку питань, які ста
новлять взаємний інтерес. 10 травня 
митрополити Михаїл і Антоній відбу
ли на Батьківщину.

Голова Ради Міністрів Республіки 
Болгарія Симеон Сакскобугготський
під час свого офіційного візиту до Ук
раїни 22 травня 2004 р. відвідав Свято- 
Михайлівський Золотоверхий монас
тир та Києво-Печерську Лавру. У часі 
візиту до Михайлівського собору ар-
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хиєпископ Переяслав-Хмельницький 
Димитрій (УПЦ КП) розповів 
керівнику уряду Болгарії та особам, які 
його супроводжували, про історію та 
сьогоднішній день Золотоверхої оби
телі, показав відновлені іконостаси, 
мозаїки та розписи Михайлівського 
собору. Болгарський прем’єр на згадку 
про свій візит подарував для храму 
ікону святого великомученика Георгія 
Переможця. Члени делегації оглянули 
також експозицію музею історії і 
відродження Михайлівського Золото
верхого монастиря. У Києво-Пе
черській Лаврі високого гостя вітав ке
руючий справами УПЦ МП архиепис
коп Вишгородський Митрофан. Він 
подарував болгарському прем’єру іко
ну Києво-Печерської Божої Матері. 
Після богослужіння Прем’єр-міністр 
оглянув святині Лаври. (Risu.org.ua)

Митрополит Одеський Православ
ної Церкви Московської юрисдикції 
Агафангел -  уродженець і вихованець 
Росії -  прагнув всіляко перешкодити 
приїзду до Одеси Патріарха Ук
раїнської Православної Церкви 
Київського Патріархату Філарета. 
До яких тільки писань у різні владні 
органи не вдавався владика. Тут і лис
ти главі обласної держадміністрації 
С.Гриневецькому і меру міста Р.Боде- 
лану із застереженням відвернути 
приїзд «вибухонебезпечного» Філаре
та. При цьому звучали й погрози «за
ворушень», «вуличних сутичок» і т.ін. 
Владика давно не може простити главі 
Української Церкви його переведення 
із Одеси до Вінниці, де, як виявилося 
при входженні в його офіс, він також 
жив не «безбедно». Але, як би там не 
було, візит глави УПЦ КП в Одесу

відбувся, незважаючи на погрози йо
му, як свідчить прес-служба Церкви, 
фізичною розправою. Своїми витівка
ми митрополит Агафангел зайвий раз 
довів, що Христова заповідь любові не 
для нього була проголошена Спасите
лем, бо ж він нею вільно нехтує.

Свято-Успенський монастир
у Бахчисараї на межі знищення. Не
безпека над монастирем нависла із- 
за будівництва фактично над ним ту
ристичної канатної дороги. На думку 
директора фірми «Інтер ЛТД» (яка 
займається будівництвом) В.Локано- 
ва, у такому будівництві немає нічо
го поганого. „Крим повинен розви
ватися як туристичний центр, а не 
в інтересах вузького кола людей», - 
пояснює він. «До того ж, монастир 
незаконно прихопив собі ці землі», -  
вважає бізнесмен. Ченці Свято-Ус- 
пенського монастиря болісно реагу
ють на звістку про будівництво доро
ги. «Влада повинна зрозуміти: за
твердивши цей проект, вона спрово
кує ченців залишити обитель. Тоді 
монастир перетвориться на звичай
ний музей. Але ми будемо боротися 
всіма конституційними методами. 
Що ж стосується мусульман: не ду
маю, що в нас можуть бути якісь 
розбіжності на ґрунті віри. Нам лег
ше вирішувати питання з кримськи
ми татарами, ніж з владними струк
турами», -  говорить ієромонах По
ки м. (Risu.org.ua)

Хресний хід від Києво-Печерської 
Лаври до будинку Верховної Ради Ук
раїни відбувся 22 травня. За закликом 
Союзу православних братств України 
у ньому брало участь близько 4 тис.
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осіб. Учасники ходи провели там 
мітинг, протестуючи проти вступу Ук
раїни в НАТО та проти прийняття 
Верховною Радою законопроектів 
№3711-1, №4002, №4368, що, на думку 
мітингуючи, ущемляють грома
дянські та загальнолюдські права. 
Маніфестанти вручили петицію з ви
могами припинити зневажати кон
ституційні права громадян, які бажа
ють жити без ідентифікаційного но
мера. У Хресній ході взяли участь 
близько 300 одеситів, які прибули до 
Києва з благословення митрополита 
Одеського й Ізмаїльського Агафангела 
УПЦ МП. (Risu.org.ua)

«Власть царску вера утверждает».
Цими словами відомого російського 
письменника можна охарктеризувати 
фінал офіційного повторного вступу 
Володимира Путіна на посаду Прези
дента Росії. Інаугураційні заходи 7 
травня завершилися молебнем 
Патріарха Московського і всієї Русі 
Олексія II на честь переобраного Пре
зидента. Все це засвідчує зайвий раз те, 
що Православна Церква в Росії прак
тично є державною. Тут знову зверне
мося до О.Радіщева, який писав: 
«Власть царска веру охраняет... Союз
но общество гнетут». То ж як тепер 
УПУ Московської юрисдикції може 
говорити, що вона є «українською». 
Ця подія засвідчила, що вона практич
но є складовою частиною не 
всесвітньої релігійної інституції (та
кою, наприклад, є католицька Церква), 
а складовою фактично державної 
релігії сусідньої країни. Все це мало б 
послужити підставою порушення 
УПЦ питання про надання їй повної 
незалежності.

Синод УПЦ Московського Па
тріархату проголосив святим Ярослава 
Мудрого. Днем вшанування князя став 
день його смерті -  4 березня за* н.ст. 
Святий вважається покровителем-не- 
бесним заступником державних діячів 
і службовців, юристів, суддів, проку
рорів, науковців, бібліотекарів, вчи
телів та студентів.

Капличку з ім'ям Георгія Побєдо- 
носця буде споруджено біля при
міщення обласного Управління 
внутрішніх справ в Луцьку. В таки 
спосіб буде вшановано память загиб
лих міліціонерів. А їх тут вже значить
ся аж 314. Освятив майбутню каплицю 
владика Православної Церкви Мос
ковського патріархату Нифонт. 
За прилеглість начальника Управління 
О.Кміта до Церкви Московської юрис
дикції владика нагородив його орде
ном преподобного Іллі Муромця. Га
дають, що каплиця буде збудована до 
22 серпня.

Глава УПЦ Московського Патріар
хату виявив неусвідомлення того, чо
му це в Україні, на відміну від Росії, 
еліта країни не виявляє таку 
схильність до Церкви. «В Росії вже 
склався консенсус в розумінні ролі і 
значення Церкви в суспільстві як оп
лоту стабільності, охоронця 
національних традицій і моральних 
засад. І праві, і ліві, і навіть радикальні 
політичні діячі з повагою ставляться 
до Церкви, - зазначає владика. - У нас, 
на жаль, як в атеїстичні часи, політики 
можуть виступати із абсурдними зви
нуваченнями і нападками на адресу 
Української Православної Церкви, хоч 
витоки православної віри більшості
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громадян України і Росії знаходяться 
в Києві» (Спасите наши души!- №5). 
Ці слова митрополита Володимира 
відразу ж породжують питання: а де 
це і в який спосіб УПЦ МП постає охо
ронцем наших українських національ
них традицій ? якщо витоки право
слав’я в Києві, то чого це раптом УПЦ 
має просити у Церкви Росії -  в Москві 
автономію чи автокефалію? яка Церк
ва ще, окрім УПЦ МП, постає в Ук
раїні збурювачем міжконфесійних і 
міжцерковних протистоянь? чи така 
вже самостійна УПЦ у вирішення 
своїх проблем від Московського 
Патріархату? чи стала вона розумом і 
совістю українського народу? Саме 
відповідь на ці питання дає мож
ливість зрозуміти те, чому це еліта Ук
раїни не виявляє таке ставлення до 
Православної Церкви Московської 
юрисдикції, як в Росії.

Церква Московського Патріархату 
в своїх прагненнях до капеланства 
у Збройних Силах України має певні 
непорозуміння із керівництвом 
військових, що відзначив владика цієї 
Церкви архієпископ Августин. Тут дає 
себе знати промосковська орієнтація 
УПЦ МП, різне бачення патріотизму. 
Військове керівництво враховує на
самперед «рівень патріотичності і дер- 
жавництва тієї чи іншої конфесії», а не 
якусь там вигадану Москвою ка
нонічність чи неканонічність Церков -  
ідею, яка явно підпорядкована відтво
ренню під якоюсь новою назвою ко
лишнього Союзу. Не даремно під час 
відвідування священиками цієї Церк
ви військових частин йде мова про 
слов’ян, спільність і захист їх інтересів, 
а не про Україну, її суверенність, про

Релігійне життя України__________________

блеми незалежного державотворення 
і т.п. Відома позиція УПЦ МП з цих 
питань позначилася на її оцінках подій 
щодо о-ва Тузла. То ж діяльність не 
кожної із сущих в Україні Церков йде 
на користь розбудові саме українсько
го війська, формуванню у військових 
почуття українського патріотизму, го
товності захищати свою Батьківщину 
від ворога звідки 6 він не сунув на на
шу землю -  із Сходу чи Заходу, 
Півночі чи Півдня. Виступ архієписко
па Августина на міжнародній христи- 
янсько-віськовій конференції «Хрис
тиянсько-військовий рух та душпас- 
тирська опіка військовослужбовців 
в Україні» засвідчив, що військове 
керівництво до його честі (і слава Бо
гу!) вже вміє відрізняти хто є хто. 
(Вечірній Київ. - № 70)

Соціальне служіння -  об’єкт особ
ливої уваги Української Православної 
Церкви Московського Патріархату.
Цій проблемі був присвячений 
спеціальний семінар, який відбувся 
в Києво-Печерській Лаврі. Ознайом
люючи його учасників із роботою си
нодального Відділу благодійності і 
соціального служіння, було повідомле
но, що в 2004 р. передбачено організу
вати в Києві притулок для дітей-сиріт, 
обладнати дитячий будинок сімейного 
типу в Херсоні, фізіотерапевтичний 
кабінет при церковному санаторії 
Сімферопольської єпархії в Алупці.

Православні Церкви України ма
ють організувати активну місіонерську 
роботу, зайнятися просвітницькою 
діяльністю, налагодити своє видав
ництво релігійної літератури і 
періодики, опанувати радіо і телеба
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чення, підвищити рівень освіченості 
свого духовенства, привчити його пра
цювати особисто з парафіянами, бо ж 
інакше вони програють свій двобій і з 
протестантами, і з новими релігійни
ми течіями. Двері православних 
храмів відкриті, а ось чому до них не 
йде молодь, то відповідь для себе ма
ють дати самі православні Церкви, а не 
держава, від якої вони відокремлені. 
Тоді й не буде того «проходного двора 
для еретиков», як процес зарубіжного 
місіонерства оцінює преса УПЦ МП.

5 мільйонів гривень для програми 
«Святогорськ-2004» виділив прези
дент ФК «Шахтар» Р.Ахметов. Доб
родійний подарунок був переданий 27 
травня ченцям Святогорської Лаври, 
що в м.Святогорськ (Донецька обл.). 
Виділені кошти підуть на підтримку 
регіональної програми «Свято
горськ-2004», яка передбачає ком
плекс реставраційних робіт з віднов
лення споруд монастиря, культурно- 
історичного ареалу, туристичної 
інфраструктури. Ще раніше, доб
родійний фонд «Святогорськ» звер
нувся до всіх мешканців області з про
ханням підтримати відродження ком
плексу, який у цьому році планується

освятити. (Інформаційна агенція „О- 
стров» )

У Києві відбувся другий з’їзд право
славної молоді України, темою якого 
стала проблема «Православна молодь і 
суспільство». Захід був організований 
синодальним відділом із справ молоді 
УПЦ Московського Патріархату. У ро
боті форуму взяли участь співробітни
ки Відділу у справах молоді Московсь
кого Патріархату, представники 
Польської ПЦ, Православної Церкви 
Чеських земель і Словаччини, Білорусь
кої ПЦ, Православної Церкви Молдо
ви, а також делегати від усіх єпархій 
УПЦ МП. На відкритті з’їзду виступили 
Предстоятель УПЦ МП митрополит 
Володимир, віце-спікер Верховної Ради 
України О.Зінченко, народні депутати 
А.Деркач, О.Омельченко та ін., а також 
глава Українського союзу промис
ловців і підприємців А.Кінах. Відбулися 
засідання секцій, вже за назвами яких 
можна визначити коло обговорюваних 
проблем: «Православна молодь і
суспільство»; «Православна молода ро
дина в сучасному суспільстві»; 
«Соціальне служіння православної мо
лоді»; «Православне свідчення серед 
однолітків»; «Організація православно
го руху слідопитів (скаутів)»; «Молодь і 
фізичне виховання»; «Світська культу
ра і православна молодь»; «Організація 
і діяльність молодіжних братств»; «Мо
лодь і силові структури»; «Православ’я і 
ресурси мас-медіа». Нагадаємо, що пер
ший з’їзд православної молоді України 
відбувся у грудні 2001 р. в Києві. Гла
вою піклувальної ради Синодального 
відділу УПЦ МП у справах молоді є на
родний депутат України Андрій Дер
кач. (Інтерфакс)
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В Православ’ї, судячи з його газет, 
моляться переважно кому завгодно, 
але не Богу чи його сину Ісусу Христу.
Процвітає язичництво чудотворних 
ікон. То в Київ привозять 5 травня 
в Ільїнський храм ікону Божої Матері 
«Пантанасса». То всі їдуть до Санкт- 
Петербургу, бо, дивись, там почала 
мироточити ікона святої Імператриці 
Олександри Федорівни. Подібне «чу
до» твориться з образом Царя-муче- 
ника в Москві. А ось в Коломенському 
всі моляться до ікони Державної Божої 
Матері. А тут вже їдуть паломники на 
станцію Дно, де, як відомо, Цар Мико
ла II зрікся свого престолу. Ось як опи
сує це православна газета «Русь дер
жавная» (№4): «По рядам сидящих 
в салоне паломников пускаются бес
ценные святыни, дорогие для каждого 
русского человека: окровавленные ку
сочки кирпича из подвала Ипатьев
ского дома, земелька с Анниной ямы 
и из Елизаветинской шахты под Ала
паевском, икона «Царя Страстотерп
ца, икона батюшки Серафима Саров
ского из кельи приснопамятного отца 
Николая Гурьянова, которым некогда 
оживляли «Самарскую Зою». Так ось, 
згідно писань РПЦ, в гороскопи віри
ти не можна, а у всі ці «чуда» чомусь 
треба? А як же бути тоді з Ісусом Хрис
том? Чомусь його ікони не підвладні 
таким «чудам»!

Делегація Харківсько-Полтавської 
єпархії УАПЦ відвідала 10-12 травня 
Івано-Франківську єпархію УГКЦ. Ор-
динарій Івано-Франківської єпархії 
єпископ Софрон (Мудрий) особисто 
ознайомив гостей зі споруджуваним 
у Карпатах реколекційним центром, з 
Гошівським василіянським монасти

Релігійне життя України__________________

рем та будовами монастиря сестер Свя
тої Родини. Архиепископ Ігор відвідав 
Івано-Франківську теологічну ака
демію, зустрівся з викладачами й 
провів для студентів презентацію свого 
підручника «Історія Христової Церкви 
в Україні». Відбулися зустрічі в консис
торії Івано-Франківської єпархії УГКЦ, 
де владику Ігоря ознайомили з поряд
ком провадження канцелярії, ор
ганізацією роботи єпархіального суду 
та іншими напрямками повсякденної 
організаційної праці. (Харківські єпар
хіальні новини УАПЦ, 4.20)

Харківсько-Полтавська єпархія 
УАПЦ перебирає на себе громади Церк
ви з інших єпархій. Так, в березні до 
єпархії ввійшли дві парафії Цюрупинсь- 
ка, в яких священиком є о.Леонід Слив- 
канич. В квітні своїм указом архиепис
коп Ігор Ісіченко утворив Київський і 
Таврійський деканати єпархії. Київсь
ким деканом став протоієрей Віталій 
Копійка, який в київському районі Сов
ки розпочав будівництво Різдво-Бого- 
родичного храму.

Велика Рада Всеукраїнського брат
ства Андрія Первозванного УАПЦ 
проголосила єдиним кандидатом 
у Президенти України В.Ющенка.
Братство покладає на нього свої 
сподівання в перспективах розвитку 
держави і позитивних змінах в житті 
Української Церкви. Братство заклика
ло свої осередки активно прилучитися 
до передвиборчої кампанії.

Предстоятель Російської Старооб
рядницької Церкви владика Андріан
у супроводі старообрядницького єпис
копа Київського і всієї України Саватія
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та інших членів офіційної церковної 
делегації 26 травня відвідав Свято-Ус- 
гіенський Одеський чоловічий монас
тир. Гості відвідали також розташова
ну на території обителі резиденцію 
Патріарха Московського і всієї Русі 
Олексія II. Тут їх зустрів митрополит 
Одеський і Ізмаїльський Агафангел. 
У залі засідань відбулася робоча 
зустріч обох митрополитів. Митропо
лит Агафангел підкреслив, що за всю 
багатовікову історію відносин двох 
Церков це -  перший візит Глави 
Російської Старообрядницької Церкви 
до Одеси. За його словами, в Одеській 
митрополії вже давно існує тісне 
співробітництво між двома Церквами. 
Одеську духовну семінарію вже 
закінчив один зі старообрядницьких 
священиків. Сьогодні тут також на
вчається семінарист-старообрядник. 
(Прес-служба УПЦ МП)

Голова кримського Союзу право
славних громадян, близького до 
«Російського блоку», Кирило Фролов 
в статті «Тандем Ющенко і Гузар» 
твердить, що «до вирішення питання 
про владу в Україні уніатський 
патріархат створюватися не буде... 
Створення уніатського патріархату та 
прихід Ющенка до влади -  це глобаль
ний релігійний і цивілізаційний пере
ворот у житті Православної України». 
(www.materik.ru )

СВІТ РИМО-КАТОПИЦИЗМУ І 
ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМУ

Новим нунцієм Апостольської 
Столиці в Україні призначено колиш
нього нунція в Білорусі архієпископа 
Івана Юрковича. Владика народився

10 червня 1952 р. в Баньалока-Кочев’є 
(Словенія). Має захищену докторську 
дисертацію з канонічного права. 
На дипломатичній службі Святого 
Престолу з 1984 р. Виконував дипло
матичну місію в Кореї, Колумбії, 
Російській Федерації. Брав участь в ук
ладанні Кодексу канонів Католицької 
Церкви та перекладі їх російською мо
вою. Володіє італійською, хорватсь
кою, іспанською, німецькою, фран
цузькою, англійською та російською 
мовами.

20 років єпископського служіння 
глави Конференції єпископату Ук
раїни кардинала Мар’яна Яворського
урочисто відзначено у Львові. З цієї 
нагоди священики Львівської ар- 
хиєпархії РКЦ в Україні подарували 
митрополиту митру з вигаптованим 
образом покровительки міста Львова 
Матері Божої Благодатної. 24 травня 
1984 р. професор, ректор Папської Бо
гословської Академії в Кракові отець 
Мар’ян Яворський був номінований 
в сан єпископа та призначений 
адміністратором Львівської ар- 
хиєпархії, управління якої знаходи
лось в той час в Любачеві (Польща). 
Єпископське свячення о.Мар’ян

____________ Релігійне життя України
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Яворський отримав з рук кардинала 
Францішека Махарського в Кракові. З 
того часу єпископ Яворський працю
вав в Любачеві, залишаючись деякий 
час ректором Богословської Академії. 
У січні 1991 р. єпископ Мар’ян Яворсь
кий був номінований митрополитом 
Львівським в сані архиепископа, 
а в травні того ж року відбувся його 
урочистий інгрес до Кафедрального 
Собору у Львові. Через рік митрополи
та Яворського було обрано головою 
Конференції Єпископату України, ким 
він є і сьогодні. У 1998 р. архиепископ 
Мар’ян Яворський став кардиналом 
«in pectore» -  «в серці Папи», 
а офіційно -  в січні 2001 р. (Католиць
кий медіа-центр)

Певно не знаючи дійсного стану 
речей із свободою релігії в Україні, Па
па Іван Павло II при врученні вірчих 
грамот новим послом України у Вати- 
кані закликав керівництво нашої 
країни до забезпечення свободи 
совісті. Понтифік висловився за «юри
дичне визначення наявних церков» 
в Україні «на основі дійсної рівності 
між ними». А це так, що нібито цього 
у нас немає. При цьому, як глава прий
маючої посла держави, він виявив 
втручання у її внутрішні питання Ук
раїни з проблем освіти, коли висло
вився за визнання державою бого
слов’я як університетської дисципліни. 
Адже згідно Конституції України дер
жавна школа відокремлена у нас від 
Церкви.

Понад сто представників като
лицької громади Києва звернулися до 
президента України Л.Кучми з прохан
ням виконати своє рішення про по

вернення віруючим столичного кость
олу святого Миколи. Біля будинку 
адміністрації Президента було 
здійснене богослужіння, під час якого 
віруючі читали молитви і співали 
псалми. У руках вони тримали ікони з 
ликами святих Миколи й Олександра, 
а також плакати «Боже, ми просимо 
тебе за Україну», «Храм -  це Божий бу
динок, поверніть його віруючим», 
«Святий Миколо, збережи керівників і 
будівельників від гріха». Як відзна
чається в листі Міністерства культури і 
мистецтв України до громади като
ликів, будинок костьолу св. Миколи, 
у якому розташований Національний 
будинок органної і камерної музики, 
внесений під номером 902 до Держав
ного реєстру національної культурної 
спадщини як пам’ятник архітектури. 
Будинок є комунальною власністю те
риторіальної громади Києва і знахо
диться на обліку Головного уп
равління культури, мистецтв і охорони 
культурної спадщини Київської 
міської державної адміністрації. 
У листі відзначається, що, починаючи 
з 1992 р., йдучи назустріч віруючим, 
керівництво Будинку органної і камер
ної музики підписало угоду з като
лицькою громадськістю про спільне 
використання костьолу, що надає 
можливість задовольнити потреби 
віруючих. У Мінкультури також 
відзначили, що, відповідно Постанови 
Кабміну від 14 лютого 2002 р., культові 
споруди, визначені як пам’ятники 
архітектури, можуть передаватися 
релігійним організаціям тільки після 
рішень, пов’язаних із наданням ново
го приміщення розміщеним у них ус
тановам культури. Київські католики 
вже проводили богослужіння біля бу
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динку Київської міської державної 
адміністрації в грудні 2003 р. і перед 
будинком уряду - у лютому 2004 р.

Українська Греко-Католицька 
Церква взяла під свою опіку ук- 
раїнців-нелегалів в Італії. Більше 20 
священиків і монахів налагодили тут 
зв’язки із заробітчанами, які в цій 
чужій країні постійно зустрічаються з 
великим різноманіттям труднощів. 
УГКЦ звернулася до італійської влади 
з проханням надати можливість неле
галам з України відвідувати бого
служіння, різні масові заходи ук
раїнського змісту. Дозвіл на це вже 
одержано.

Глава УГКЦ вважає, що святині ук
раїнства Києво-Печерська і Почаївська 
Лаври держава не повинна передавати 
у власність будь-якої Церкви. Як ду
ховні центри християнства Київської 
традиції, вони з однаковим правом є 
власністю, окрім УГКЦ, і трьох право
славних Церков. Проте хтось має 
опікуватися ними. В такому разі дер
жава передає ці святині в користуван
ня, а не у власність. Коли якійсь з Цер
ков вони будуть передані у власність, 
то тоді і зайти туди не можна буде, 
щоб поставити свічку, помолитися Бо
гу. «Це -  власність української нації, - 
наголошує владика Гузар.- Нехай святі 
місця охороняються так, щоб і ми мог
ли їх відвідувати та цінити наші ду
ховні блага». А що ж нині маємо! Гре
ко-католик може молитися там, якщо 
його не впізнали. «Але я не можу зайти 
і купити свічки в крамниці Лаври, - 
відзначає глава УГКЦ.- Мене запита
ють: «Ви греко-католик?» -  і не прода
дуть». (Патріярхат. - №3)

Глава УГКЦ Любомир Гузар вважає, 
що його Церква не має з православни
ми різниці у вірі. «Питання чистилища, 
непорочного зачаття чи філіокве є пи
таннями богослов’я, а не віри. Є різні 
богословські трактування, але вони ли
ше доповнюють, але не формують 
іншої віри». (Патріярхат. - №3)

Принцип «один єпископ на одній 
території» вже не може функціонува
ти. Цей принцип виходив із реалій по
чаткової ери християнства, коли всі 
люди мали одну віру. Тоді єпископ, як 
добрий батько, зосереджувався на 
певній території. Нині християни не 
творять одну Церкву, а тому один єпи
скоп не може турбуватися про всіх. 
Потрібно бути у сопричасті, щоб тво
рити одну Церкву. Відтак застосування 
принципу канонічної території, вва
жає кардинал Гузар, нині не актуальне.

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ
Протестантські спільноти Ук

раїни ведуть активну благодійницьку 
роботу. Так, під час проведення в Ук
раїні щорічної благодійницької акції 
«Милосердя» лише Українська люте
ранська церква Тернополя організу
вала надання безоплатної педіатрич
ної допомоги 3754 дітям-сиротам, 
дітям із малозабезпечених і бага
тодітних сімей. Було надано стомато
логічну допомогу 3294 особам із ма
лозабезпечених верств населення. 
На оздоровчі цілі в році пройдешнь- 
ому Християни віри євангельської 
(п’ятидесятники) виділили 85,5 тис. 
грн., Євангельські християни-бапти- 
сти -  майже 25 тис. грн. Баптисти за
купили також медобладнання на 500
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тис. грн. Адвентисти 7 дня надали ад
ресну допомогу лікувальним устано
вам на суму майже 460 тис. грн. і 350 
тис. доларів США. (Християнський 
світ. - №8)

Київська міська влада з одного бо
ку нагороджує пам’ятним знаком за 
вагомий особистий внесок у відрод
ження духовності єпископа Ук
раїнської Лютеранської Церкви Вяче
слава Горпинчука, а з другого відмов
ляє Київській громаду УЛЦ у наданні 
земельної ділянки під забудову храму, 
чим затримує початок будівельних 
робіт на невизначений термін. На 
засіданні Синоду УЛЦ відзначалося, 
що позиція Київської міськради вза
галі незрозуміла: чи то вона резервує 
землю для інших, більш грошовитих 
бізнесових організацій, а чи ж ці забо
рони робляться під тиском історичних 
церков.

Українська Лютеранська Церква 
передала до Бібліотеки релігієзнавця 
Центру релігійної інформації і сво
боди та до бібліотеки Інституту 
ф ілософ ії ім. Г.С.Сковороди НАН 
України велику кількість своїх ви
дань. Вона щедро постачає ук
раїнських релігієзнавців своєю 
періодикою. Церква усвідомлює, що 
досліджувати на рівні об’єктивності 
релігійні процеси в Україні і світі 
лише на основі тих статей, що друку
ються у світській періодиці, а також 
сайтах Інтернету, науковці-релі- 
гієзнавці не можуть. Керівництво 
Інституту філософії і Української 
Асоціації релігієзнавців висловлю
ють щиру вдячність УЛЦ за її 
щедрість і порозуміння.

Релігійне життя України__________________

Протестанти Одеси засудили ор
ганізований митрополитом УПЦ Мос
ковської Церкви Агатангелом банди
тизм щодо Предстоятеля УПЦ КП 
Філарета. Старший пресвітер Ук
раїнської Християнської Церкви А.Ба- 
кала зауважив зокрема, що «до миру 
закликав нас Господь». Старший пас
тор Церкви Повного Євангелія С.При- 
валов заявив: «Я негативно ставлюся 
до позиції Православної Церкви Мос
ковського Патріархату загалом. Вони 
вважають, що є єдиною істинною 
церквою. Якщо так розглядати їх кон
цепцію, то насамперед саме вони 
підпадають під визначення «секти», 
ніж хтось інший». Пастор «Церкви 
Прославлення» назвав витівки агатан- 
гелівців екстремізмом, що не мають 
нічого спільного із людинолюбством 
християн.

ХАРИЗМАТИЧНІ 
ЦЕРКВИ УКРАЇНИ

Пастор Церкви «Посольство Боже» 
Сандей Аделаджа вважає, що слід до
класти максимум зусиль з тією метою, 
щоб збільшити кількість християн ще 
на 2 мільярди. «І не за дві тисячі років, 
як це було до цього. Ми будемо вико
ристовувати засоби масової інфор
мації, комп’ютери, Інтернет, сучасні 
технології. Надто важливим є єдність 
проповідників Слова Божого». Сандей 
Аделаджа вважає, що подвоїти 
кількість християн можна за сто років.

Пікетування Київської міськради 
десь понад 7 тисячами адептів Церкви 
«Посольство Боже» є незаконним. Та
ким є судовий вердикт. Заяву Сандея 
Аделаджі про те, що коли його церкві
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не виділять землю, то парафіяни вихо
дитимуть на Хрещатик щодня і па
ралізують рух транспорту, представ
ник міськради Володимир Шаповал 
прокоментував так: «Це -  ультиматум. 
Ви гадаєте, що владі бракує сил, щоб 
виставити порушників з легкоатлетич
ного манежу (приміщення, де зби
рається навіть після закінчення орен
ди Церква -«РП»)? Вона цього не ро
бить, бо розуміє, що людям хочеться 
помолитися, то ж шукає якогось кон
такту, а не йде на конфронтацію. І, да
руйте, Сандей не є громадянином Ук
раїни. Уявіть, що буде, коли я приїду 
до його Нігерії й диктуватиму: не дасте 
мені землю, то я перекрию рух. У Києві 
діють 64 конфесії. І столична влада не 
може когось ставити в куток, а когось 
виокремлювати. У нас однакові відно
сини із всіма». Зараз стоїть питання 
розпочати реконструкцію легкоатле
тичного манежу, але із-за того, що там 
відбуваються богослужіння Церкви 
«Посольство Боже», його все відтягу
ють. Церкві пропонують під будинок 
молитви Міжнародний виставочний 
центр, заключити навіть договір з нею, 
яким визначили, що вона платитиме 
не три гривні, а лише по 45 коп. за кв. 
метр. Але вона попросила призупини
ти його дію. Церква відмовилася та
кож модернізувати під приміщення 
для моління пропоновані їй площі на 
заводі «Вулкан». Церква відмовляється 
також від пропонованих їй міською 
владою ділянок землі для будівництва 
молитовного приміщення. І при цьо
му від неї йдуть все нові і нові ульти
матуми. Але ж певно є межа диктуван
ня державі, яка і так є поступливою. 
До того ж, треба чітко визначити, а що 
дає для національного відродження

України Церква «Посольство Боже», 
що є в неї власне українського? (Хре
щатик.- 29 квітня)

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ
Язичницькі традиції відтворюва

лися просто неба на Замковій горі 
в Києві. Організаторами дійства-ве- 
чорниць виступили Клуб етнічної му
зики та Фольклорний фестиваль 
«Країна мрій», а безпосередньо -  відо
мий актор Олег Скрипка. Дійство по
чалося з підготовки до жертвоприне
сення. Гарну дівчину прикрашали як 
наречену, щоб потім, згідно традиції, 
спалити її на вогнищі. І хоч друга час
тина обряду була чисто символічною, 
але перша була вражаючою: дівчина 
добровільно готувалася йти на страту. 
Дійство освячувалося веснянками. 
Якогось заздалегідь розробленого сце
нарію дійства не було. «Язичники» 
вдалися до суцільної імпровізації. (Го
лос України. - №85)

Нахабство Санкт-Петербурзької 
псевдоязичницької групи, очолюваної 
Володимиром Голяковим не знає меж. 
Вона самочинно вже збудувала на о-ві 
Хортиця в Запоріжжі і на Лисій горі 
в Києві свої капища. Під таке свавілля 
Голяков, який проголошує себе «гла
вою всех славян», підвів і «теоретичну 
базу»: «Мы - лучшие люди Вселен
ной». Займаючись містичними прак
тиками, голяківці прагнуть активізува
ти всі «енергетичні місця» не лише 
в Росії, а й у країнах ближнього за
рубіжжя, які розглядають як «исконно 
русские земли». То ж і, будуючи свої 
капища в Україні, вони, подібно до 
Московської Православної церкви,
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сприймають її як свою канонічну те
риторію. Дивує лише те, чому ук
раїнська влада не притягує до 
відповідальності за ці землезахвати на
хаб з Росії.

Караїми Криму висловлюють своє 
невдоволення спробами фальсифіку
вати їх історію, прагненнями вивести 
їх походження з єврейської спільноти, 
зневажити їх тюркські коріння. Це, зо
крема, знайшло місце в статтях А.Ма- 
лигіна, а також на 70% списаній з них 
доповіді І.Богачевської на міжна
родній зустрічі караїв у Варшаві. 
Кримські караїми відзначають спотво
рення і некоректність тих висновків, 
які формулюють названі автори із-за 
незнання предмету своїх міркувань, 
а також політичних пристрастей. 
(Крым. -1 8  травня)

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ
Конференція «Мусульмансько- 

християнський діалог: міцна роди
на -  запорука майбутнього» відбула
ся у Києві 15 травня. Її організаторо- 
мами виступили міжобласна ор
ганізація «Арраїд» разом з 
муфтіятом міста Києва і муфтіятом 
Духовного Центру мусульман Ук

раїни при підтримці Ради мусуль
манських громад та Ісламського 
суспільного культурного центру. 
В конференції взяли участь також 
представники основних православ
них деномінацій, науковці, диплома
ти. Захід був присвячений проголо
шеному ООН Міжнародному року 
родини. Його мета -  пропаганда 
сімейних цінностей, котрі повинні 
базуватися на загальнолюдській та 
релігійній моралі. В центрі уваги 
учасників конференції були питання 
прогресивного духовного занепаду й 
деградації. В рамках конференції 
відбулася виставка дитячого малюн
ку. Гості змогли відвідати страви 
східної кухні, які готують у мусуль
манських сім’ях. Організатори вис
ловили надію, що християни і му
сульмани спілкувалися у звичній ат
мосфері та що це плідно відіб’ється 
на втіленні ідеї загального діалогу 
культур і релігій. (Risu.org.ua)

«Наш Іслам -  віротерпимий», -  го
ворить один із лідерів кримськота
тарського народу, депутат В.Р. України 
Р.Чубаров. -  У провокаціях під час ма
сових траурних заходів кримських та
тар зацікавлені ті сили, які й сьогодні 
виступають проти повернення 
кримськотатарського народу на свою 
Батьківщину, і проти подальшої демо
кратизації українського суспільства». 
(Голос України. -  №95)

Потреба збереження кримськими 
татарами своєї рідної віри -  ісламу
зумовлює необхідність їх компакт
ного проживання. «Якби не вірність 
релігії наших батьків, -  відзначає 
один із лідерів кримськотатарського

16 Релігійна панорама № 5’2004



Релігійне життя України

народу Рефат Чубаров,- нам було б 
надто тяжко зберегтися у висланні. 
Нині відкриття храмів за умов дис
персного розселення майже немож
ливе. Є відчутна протидія цьому. 
Згадую спроби відродити декілька 
храмів у Сімферополі, Ялті, які збе
реглися. Ми при цьому зіткнулися з 
майже скаженою протидією». 
(День. - №82)

В Україні пройде перший Всеук
раїнський конкурс ісламознавчих 
досліджень молодих вчених за темою 
«Іслам і Україна». Конкурс організова
но Міжобласною Асоціацією гро
мадських організацій «Арраїд» та 
Ісламським громадським культурним 
центром міста Києва. Конкурс трива
тиме до жовтня місяця. В ньому мо
жуть взяти участь історики, 
релігієзнавці, культурологи, пам’ятни- 
кознавці, філологи та інші фахівці. Вік 
учасника конкурсу обмежений 35 ро
ками. Перша премія -  1500 грн. і 
комп’ютер, друга -  1000 грн. та відео- 
магнітофон, третя -  500 грн. та 
магнітофон. Є заохочувальна премія 
по 50 грн. З приводу конкурсу зверти- 
ся за тел. 490-00-90.

Партія мусульман України з До
нецька, яка має орієнтацію переважно 
на поволзьких татар, з чиєїсь вказівки 
веде активну роботу на роз’єднання 
кримських татар, відвернення їх від 
підтримки «Нашої України». Тут вра
ховується наявність на Кримському 
півострові потужного ісламського 
чинника і можливість ефективного 
використання його національно-демо
кратичними силами про проведення 
вибрів Президента.

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ
Єврейський форум, що відбувся 

в Києві 18-19 травня, виявив про
тиріччя в Єврейській громаді України.
Форум зібрав близько 2 тис. євреїв з 
різних регіонів і проходив під егідою 
Об’єднаної єврейської громади Ук
раїни із залученням ряду інших ор
ганізацій. Спонсором заходу виступив 
підприємець, лідер Всеукраїнського 
єврейського конгресу й Об’єднаної 
єврейської громади України Вадим Ра
бинович, який у минулому році висту
пив одним з ініціаторів миротворчого 
процесу між єврейськими лідерами 
країни. Разом з тим, від участі в ор
ганізації з’їзду відмовилися лідери та
ких впливових організацій, як 
Єврейська Конфедерація України і 
Єврейська Рада України, Ваад і Хабад, 
очолюваний рабином Азріелем 
Хайкіним. І це при тому, що саме ра- 
бини Хабада найбільш широко пред
ставлені на місцях і відіграють дуже 
значну роль у єврейському житті 
країни. Це дозволило деяким учасни
кам форуму висловити припущення 
про те, що форум скоріше спрямова
ний на посилення політичного впливу 
Рабиновича, аніж на процеси кон
солідації єврейської громади. На з’їзді 
не були представлені відповідні доку
менти і не були оголошені резолюції. 
Рабин Алекс Духовний, головний ра- 
бин Руху прогресивного іудаїзму в Ук
раїні, виступив із критикою організа
торів з’їзду, відзначивши, що делегати 
приїхали не на той форум, що прохо
див, а на інший. При цьому Духовний 
попросив Рабиновича уточнити, пре
зидентом якої організації/громади він
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був обраний на цьому з’їзді. Рабин Ду
ховний також відзначив деяку дис
кримінацію на форумі Руху прогре
сивного іудаїзму. Адже Президент Ру
ху О.Злотник не був обраний віце-пре
зидентом структури, яку очолює Раби
нович і т.п. (Наступного дня Злотник 
все ж був дообраний віце-президентом 
цієї структури). Чимало делегатів 
з’їзду у своїх виступах були співзвучні 
із думками рабина Духовного. Знамен
но, що Єврейська Конфедерація Ук
раїни і Єврейська рада України 
вирішили проводити свої форуми 
влітку ц.р. У фокусі проведеного захо
ду знаходилися процеси консолідації 
єврейської громади України. Розгляда
лися питання боротьби з проявами ан
тисемітизму, посилення єврейської са- 
моідентифікації і ряд інших питань. 
Професор Мирский, О.Шлаєн, О.Най
ман й інші відзначили важливість 
всебічної боротьби з проявами анти
семітизму, що посилився, і наголосили 
на необхідності створення Антидифа- 
маційнної ліги України. Вони відзна
чили великий внесок Об’єднаної 
єврейської громади України в справу 
посилення боротьби з ксенофобією й 
антисемітизмом у країні. (В.Матвеев)

В П’ятикнижжі Мойсея -  Торі на
писано багато про що з історії і духов
ності єврейського народу. Проте в цій 
старозавітній книзі немає того, що 
прагне віднайти в ній газета «Столич
ные новости» -  описання атомного ви
буху в Хіросімі, висадку людини на 
Місяць, зіткнення комети Шумейкера- 
Леві з Юпітером, військові дії в Пер
сидській затоці, перемогу на виборах 
Вілла Клінтона, вбивства Ганді, 
Лінкольна, братів Кеннеді тощо. Ця

Релігійне життя України__________________

книга має свою святість і без таких 
приписуваних їй вигадок.

Три дні підряд у травні страждала 
від вандалів синагога в Івано- 
Франківську. Невідомі розбивали 
камінням вікна, викручували рами. 
«Ми звикли вже до цього,- говорить 
головний рабин міста Моше Колес
ник. -  В нашій громаді постійно трап
ляється подібне. Ми зверталися вже 
неодноразово до відповідних органів і 
чули від них одне і те ж: «Це -  дитячі 
пустощі». Ми вже втратили віру в те, 
що колись виявлять злочинців».

Вандалізм на Куренівському цвин
тарі Києва відбувся вніч з 22 на 23 
травня. Невідомі сплюндрували 
єврейські могили. Вони розбили маце- 
ви більш ніж на 50 могилах. Лідери де
яких єврейських організацій пов’язу
ють акт вандалізму із антисемітськими 
публікаціями у газетах «Сільскі вісті», 
«Ідеаліст», а також у виданнях МАУП. 
Зокрема у своєму коментарі Головний 
рабин Києва й України Яків Дов Блайх 
зазначив: «Подібний акт вандалізму 
став можливим при потуранні влади 
до антисемітських публікацій у «Сіль- 
ских вістях», виданнях МАУП й інших. 
Вони підбурюють до проявів анти
семітизму». (В.Матвеев)

Головний рабин Києва і столичної 
області Моше Реувен Асман перекона
ний, що руйнування єврейських могил 
на куренівському цвинтарі було на
вмисним, бо ж вандали нищили лише 
єврейські пам’ятники і не чіпали хрис
тиянські. Київська міліція на основі 
вивчення стану пам’ятників на цьому 
цвинтарі прийшла до висновку, що
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поховання прийшли до такого стану 
із-за недогляду за ними. «Попередня 
експертиза не виявила слідів силової 
дії людини на зруйнованих пам’ятни
ках» -  заявляє начальник Центру гро
мадських зв’язків ГУ МВД України 
в Києві Дм.Андреєв. Він вважає, що ті 
євреї, які виїздять на постійно за кор
дон, мають доручати догляд могил 
своїх родичів комусь в Україні. Комісія 
міськради, яка виїздила на цвинтар, 
засвідчила руйнування там понад 50 
пам’ятників і надгробків. Постражда
ли не лише єврейські могили, а й хри
стиянський сектор кладовища. 
Подільська райдержадміністрація 
м.Києва взяла на себе обов’язок відно
вити зруйновані могили.

НОВІ
РЕЛІГІЙНІ ТЕЧ І її УКРАЇНИ
Черговий самміт апостолів з усього 

колишнього Радянського Союзу від
бувся у Києві 14 травня. Організато
ром даної зустрічі виступила Інтер
національна Коаліція Апостолів (Inter
national Coalition of Apostles), яку очо
лює Пітер Вагнер (Peter Wagner). Ко
аліція була заснована у лютому 1999 р., 
коли група визнаних міжнародних 
апостолів зустрілася у Сінгапуру. Після 
цього подібні самміти проводилися по 
всьому світу. Мета зустрічей -  налаго
дити співпрацю для поширення Єван
гелія. Для апостолів із країн колишнь
ого Радянського Союзу подібний 
самміт проводився вперше. У ньому 
взяли участь представники з США, 
Польщі, Казахстану, Латвії, Білорусі, 
Росії, України -  разом 36 осіб. Учасни
ки зустрічі обговорювали питання, 
пов’язані з майбутнім євангельського

руху в країнах колишнього СРСР. 
У підсумку була складена «Апостольсь
ка постанова», де наголошено, що 
Церква бере відповідальність у духов
ному світі за всю територію колишнь
ого СРСР. (Прес-служба Посольства 
Божого)

Нову форму місіонерської роботи 
осягнули в Харківській громаді
ЦІХСОД. Запрошені до присутності на 
конференції «Я належу до Церкви Ісу- 
са Христа Святих останніх днів діти за
пускали в небо повітряні кульки з по
сланнями і запрошеннями на бого
служіння до молитовного будинку 
громади. На запитання до дітей, ким 
би вони бажали стати, діти відповіда
ли: »Місіонерами».

Послідовники Київської громади 
Єдиної Віри Церкви Останнього За
повіту мають своє трактування загост
ренню відносини між православними 
віруючими Московського і Київського 
патріархатів. Вони переконані, що все 
це відбувається з волі Бога і вважають, 
що віруючі повинні сприймати такі си
туації як подарунки від Бога. Адже з 
кожної ситуації віруюча людина має от
римати мудрість. Засновник Церкви 
Останнього Заповіту Віссаріон на за
гальній зустрічі в Києві в червні 2003 р., 
відповідаючи на одне із численних за
питань, застеріг:«... У цьому випадку ми 
говоримо про священиків, що рукопо- 
кладені. Але рукопокладений священик, 
за догмами православної церкви, це 
той, хто наділений Святим Духом. І як 
можна сказати: він відокремився, тому 
ми позбавляємо його Святого Духу. 
Позбавити чи не позбавити -  це зале
жить від Волі Бога, але не від побажання
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тих чи інших людей, навіть наділених 
священним, як здається, саном. Тому 
насправді це не відіграє якої-небудь 
особливої ролі. Наділення Святим Ду
хом - це взагалі особлива справа. І я 6 
сказав Святим Духом наділена кожна 
людина, кожний із вас ним наділений. 
Інша справа, коли людина розпочинає 
справляти якість таїнства. Звичайно, 
в даному випадку вона наділяється до
датковими можливостями залучати 
священну силу до організації яких-не- 
будь святих таїнств. І залежно від своєї 
чистоти ця людина починає володіти
цими якостями......Адже спочатку все
визначається чистотою людини. Хіба 
можна наділити людину великим багат
ством Святого Духу тоді, коли вона сама 
в своєму житті неналежно проявила се
бе, недостойно слідує законам Бога. Це 
буде неможливо». (В.Сумовський)

Нові релігійні течії проводять свої 
богослужіння надто шумно, що викли
кає невдоволення тих, хто мешкає по
руч із їх домами молитви. Відповідаю
чи на скаргу з приводу цього, міністр 
юстиції О.Лавринович зауважив, що це 
питання знаходиться в компетенції ор
ганів місцевого самоуправління, які й 
визначають рівень допустимості шумів 
в житлових кварталах. «Свобода кож
ного може реалізуватися лише до тих 
меж, поки вони не обмежують свободу 
іншого»,- заявив міністр.

Анастасіївці з’явилися в Криму на 
горі Мангуп. Разом з батьками Сяси- 
ком і Яною тут живе і їх синок Ілля. 
Народилося дитя тут, сере дикої при
роди, в печері. Тут воно росте й фор
мується. Сім’я прагне перейти на спо
живання лише того, що дарує їм при

рода. Постійно анастасіївці знаходять 
собі якісь нові форми життєдіяльності 
і підробітку. На орендованих конях во
ни катають по плато туристів, з глини 
виготовляють сувеніри, постійно зби
рають якісь рослинні плоди. Мріють 
відкрити в печерах фітобари.

Черкаський обласний центр «Світло 
Спасіння» розгорнув активну бла
годійницьку діяльність. Ним відкрито 
їдальню в приміщенні дитячого садоч
ка № 80, де годується щодня до 25-30 
дітей-сиріт та напівсиріт, дітей із мало
забезпечених сімей. На базі «Динамо» 
Центром організовано для дітей оздо
ровчий табір. Тут їх біля 300. Опікується 
«Світло Спасіння» також наркозалеж- 
ними, допомагаючи їм повернутися до 
гідного людини життя.

Духовну акцію із вшанування загиб
лих у Другій Світовій війні провели 
в Черкасах на Пагорбі Слави релігійні 
громади «Всесвітня Чиста Релігія -  Са- 
хаджа-Йога», громадська езотерична 
організація «Методика Мікаела Омраа- 
ма Айванхова», оздоровчий центр «Аст
ра», федерація «Карате-до» та ін. Окрім 
коротких виступів представників нових 
конфесій, тут звучала духовна настано
ва єпископа Черкаського УПЦ КП Іва
на, Президента Дніпровської конфе
ренції АСД Станіслава Носова.

МІСТИКА

«Прокляті» місця часто зустріча
ються на наших автомагістралях. Це -
одні й ті ж місця, на яких, за умови до
брого стану дорожнього покриття і су
хої погоди, постійно трапляються до
рожньо-транспортні пригоди. Харак
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терно, що в місцях концентрації ДТП 
електромагнітне поле в сотні разів пе
ревищує нормальні фонові показни
ки. Так, на об'їзній дорозі львівського 
міста Миколаєва маємо перевищення 
у 650 разів і щодня по декілька аварій. 
Чому ж все таки відбуваються зіткнен
ня? Не від дії якоїсь «нечистої сили», 
як це дехто прагне з’ясувати. Як відо
мо, мозок, роговиця очей -  рідкі крис
тали, які перебувають у стані нестійкої 
рівноваги. І якщо водій або пішохід 
перебувають на такій аномальній, з 
підвищеним рівнем електромагнітно
го поля ділянці, то під впливом елект
рорушійної сили ЕМП рідкі кристали 
очей, мозку переорієнтовуються, що 
призводить до збійних процесів на 
клітинному, молекулярному та білко
вому рівнях. Це означає, що у водія 
відбувається затримка «кадру», тобто 
реальне зображення сприймається із 
запізненням. Внаслідок цього дії для 
уникнення ДТП в аварійно небез
печній ситуації водій виконує із 
запізненням у 3-4 рази. В такій ситуації 
уникнути ДТП практично неможливо. 
(Тіо л о с  України. -1 5  травня) У

У високодуховному і високо- 
релігійному Львові газета «Високий за
мок» продовжує свою традицію про
паганди знахарів і ясновидців. Але на її
шпальтах з’явилися вже нові імена цих 
«таємничих людей». Тут і якась пані

Либідь і пані Ганна, дідусі Антоній та 
Віктор. Розвелося ж їх на Львівщині. 
Раніше їх не було. Без попиту немає і 
пропозицій, а відтак греко-католиць- 
кий віруючий виявився надто приваб
ливим для різних...

Божими знакам схильні вважати і
односельчани сім’ї Шокунів з Уїдців, 
що на Рівненщині, і місцевий свяще
ник і провидця Л. Ковальчук появу в їх 
хаті одинадцяти фонтанчиків крові.
Фонтанчики ці виривалися з підлоги 
будинку на висоту 20 см. кожний. Ме- 
декспертиза засвідчила те, що рідина 
фонтанчиків дійсно є кров’ю. Шоку- 
нам місцеві кликуші пропонують 
змінити місце проживання, а на місці 
їх хати побудувати храм. (Сегодня. -  24 
травня)

На сатаністів списують ті погроми 
на кладовищах, винуватців яких вия
вити не вдається. Майже 70 розбитих 
мозаїчних пам’ятників, що не підля
гають відновленню, виявили охо
ронці Південного кладовища За
поріжжя ЗО травня. Збитки переви
щили 50 тис. грн. А як виміряти горе 
і моральне страждання родичів по
мерлих? Але, як зрештою з’ясувалося, 
вандалами виявилися троє студентів, 
які ніякого відношення до сатанізму 
не мають, а видають себе за право
славних.

____________ Релігійне життя України
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Релігія в сучасному світі

РЕЛІГІЯ Б СУЧАСНОМУ СВІТІ

РЕЛІГІЯ І СВІТ
Конгрегація у справах духів

ництва фіксує помітне зменшення 
кількості священиків в Європі (з
250859 до 206765) і Північній Аме
риці (з 71725 до 57988 ). Це вона по
яснює постарінням населення, низь
ким рівнем народжуваності, пош и
ренням секулярної культури. Проте 
загалом з 1991 по 2001 рік кількість 
священиків (включаючи єпископів і 
дияконів) у світі зросла з 404082 до 
405067). Кількість семінаристів 
збільшилася з 63882 до 112982. Зрос
ла кількість священиків у Південній 
Америці (з 43202 до 63159), в Африці 
(з 16541 до 27988) й Азії (з 25535 до 
44446).

Французька служба дослідження 
громадської думки напередодні ве
ликодніх свят оприлю днила таку 
інформацію: вірять в Ісуса Христа 
55% французів, у Будду -  7%, в про
рока Мухаммеда -  3%. На питан
ня: «Чи вірите ви особисто в Бога- 
Христа?» 55% респондентів 
відповіло ствердно, 44% -  запереч
но, решта відчула певну трудність 
у відповіді на питання. В п о
тойбічне життя нині вірять 29,5% 
французів. Майже всі опитані -  
98% -  не мають сумніву в тому, що 
саме вищі сили благословляють лю
бов на Землі, 92% їх розглядають 
щастя як щось дароване згори. 22% 
опитаних вірять у реінкарнацію . 
Якщо 92% з опитаних мусульман

вірять у рай, то серед католиків та
ких виявилося лише 47%.

Наскільки релігійні люди впев
нені у невідворотності Божого пока
рання за різного роду гріхи зацікави
ли соціологічну компанію Zogby 
International, яка провела в багатьох 
країнах світу опитування з цього 
приводу серед віруючих, які відно
сять себе до певної конфесії. 24% 
православних росіян, 76% мусуль
ман -  жителів Саудівської Аравії, 
60% американців, 53% індусів і 33% 
католиків з Перу дотримуються дум
ки, що за недотримання канонів 
своєї релігії покарання досягне їх як 
при житті, так і після смерті. 24% 
росіян, 15% саудівців, 15% амери
канців, 26% індусів і 40% перуанців 
переконані, що божественний про
мисел покарає грішників тільки при 
житті. Найбільше скептиків, які вва
жають, що Всевишній взагалі не буде 
карати людей за гріхи, проживає 
в Ізраїлі (31%), США (24%), Росії 
(17%) і Південній Кореї (17%).

У Білорусії на початок 2004 р. за
реєстровано 2862 релігійних громад.
Найбільшими Церквами в республіці 
залишаються: Білоруська ПЦ -  1290 
громад (1254 священнослужителі, 
1040 діючих культових будівель), 
Християни віри євангельської -  494 
(495 священнослужителів, 328 куль
тових будівель), Римська католицька 
Церква -  432 (332 священнослужи
телі, 387 культових будівель), Єван
гельські християни-баптисти -  270
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(282 священнослужителі і 193 куль
тових будівель), Адвентисти сьомого 
дня -  63 (65 священнослужителів і 19 
культових будівель), Християни По
вного Євангелія -  62 (64 священно
служителі, 7 культових будівель). Всі 
інші Церкви й релігійні течії нарахо
вують від декількох до кількох де
сятків громад. Наприклад, старооб
рядці мали на початок року 34 грома
ди, іудеї і Рада Церков євангельських 
християн-баптистів -  по 29, мусуль
мани -  27, Свідки Єгови -  26, ново- 
апостольці -  20, лютерани -  19, про
гресивні іудеї -  14, греко-католики -  
13, християни віри апостольської -  9, 
бахаїсти, крішнаїти і Церква Христо
ва -  по 6, мормони й месіанські гро
мади -  по 3, кальвіністи і католики 
латинського обряду -  по 2, іоаніти та 
Вірменська апостольська Церква -  
по 1. Всього у республіці діють 2696 
священнослужителів, відкрито 2035 
культових будинків (ще 230 -  буду
ються). Останніми роками в Біло
русії спостерігається значне змен
шення росту кількості релігійних 
громад. Так, у 2003 р. із 26 зареєстро
ваних конфесій і релігійних на
прямів лише 8 (переважно протес
танти) збільшили на 1-2 одиниці 
кількість своїх громад. Виняток ста
новить лише православна Церква, 
яка зросла за останній рік на 25 гро
мад.

Іслам несумісний з респуб
ліканськими цінностями Франції.
Таку думку висловили 47% учасників 
опитування. У той же час біля трети
ни французів думають, що іслам і 
республіканські цінності, до яких во
ни відносять, зокрема, світськість і

рівноправність статей, цілком здатні 
уживатися один з одним. Негативне 
уявлення про іслам мають 33% учас
ників опитування, 32% -  відносяться 
до мусульманської релігії нейтраль
но. Чверть респондентів висловили 
позитивне відношення до мусуль
манської релігії, тоді як 10% взагалі 
не висловили якоїсь своєї думки. Ра
зом з тим, 77% опитаних визнали, 
що «недостатньо добре» знайомі з 
ісламом і лише 22% думають, що до
сить інформовані про цю релігію.

Весь Африканський континент 
відзначив 2 травня Національний 
день молитви. В 53 країнах декілька 
мільйонів християн збиралися на 
стадіонах, в будинках молитви, щоб 
висловити свої прохання до Всевиш
нього за щасливу долю африканців. 
Так, лише в Кейптауні на місцевому 
стадіону зібралося 35000 християн. 
Різноконфесійна аудиторія протя
гом півгодини стояла на колінах і 
молилася в єдності.

Вперше в історії країни уряд Індії 
очолив сінгх. Новий прем’єр-міністр 
країни Манмохана Сінгх має 71 рік. 
Це стало можливим після того, як 
лідер партії Індійський національ
ний конгрес, яка перемогла на черго
вих виборах до парламенту, Соня 
Ганді відмовилася очолити уряд. 
Хоч Соня й обумовлює це тим, що 
така посада «не для неї», але аналіти
ки пояснюють цю відмову бажанням 
Соні не допустити дестабілізації 
в країні. Справа в тому, що фана
тичні послідовники індуїзму по
обіцяли вдатися до радикальних дій, 
щоб не допустити до керівництва
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урядом особу неіндійської націо
нальності. Відомо, що Соня Ганді -  
вдова покійного прем 'єр-міністра 
Раджива Ганді, вбитого в 1961 р., є 
уродженкою Італії, християнскою.

В Міжнародний рік Біблії, яким 
був 2003-й, Святе Письмо «заговори
ло» ще 52 мовами. На цей час Біблію 
частково або повністю перекладено 
2355-ма мовами світу. Повністю всю 
Біблію перекладено на 414 мов, ли
ше Новий Завіт -  на 1068.

У Росії діє 21 тисяча релігійних 
організацій 59 різних конфесій. Ці
дані надав заступник міністра юс
тиції Євгеній Сидоренко, виступаю
чи в Держдумі на парламентських 
слуханнях, організованих Комітетом 
зі справ громадських об'єднань і 
релігійних організацій на тему: 
«Удосконалення законодавства про 
свободу совісті і про релігійні ор
ганізації: практика застосування, 
проблеми і шляхи вирішення». 
Представник Мінюсту також повідо
мив, що за минулий рік було прове
дено понад дві тисячі перевірок 
діяльності релігійних організацій, 
у результаті яких направлено 1900 
повідомлень про різні порушення 
ними діючого законодавства, а 246 
заяв було направлено в суд з вимо
гою про ліквідацію ряду релігійних 
організацій. «Після десятиліть дер
жавного атеїзму в країні створені за
конодавчі основи для свободи 
совісті і віросповідання, -  відзначив 
доповідач, -  створений зокрема і 
сприятливий податковий режим, що 
дозволило повернути церкві чимало 
релігійних пам 'яток, відчужених

у роки радянської влади». За останнє 
десятиліття, за словами Є.Сидорен- 
ко, Церкві було повернуто понад 4 
тис. пам'яток і більше 15 тис. різних 
музейних експонатів. «Разом з тим, -  
підкреслив він, -  через протиріччя 
у федеральному і регіональному за
конодавствах часом важко контро
лювати процес діяльності окремих 
релігійних організацій. Треба усуну
ти пробіли і внутрішні протиріччя 
федерального закону про свободу 
совісті і віросповідання, не змінюю
чи його базових основ».

З кожним роком кількість хрис
тиян на Святій землі стає все мен
шою і меншою. Враховуючи це, пре
фект Конгрегації Східних Церков 
Ігнатій Моса Дауд закликав надати 
християнам регіону всіляку допомо
гу. «Ми не можемо погодитися з 
перспективою Святої землі без хрис
тиян», -  зауважив він.

Четверте засідання російсько- 
іранської комісії з діалогу «Іслам- 
Православ'я» відбулося 26-28 
квітня у Москві. У засіданні взяли 
участь делегації духовних діячів 
Ісламської Республіки Іран начолі з 
головою О рганізації культури й 
ісламських зв 'язк ів  цієї країни, 
міністром Х оджат-Оль-Ісламом 
Мухаммаді Іраки та Російської ПЦ, 
яку очолював єпископ С тавро
польський і Владикавказький Фео
фан (Ашурков). На засіданні розг
лянуто відношення релігійних ор
ганізацій до проблем глобалізації й 
інш их викликів сучасності. 
Спільна російсько-іранська комісія 
з діалогу між ісламом і право-
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слав’ям почала свою роботу 
в грудні 1997 р. в Тегерані.

Члени російсько-іранської 
комісії з діалогу «Іслам —  Право
слав’я» засудили зловживання 
релігією для виправдання терактів, 
агресії і насильства стосовно безвин
них людей.. Про це вони заявили на 
прес-конференції за підсумками чо
тириденного засідання в Москві. 
«Ми ні в якому разі не маємо права 
ставити знак тотожності між ісла
мом і тероризмом. Поняття шахід і 
терорист як з православної, так і з 
ісламської точок зору нерівноз
начні», -  сказав глава делегації РПЦ 
єпископ Ставропольський і Влади- 
кавказький Феофан. «Люди, які ор
ганізовують теракти, можуть бути і 
бувають, на жаль, у будь-якому 
релігійному середовищі. Якщо ми 
поставимо знак рівності між ісла
мом і тероризмом, то перетворимо 
світ у пекло», -  сказав єпископ. 
У свою чергу, глава іранської деле
гації аятола Мухаммад Іракі відзна
чив, що «в історії неодноразово були 
випадки зловживання релігійними 
цінностями з боку осіб, які намага
ються використовувати віру для 
здійснення своїх корисливих і всіма 
засуджуваних цілей». Тому «для 
ефективної боротьби з тероризмом 
необхідно переборювати ті явища, 
що його породжують: убогість, 
соціальну несправедливість, зло
чинність, корупцію, ворожнечу і не
терпимість».

Дві третини росіян вважають, що 
тіло В.І.Леніна слід поховати за пра
вославною традицією. Лише кожний

п’ятий росіянин виступає за те, щоб 
тіло не чіпали. Заступник мера 
Москви Михайло М еньвпевнений, 
що рано чи пізно, але тіло «вождя 
пролетаріату» прийдеться віддати 
землі. «Якщо ми -  країна христи
янська,- заявив він,- то безумовно, 
що тіло слід поховати».

Електронний путівник по Святих 
місцях вийшов мільйонним накла
дом в Палестині. Диск має 145 елек
тронних широкоформатних кольо
рових сторінок, які розповідають 
про історію мечеті, 250 фотографій 
із зображенням стін Аль-Акси, її 
воріт, куполів, мінаретів. Тут по
дається аналіз історії і сучасного ста
ну свящ енної мечеті Албь-Акса. 
Путівник надійшов у всі мусуль
манські країни.

У результаті релігійних зіткнень 
в центральній Нігерії вбито понад 
100 і поранено близько тисячі осіб.
Чергові зіткнення між мусульмана
ми і християнами відновилися із се
редини лютого. Мусульмани, в ос
новному пастухи, мирно жили поруч 
із своїми сусідами протягом багать
ох десятиліть, поки в 2001 р. в бо
ротьбі за політичні і релігійні права 
між двома громадами не спалахнув
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конфлікт. Усього з моменту встанов
лення п ’ять років тому в Нігерії де
мократичної форми правління, від 
міжусобиць постраждало близько 10 
тис. осіб. (РІА «Новини»)

Знаменита скульптурна група 
Сантьяго Матаморос (святий Яків -  
винищувач маврів) буде демонтова
на і перенесена у боковий вівтар. Та
ке рішення церковний капітул кафе
дрального собору столиці Галиції -  
Сантьяго-де-Компостела -  прийняв 
не лише через побоювання можли
вої помсти з боку ісламських екст
ремістів, але й тому, що, на думку 
членів капітулу, зображення христи
янських святих, які вбивають му
сульман, не відповідає новому духу 
Католицької церкви. Скульптурна 
група була створена в XVIII ст. май
стром Хосе Гамбино. Вона зображує 
верхи на білому коні святого Якова, 
який мечем рубає увінчані тюрбана
ми голови маврів. Як відомо, святий 
Яго (апостол Яків, небесний заступ
ник Іспанії), що бореться з маврами, 
виявляв собою символ боротьби 
християнства з ісламом і звільнення 
Іспанії від 800-літнього мавритансь
кого панування в 1492 р. За леген
дою, апостол став перед християнсь
кими воїнами в битві під Клавіхо 
у 844 р., і ця чудесна поява вирішила 
результат бою: з лементом «Сантья
го, ми звільнимо Іспанію!» христия
ни розбили мавританську армію.

Ступінь ушкодження православ
них храмів і монастирів у Косово,
потерпілих під час хвилі насильства 
албанських екстремістів 17-18 берез
ня, має визначити спеціальна

комісія ЮНЕСКО. Про це оголоше
но в Белграді після зустрічі генераль
ного секретаря ЮНЕСКО К.Мацуура 
з главою сербського Координаційно
го центру по Косово Н.Човічем. 
У Косово протягом декількох днів 
знаходилася експертна група ЮНЕС
КО, члени якої відвідали більшість 
спалених і ушкоджених православ
них пам’яток. За першими оцінками, 
збитки, заподіяні православним 
церквам, перевищує ЗО млн. доларів. 
Генеральний директор ЮНЕСКО 
обіцяв почати кампанію із збору 
коштів для відновлення зруйнова
них православних пам’ятників у Ко
сово. Член експертної групи ЮНЕС
КО, російський історик О.Лідов за
явив, що в березні в Косово «зробле
ний культурний геноцид над право
славними цінностями». Він вважає, 
що на реставрацію церков і монас
тирів буде потрібно від трьох до 
п’яти років, за умови, що «реставра
тори будуть ідеальні в політичному, 
економічному й іншому значеннях».

Християнська організація «У фо
кусі -  родина» організувала 1-го 
травня у м.Сієтл (штат Вашингтон) 
мітинг у знак протесту проти одно
статевих шлюбів. У заході взяли 
участь понад 20 тис. осіб. Д.Добсон,
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голова і прези
дент організації, 
у своему виступі 
заявив: «Протя
гом тисячоліть 
традиційна ро
дина, тобто со
юз чоловіка і 
жінки, був на
ріжним каменем будь-якої культури 
на Землі, будь-якого суспільства, 
а сьогодні з’являється рішення суду, 
яке заявляє, що всі ці століття люд
ство помилялося». На мітингу були 
присутні представники багатьох 
конфесій. (Л.Регета)

Нинішні американці шукають чи 
поширюють матеріали релігійного і 
духовного змісту через Інтернет. Із
128 млн. користувачів Інтернету 
в СІЛА 82 млн. задовольняють свою 
потребу в релігійній літературі через 
Всесвітню павутину. Автори 
дослідження (фірма «Вєра-онлайн») 
вважають, що Інтернет впливає на 
релігійне життя в США. Досліджен
ня показує, що переважна більшість 
віруючих використовує Інтернет для 
своїх духовних пошуків, зокрема для 
того, щоб довідатися щось про тра
диції інших релігій. У той же час во
ни глибоко укорінені у власній 
релігійній традиції. Проте, як вважа
ють дослідники, пошук в Інтернеті 
не сприяє переходу в інші конфесії, 
але ще більш зміцнює у своїй релігії. 
За даними дослідження, 28% вірую
чих виходять в Інтернет, щоб 
поділитися інформацією про свою 
власну релігію з іншими, а 26% -  з 
метою одержати інформацію про 
вірування, відмінні від власних. 38%

американських користувачів Інтер
нету відправляли чи одержували еле
ктронні листи релігійного змісту, 
а 35% відправляли чи одержували 
вітальні віртуальні листівки до 
релігійних свят, 32% використовува
ли Інтернет для читання новин 
релігійного життя, 21% через 
Всесвітню мережу дізнавалися про 
традиції релігійних свят, 17% шука
ли місце, куди могли б піти на бого
служіння чи розклад релігійних за
ходів. Також стало відомо, що 
більшість релігійних користувачів 
Інтернету -  білі жінки середнього 
віку із середнім рівнем освіти.

Перша у світі Інтернет-церква 
стала жертвою прокльону віртуаль
них демонів, які зареєструвалися на 
сайті під ім’ям «сатана» і, приймаю
чи участь у службі, викрикували лай
ки під час проголошення проповіді. 
Інтернет-церква -  це релігійний про
ект Методистської церкви. Сайт на
дає шанс християнам молитися в ме
режі: всякий учасник проекту виби
рає собі тривимірного анімаційного 
героя, який вміє схиляти коліна, ви
конувати гімни, розмовляти з інш и
ми парафіянами, слухати проповіді і 
навіть вигукувати «Аллілуйя». Що
денна відвідуваність сайта -  5-10 тис. 
віруючих. Важливо відзначити, що 
ті, хто зареєстрований на сайті, ма
ють можливість робити пожертву
вання на церкву. Після витівки 
хуліганів охоронці сайту тепер мають 
право негайно відключати від проек
ту тих, хто порушує правила по
ведінки. «Ті труднощі, з якими ми 
зустрічаємося в наш час, дуже нага
дують той опір, з яким зустрічалися
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перші проповідники Церкви. Але 
Церква не може не розширюватися, і 
ми готові до труднощів, що можуть 
зустрітися нам на нашому шляху». -  
вважає керівник проекту Годдард. 
(Yahoo.com)

К А Т О Л И Ц И З М
Місія церковних університетів і 

факультетів -  перебороти розрив 
між вірою і культурою. Про це за
явив Папа Римський Іван Павло II, 
виступаючи перед співробітниками 
Ватиканської Конгрегації католиць
кої освіти. Цього року Конгрегація 
святкує 25-річчя публікації першої 
Апостольської конституції про цер
ковні інститути і факультети 
«Sapientia Cristiana» («Християнська 
мудрість»). За словами Папи, 
освітня функція Церкви має особли
ве значення в наш час, «відзначений 
вражаючим технічним прогресом і, 
разом з тим, протиріччями, роз’єд
наністю і конфліктами». За цих 
складних умовах, підкреслив Іван 
Павло II, церковні університети і ф а
культети повинні «повністю присвя
тити себе об’єднанню світу науки і 
культури з істиною віри і розкриттю 
рятівного характеру божественного

задуму в реаліях сьогоднішнього 
світу». Папа переконаний, що основ
ною місією освітніх інститутів «за
лишається глибокі роздуми і прого
лошення божественної таємниці, які 
приніс нам Христос». «У зв’язку з 
цим я закликаю продовжувати 
ініціативи, спрямовані на зміцнення 
зв’язків, що існують між божествен
ним Об’явленням і новими сферами 
пізнання в сучасному світі», -  сказав 
Римський Понтифік. (Zenit)

З нагоди століття римської 
іудейської громади Іван Павло II 
відвідав її синагогу. Це відбулося че
рез 18 років після першого відвіду
вання її Понтифіком. Іван Павло II 
назвав євреїв «нашими старшими 
братами», яких любить Бог.

Папа Римський продовжуватиме 
свої мандри по світу. З Ватикану 
повідомляють, що він скоро матиме 
двохденний візит до Швейцарії. Там 
Понтифік візьме участь в роботі Мо
лодіжного з’їзду католиків.

Католицьке духовенство не допу
скають на Святу землю. Протягом 
останніх місяців 120 католицьким 
священикам і монахам було відмов
лено в отриманні візі. «Дії 
ізраїльського уряду, -  сказав нунцій 
Апостольської столиці в Ізраїлі ар
хиепископ П’єтро Самбі, -  можуть 
погано вплинути на відносини 
Ізраїлю з Апостольською столицею 
та іншими державами».

«Redemptionis Sacramentum» -  та
ку назву має опублікований у Вати- 
кані новий документ, присвячений 
Євхаристії. 70-сторінковий доку
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мент був розроблений за доручен
ням Папи Івана Павла II у Вати- 
канській Конгрегації таїнств разом з 
Конгрегацією віровчення. У перед
мові до «Redemptions Sacramentum» 
говориться, що документ -  не «зве
дення правил» правильного 
здійснення Євхаристії, а спроба «на
гадати про деякі важливі елементи 
літургійних норм, що, як і раніше, є 
актуальними» і «утвердити глибоку 
значимість» цих норм. Церква по
винна дати клірикам «чіткі установ
ки» щодо порядку здійснення Євха
ристії, бо ж інакше «кожен священик 
буде служити її по-своєму», -  заявив 
під час презентації документу пре
фект Конгрегації таїнств кардинал 
Френсіс Арінзе. Разом в документі 
вісім глав. Перша з них присвячена 
ролі Апостольського Престолу, 
єпархіального єпископа, єпископсь
кої конференції, священика і дияко
на в регулюванні літургійного життя 
кожного храму. Другий розділ при
свячений участі мирян в євха- 
ристійному богослужінні, зокрема 
автори документу закликають уни
кати «клерикалізації» мирян, а також 
не рекомендують зловживати таки
ми термінами, як «громада, що слу
жить,». Третій розділ нагадує като
ликам про всі обрядові норми 
здійснення літургії. У цьому розділі 
також говориться, що виголошена 
під час меси проповідь є її 
невід’ємною частиною. Четвертий 
розділ присвячений Таїнству прича
стя, зокрема нагадує про немож
ливість приступати до нього без по
каяння тих, хто скоїв тяжкий гріх. 
П’ята глава розглядає різні аспекти 
здійснення Євхаристії. Зокрема тут

говориться про священний посуд, 
одяг священиків, мову бого
служіння. Шостий розділ обумовлює 
форми євхаристійного поклоніння 
поза месою. Сьомий -  присвячений 
«особливим функціям мирян», зок
рема нагадується те, що простим 
віруючим не дозволяється «прийма
ти на себе роль чи приміряти одя
гання священика чи диякона». Вось
мий розділ перераховує «грубі пору
шення» літургійних норм Церкви 
(розкрадання освячених предметів зі 
святотатськими цілями, симуляція 
Євхаристії та її здійснення зі служи
телями Церков, що не мають апос
тольської наступності священства і 
не визнають сакрального до
стоїнства хіротонії тощо). Цікаво, 
що новий документ не забороняє 
використання танців під час меси. 
Він просто обходить це питання 
мовчанням. (Благовест-инфо)

Ватикан офіційно визнав головну 
християнську святиню Індії -  храм 
святого апостола Хоми в місті Мала- 
яттур (штат Керала) як місце міжна
родного паломництва. Документ, 
що підтверджує особливий статус 
святині, оголосив головний ар
хиепископ сіро-малабарської єпархії 
Ернакулам-Ангамалі кардинал Вар- 
кей Вітхаятхіл, у юрисдикції якого 
знаходиться місце поклоніння апос
толу Хомі. Пагорб у Малаяттуре, 
на якому, за переказом, хрестив 
індійців апостол, відомий як Кірісу- 
муди, чи Хрестовий пагорб. На па
горбі знаходяться каплиця і церква 
св.Хоми. У каплиці зберігаються 
місцеві святині -  відбитки стопи 
апостола і золотий хрест. Пагорб
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став центром паломництва християн 
ще в V ст. (Zenit)

Італійські католицькі єпископи 
змінили древній обряд церковного 
одруження. «Я беру тебе в законні 
дружини (чоловіки)» -  ця класична 
формула, яка протягом сторіч вико
ристовувалася на Апеннінах під час 
церковного обряду одруження, вже 
змінена. Згідно рішення Генеральної 
Асамблеї італійських єпископів, з 
осені цього року молодята будуть 
вимовляти в храмі іншу фразу: «Я 
приймаю тебе як законну дружину 
(законного чоловіка)». Це не єдине 
нововведення. «Мова, звичайно, йде 
не про нову літургію одруження, але 
про ревізію існуючого обряду, що 
буде наближений до реальної ситу
ації в країні», -  відзначив секретар 
Італійської єпископської конфе
ренції Джузеппе Беторі. Відтепер 
італійці зможуть поєднуватися цер
ковним шлюбом відповідно до 
трьох різних обрядів. У першому ви
падку, коли богослужіння міститиме 
в собі таїнство євхаристії, у шлюб 
будуть вступати так звані «практику
ючі католики», які суворо дотриму
ються всіх церковних норм. В друго
му випадку, коли мова йтиме просто 
про хрещених католиків, які ведуть 
світський спосіб життя, священик 
буде проводити літургію за більш 
коротким сценарієм. Такий же обряд 
передбачений і в тому випадку, коли 
один з молодят є католиком, 
а інший -  представником іншої хри
стиянської конфесії. Третій варіант 
богослужіння буде застосовуватися 
в тому випадку, коли один з молодят 
або належить до іншої релігії (буд

дизм, іслам тощо), або ж взагалі є 
невіруючим. До речі, раніше Вати
кан заперечував можливість шлюбів 
між католиками і мусульманами із- 
за звичаїв, які регулюють сімейні 
відносини в ісламських країнах. (РІА 
«Новини»)

У рамках «З’їзду католиків Цент
ральної Європи», що відбувся 
в Австрії, відбулося католицьке «Па
ломництво всіх народів». В австрій
ське святе місце, що знаходиться 
у містечку Маріацель (120 км. від 
Відня) з’їхалися понад 100 тис. като
ликів з Австрії, Польщі, Словаччи
ни, Чехії, Угорщини, Словенії, Хор
ватії і Боснії та Герцеговини. У святі, 
організованому з ініціативи папсь
кої курії, брали участь відомі 
в Європі політичні й державні діячі.

Уряд Гонконгу готується до 
прийняття нового закону про освіту, 
який значно знизить вплив Като
лицької Церкви на школи і посилить 
контроль держави. Глава католиків 
Гонконгу єпископ Джозеф Цзен Цзе- 
кіунь направив Законодавчій раді 
території лист, у якому заявив, що 
прийняття нового закону без узгод
ження із громадськістю буде 
«безвідповідальним» кроком. Обго
ворення нового закону в місцевому 
уряді ведеться з 2002 р. Відповідно 
до законопроекту, кожна школа буде 
зобов’язана мати власний «комітет 
управління», до складу якого 
ввійдуть учні, батьки, учителі, пред
ставники громадськості і шкільних 
піклувальних рад. Такі комітети бу
дуть оцінювати якість викладання 
окремих учителів, а також школи
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в цілому. Як вважає єпископ Цзен і 
представники ряду шкіл, влада праг
не виключити піклувальні ради із 
процесу керування освітою і підпо
рядкувати собі школи. «Це ради
кально змінить освітню систему, 
якою захоплюються в усьому світі». 
Католицькому діоцезу Гонконгу на
лежать близько 300 шкіл і коледжів. 
Єпархіальні школи вважаються кра
щими в Гонконгові. Випускниками 
католицьких шкіл були багато виз
начних політиків й фінансистів Гон
конзі. (Благовест-инфо)

Представники ордену францис
канців звернулися до Мела Гібсона з 
проханням екранізувати життя свя
того Франциска Ассізського.
Послідовники святого в Нью-Йорку 
опублікували на своєму сайті відкри
тий лист із цією пропозицією. 
У тексті звернення остання робота 
Гібсона «Страсті Христові» характе
ризується як приклад «священного 
мистецтва».

ПРОТЕСТАНТИЗМ
Генеральний секретар Баптистсь

кого світового Альянсу Дентон Лотц
відзначив помітне зростання 
кількості баптистів на Кубі. Якщо 
в 1995 р. їх тут було 80 тисяч, то нині 
вже 200 тисяч. Баптисти проводять 
свої служіння в 4500 місцях по
клоніння, часто збираються просто 
на квартирах. За останні 8 років на 
Кубі з ’явилося більше 2500 бап
тистських домашніх церков. Це -  
наслідок відсутності в країні якихось 
обмежень на релігійну діяльність. 
«Цікаво, що уряд країни в такий

спосіб сам сприяє тому, що христия
ни на Кубі практикують най
успішніший у світі спосіб зароджен
ня церков»,- відзначає Лотц.

Протестантські церкви в Бразилії 
переживають час зростання. При
цьому спостерігається відток вірних 
від католицизму. Протягом останнь
ого десятиліття кількість євангельсь
ких протестантів тут зросла до 15%. 
«Асамблея Божа» нараховує в Бра
зилії десь 8 млн. парафіян. Пастор 
Церкви Джойс Луїс Лопес це пояс
нює так: «Сьогодні люди пережива
ють безліч проблем із наркотиками, 
розлученнями, насильством і алко
голем, але коли вони йдуть до тра
диційної церкви за допомогою, та 
інколи все, що вони одержують -  це 
голі догми. Проте коли приходять до 
нас, вони насправді відчувають, що 
комусь потрібні». Характерно, що 
кількість католиків у Бразилії за ос
таннє десятиліття зменшилася з 84% 
до 74%. Причинами занепаду като
лицизму в країні є, серед іншого, не
згода з позицією католицької Церк
ви щодо контрацепції (70%). 
При цьому 63% католиків вислови
лися на користь розлучення як аль
тернативи для проблемних пар. 
У Бразилії лише третина із 150 млн. 
католиків по-справжньому практи
кує свою релігійність

У Нідерландах об’єдналися 
Нідерландська реформатська, Ре
форматська і Євангелічна люте
ранська Церкви. Зазначимо, що ко
ли об’єднання перших двох Церков 
виглядає закономірним -  вони утво
рилися в результаті розколу у XIX
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ст., то об'єднання кальвіністського і 
лютеранського напрямків протес
тантизму є унікальним явищ ем 
у п'ятсотлітній історії реформації 
в Нідерландах. Переговори про 
об'єднання Церков продовжувалися 
40 років. Декілька десятків церков
них громад виявляють в різних ф ор
мах супротив цьому об'єднанню. 
Однак переважна більшість 
(2,5 млн.) віруючих підтримало 
об'єднання. Генеральний секретар 
Протестантської Церкви Нідер
ландів Бас Плезір після підписання 
ЗО квітня нотаріального акту заявив, 
що об’єднання є знаком вірності Бо
гу. Він відзначив, що послідовники 
єдиної Церкви «продовжують почу
вати зв ’язок з тими, хто не 
приєднався до неї».

З нагоди 400-ліття перекладу 
Біблії англійською мовою в ко
ролівській дзвіниці палацу Хемптон 
Курт відбулося спеціальне бого
служіння, на якому були присутні 
королева Великобританії Єлизавета 
II. Відомо, що 400 років тому король 
Яків І усунув релігійні суперечки 
в церкві Англії і створив версію 
Біблії англійською мовою. Саме з то
го часу англійський монарх є главою 
Англіканської Церкви.

Виконавчий секретар Федерації 
євангелічних релігійних товариств
Іспанії Маріано Бласкеса відзначив, 
що за останні 25 років мало що 
змінилося в сфері свободи кон
фесійного буття протестантів 
в Іспанії. На відміну від католиків, 
протестанти в країні не мають по
даткових пільг, вони обмеженні

Релігія в сучасному світі___________________

у своєму служінні в доступі до гро
мадських місць, їм тяжко одержати 
для будівництва молитовних бу
динків земельну ділянку та ін. Все це 
змусило Федерацію надіслати свою 
скаргу-лист до Європарламенту. 
До об'єднання входять англіканська, 
баптистська, адвентистська, п’ятиде- 
сятницька і реформатська церкви, 
а також представники «Церкви Хри
ста», «Братів», «Армії спасіння» та ін. 
До Федерації належать біля 800 тис. 
іспанців. Переважна більшість ж и
телів країни (94%) є католиками.

Методисти світу сумують за за
гиблим Президентом Македонії Бо
рисом Трайковським. Рада 
Всесвітнього служіння об'єднаних 
методистів назвала цю смерть 
«трагічною втратою для ОМЦ і всіх 
методистів», бо ж Борис Трайковсь- 
кий «пишався своїми коренями» і 
був «активним співробітником 
всесвітньої місії методистів». «Нам 
бракуватиме його теплоти, гумору і 
мудрих порад»,- сказав президент 
ОМЦ пастор Ренді Дей.

Методисти оголосили конкурс на 
нову, одинадцяту заповідь. Вони 
вважають, що багато чого змінилося 
з часу оприлюднення Мойсеєм деся
ти заповідей. В своїй акції-конкурсі з 
придумовування ще однієї заповіді 
методисти поєднали свої зусилля із 
релігійним сайтом «Ship of Fools». 
П’ятсот варіантів за допомогою тек
стових повідомлень уже надійшло 
до організаторів конкурсу. Серед за
пропонованого є заповіді «Не тур
буй!», «Зупини війну!», «Не впивай
ся!» та ін. Редактор сайту Церкви ме
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тодистів shipoffools. Com Саймон 
Дженкінс відзначає, що мета кон
курсу полягає в тому, щоб наблизи
ти десять заповідей до народу.

Баптисти Туркменистану зазна
ють постійних переслідувань з боку 
місцевої влади. Так, в місті Балкана- 
баді їх штрафують за відвідування 
«нелегальних зібрань». Протягом 
минулого року тут практично кож
ний баптист був оштрафований щ о
найменше на 250 тис. манатів (це -  
48 доларів). В цьому році штраф вже 
становить 500 тис. доларів. В Турк
менії оф іційно реєструють лише 
громади мусульман і російських пра
вославних. Інші релігійні течії тут 
піддаються гонінню з використан
ням війська. То ж і не дивно, чому на 
конференцію в Київ з питань свобо
ди релігії не прибув представник 
Туркменії. На дзвінки Оргкомітету 
чиновник тупо відповів: «Я занят!».

Співробітникам Церков прихо
диться працювати в більш важкому 
психологічному кліматі, аніж іншим 
працівникам у Швеції. До такого 
висновку дійшли чиновники 
шведської державної адміністрації 
за умовами праці. «З кожним днем я 
одержую все більше й більше 
повідомлень про трудові конфлікти 
в парафіях, -  заявила в інтерв’ю цер
ковній газеті «Kyrkans Tidning» дер
жавний інспектор М.Чельсруд. -  
Кількість скарг на виробничі 
конфлікти у порівнянні із загальним 
числом працівників у Церкві вище, 
ніж у шведському суспільстві вза
галі». За словами Чельсруд, виріши
ти трудові суперечки у приходах дер

жавним чиновникам важко, тому що 
вони не можуть контролювати цер
ковну ієрархію. Основними джере
лами трудових проблем є те, що для 
багатьох парафіяльних працівників 
не встановлені ліміти завантаже
ності роботою, і вони дозволяють 
звалювати на себе занадто багато 
обов’язків. Багато пасторів не бажа
ють бути лідерами колективу, 
зберігаючи за собою лише духовне 
лідерство, що створює додаткові 
проблеми. Конфлікти виникають та
кож із-за того, що деякі працівники 
не визнають авторитет керівництва. 
До Лютеранської Церкви Швеції 
відносять себе 90% церковних пра
цівників країни.

ПРАВОСЛАВ'Я
Предстоятель Константино

польської православної церкви Вар
фоломій І відвідає Ватикан на
прикінці червня 2004 р. В останні 
роки склалася традиція, відповідно 
до якої Патріарх направляє в Рим де
легацію ієрархів Вселенського 
патріархату для участі у святкуванні 
дня святих заступників Римської 
Церкви -  апостолів Петра і Павла (29 
червня). З візитом-відповіддю до 
Стамбулу в день пам’яті заступника 
Вселенського патріархату -  апостола 
Андрія Первозванного (30 листопа
да) -  відвідує делегація Святого Пре
столу. Цього року православний 
ієрарх вирішив особисто бути при
сутнім на святковому богослужінні 
у Ватикану і брати участь у ньому. 
Лідери двох Церков домовилися та
кож про поновлення роботи 
спільної богословської комісії, яка
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припинила роботу після зустрічі 
2002 р. в Балтіморі (США) із-за 
розбіжностей з приводу статусу ка
толицьких Церков Східного обряду. 
Нагадаємо, що майбутній візит Вар
фоломія І у Ватикан стане вже дру
гим: уперше Предстоятель Констан
тинопольської Церкви відвідав Рим 
у 1995 р. Тоді він також взяв участь 
в урочистостях 29 червня. Цього ро
ку візит Варфоломія 1 був запланова
ний на більш ранній термін -  влади
ка повинен був освятити переданий 
Іваном Павлом II у дарунок право
славній громаді міста храм св.Федо
ра в Римі. Проте реставраційні робо
ти в храмі затягнулися, і прибуття 
Патріарха було перенесене на кінець 
червня. (CWN)

Урочистий 
акт каноніз
ації новопро- 
славлених свя
тих відбувся 
в Олександро- 
Невському со
борі Парижу 1 
травня. Були 
к а н о н ізо в а н і 
ч е р н и ц я  

Марія (Скобцова), протоієрей 
Олексій Медведков, священики Ди- 
митрій Клепінін, Юрій Скобцов та 
Ілля Фондамінський. Богослужіння 
відбувалося грецькою, церковно
слов’янською і французькою мова
ми. Після закінчення служби ар
хиепископ західноєвропейських 
російських православних церков Га
врило (де Вільдер) у своєму коротко
му слові підкреслив, що новопро- 
славлені «є прикладом, що дає нам

підставу задуматися про наше сьо
годнішнє життя в Христі». Наступ
ного дня святкування продовжилося 
на літургії, у якій взяли участь пред
ставники помісних православних 
Церков (Російської, Румунської, 
Сербської й Американської), викла
дачі і студенти Свято-Сергієвського 
богословського інституту, право
славні віруючі з багатьох країн світу. 
(прес-служба Свято-Філаретівського 
інституту)

Про намір відновити єдність 
Російської православної церкви вис
ловилися патріарх М осковський 
Олексій II і Першоієрарх Російської 
православної Церкви Закордонної 
(РПЦЗ) митрополит Східно-Амери
канський і Нью-Йоркський Лавр. 
Рішення про це було прийнято 
в ході переговорів патріаршої і за
кордонної частин Церкви, що відбу
лися в Москві. «На співбесідах, які 
відбулися, було висловлене спільне 
бажання Московського Патріархату 
й РПЦЗ здолати трагічний поділ на
роду, що виник внаслідок революції 
і громадянської війни», -  говориться 
в офіційному повідомленні Па
тріархії за підсумками переговорів. 
Було також вирішено «досягти 
відновлення євхаристійного спілку-
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вання та канонічної єдності всере
дині єдиної помісної Російської ПЦ, 
нерозривною частиною якої завжди 
усвідомлювала себе Російська закор
донна церква», -  сказано в підсумко
вому документі. Учасники московсь
ких переговорів заявили також про 
необхідність утримуватися «від 
кроків, здатних зашкодити процесу 
подальшого зближення, зокрема від 
проявів ворожості». Делегація РПЦЗ 
після переговорів відправилася в па
ломницьку поїздку по Росії. (Інтер- 
факс)

Патріарх Московський Олексій II 
закликав росіян оберігати дітей від 
негативного впливу ЗМІ, Інтернету і 
комп’ютерних ігор. «ЗМІ сьогодні 
пропагують культ насильства, жор
стокості й аморальності. Нас переко
нують у тому, що життя людини 
нічого не варте», -  заявив Патріарх 
на зустрічі зі співробітниками 
Російської Академії Освіти. Не мен
шу загрозу, на думку Предстоятеля 
Церкви, мають і ті комп’ютерні ігри, 
які «з малих років привчають до 
вбивства». Потенційну небезпеку 
для розвитку дитини несе також 
Інтернет, додав Патріарх, який, 
за його словами, «може як збагатити 
знаннями, так і розбещити». У зв’яз
ку з цим він вітав ідею написання 
нового шкільного підручника з 
російської історії, що вірно 6 її трак
тував.

Президент Росії В.Путін у своєму 
вітанні Патріарху Московському 
Олексію II наголосив, що «сьогодні 
найвищої оцінки заслуговує конст
руктивна взаємодія Московського

Патріархату й органів державної 
влади. Впевнений, що ця плідна 
співпраця буде розвиватися і в на
ступному».

Патріарх Московський Олексій II 
виступив із заявою з приводу подій 
у Косово. «Ескалація кровопролит
ного конфлікту, нові злочини, які 
кояться в Косово, -  зауважує 
Патріарх, -  можуть призвести до 
повного винищення або втечі з краю 
сербського населення.». Святійший 
закликав не піддаватися почуттю по
мсти, відмовитися від вбивств і на
силля, зупинити війну, яка все 
більше наростає.

Російська Православна Церква ви
ступає проти скасування податкових 
пільг для релігійних організацій 
країни. «Ідея обкладати податком усю 
релігійну діяльність, що виходить за 
рамки церковної огорожі, являє собою 
інерцію радянського часу», -  заявив 
глава Відділу зовнішніх церковних 
зв’язків Московського Патріархату 
митрополит Смоленський і 
Калінінградський Кирило, виступаючи 
на парламентських слуханнях у Дер
жавній Думі. На думку митрополита, 
автори таких виправлень у Податково
му і Земельному Кодексі «йдуть у фар
ватері тієї політики, яка руйнувала 
релігійне життя країни» у радянський 
період. Митрополит пояснив, що 
«оподатковування призведе до зву
ження сфери діяльності релігійних ор
ганізацій, ускладнить соціальне 
служіння», яке становчить важливу ча
стину їхньої роботи. Російська право
славна церква також виступає проти 
скасування 15-літнього терміну діяль
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ності в Росії як обов’язкової умови для 
реєстрації релігійних організацій. 
«Відмова від 15-літнього терміну є 
зовсім невиправданою», -  стверджує 
митрополит Кирило.

«Рух за помісне православ’я 
російської традиції в Західній Європі»
(Orthodoxie Localede Tradition Russe) -  
така громадська православна ор
ганізація створена у Франції. В уста
новчих зборах руху брали участь ми
ряни Константинопольського і Мос
ковського Патріархатів, а також 
Російської православної Церкви За
кордонної. Як говориться в прес- 
релізі зборів, учасники цієї зустрічі 
прагнуть до зближення між трьома 
гілками православної Церкви 
російської традиції в Західній Європі і 
до створення Місцевої Православної 
Церкви «у дусі історичного звернення 
Патріарха Московського Олексія II 
від 1 квітня 2003 р.». Ця Церква, 
на думку засновників Руху, повинна 
зберігати вірність «російській ду
ховній і богослужбовій традиції». 
Двадцять п’ять членів-засновників 
затвердили Статут організації, у яко
му подаються її завдання. Головою 
Ради організації обраний Серафим 
Ребіндер. Електронна адреса руху: 
OrthodoxieLocaledeTradition Russe@ 
yahoo.fr. (Благовест-инфо)

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ
У США спостерігається різкий 

ріст антиісламських настроїв. Про це
говориться в доповіді, підготовленій 
дослідницьким центром Ради із аме- 
рикано-ісламських відносин -  впли
вової громадської організації, що

об’єднує американських мусульман. 
Так, у 2003 р. у США зареєстровано 
понад тисячу випадків неприязного 
відношення до осіб, які сповідають 
іслам -  від дискримінації при прий
омі на роботу до фізичного насиль
ства. Рада проводить такі досліджен
ня щорічно на основі випадків, за
реєстрованих у поліції, газетних 
статтях чи розповідях очевидців. 
У 2002 р. організація зареєструвала 
602 подібних випадків.

Під час відкриття молитовного 
будинку й офісу організації «Пів
місяць ісламу в Естонії» мулла Алі 
Харрасов заявив, що жителям цієї 
країни не слід боятися якоїсь му
сульманської експансії. За його сло
вами, мусульмани живуть в Естонії 
вже більше ста років, для багатьох з 
них естонська мова стала рідно. Пер
ша громада ісламу тут з’явилася ще 
в 1928 р. Нині в Естонії проживає 
десь 10 тисяч етнічних мусульман. 
Йде підготовка до будівництва ме
четі в Талліні. Представник Естонсь
кого центру християнської культури 
Марік Аренді висловив стурбо
ваність з приводу того, що Христи
янська народна партія Естонії 
зініціювала збір підписів проти 
будівництва мечеті.

Міністерство ісламських справ 
Кувейту оголосило про рішення най
ближчим часом значно підвищити 
платню імамам і муедзинам. Зарпла
та імамів мечетей виросте з 270 ку- 
вейтських динарів ($900) на 70-100% 
залежно від їх стажу, зарплата муед- 
зинів -  з 75 динарів ($260) до 120 ди
нарів ($410). Крім того, міністерство

36 Релігійна панорама № 5*2004



п р и й н я л о  
р і ш е н н я  
п р и р і в н я т и  
« ш т а т н и х »  
імамів і про
повідників до 
с т а т у с у  
шкільних учи
телів. їхня зар
плата залежно 
від стажу і вис
луги років збільшиться на $340-$680. 
У Кувейту, де іслам є державною 
релігією, міністерство ісламських 
справ опікується діяльністю 
релігійних організацій і виплачує за
плату імамам і муедзинам.

У Москві буде побудований ду
ховний центр північнокавказьких 
мусульман. «Він складатиметься із 
мечеті й кількох офісних і підсобних 
приміщень», -  повідомив виконав
чий директор Координаційного цен
тру мусульман Північного Кавказу 
Шафіг Пшіхачов. Він також сказав, 
що духовний центр буде середнім за 
своїми розмірами. Відповідно до по
переднього проекту, висота мінарету 
досягатиме 35 метрів, висота мечеті 
з куполом -  25 метрів, а сама мечеть 
буде розрахована приблизно на 500- 
700 осіб. В даний час у Москві діє 
шість мечетей: Соборна -  на про
спекті Миру, М еморіальна -  на 
Поклінній горі, Історична -  на Ве
ликій Татарській вулиці, дві мечеті 
у Відрадному і ще одна -  при рези
денції іранського посла. Не
обхідність будівництва нового мо
литовного будинку пояснюється 
тим, що значна частина відвідувачів 
столичних мечетей є вихідцями з 
Кавказу, у той час як значна частина

проповідей в діючих нині мечетях 
ведеться татарською мовою. «Ми ро
зуміємо, що раніше мусульманське 
співтовариство Москви мало яскра
во виражене татарське забарвлення, 
тепер же воно стало багато
національним. І для наших земляків 
було 6 звичніше слухати проповіді 
російською мовою, на якій ми 
спілкуємося, живучи в Москві», -  
пояснив ПІ.Пшіхачов. Представник 
Координаційного центру від імені 
своїх земляків також висловив подя
ку Патріарху Московському Олексію 
II за розуміння проблем північно- 
кавказьких мусульман і підтримку 
ініціативи будівництва нової мечеті. 
(Інтерфакс)

У міністерстві юстиції Росії не 
підтримують ідею оголосити поза 
законом прихильників радикально
го ісламської течії ваххабізму. «Пе
реслідувати людей за релігійні пере
конання -  означає порушувати Кон
ституцію, чинне законодавство. Ка
рати треба за конкретні дії, пору
шення закону», -  заявив начальник 
департаменту громадських і 
релігійних об’єднань Мінюсту Росії 
О.Кудрявцев. Він відзначив, що 
у свій час міністерство юстиції дало 
негативний висновок на ініціативу 
Держради Дагестану, яка пропонува
ла оголосити поза законом вах- 
хабізм. «Дана пропозиція не 
відповідає нормам міжнародного 
права і вимогам російського законо
давства», -  сказав О.Кудрявцев. Він 
зазначив, що особи, які зкоїли ті чи 
інші злочини і назвали себе при
хильниками ваххабізму, були при
тягнуті до відповідальності не за 
релігійні переконання, а за кон
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кретні правопоруш ення, зокрема, 
участь у незаконних збройних фор
муваннях. Співголова Ради муфтіїв 
Росії, верховний муфтій Духовного 
управління мусульман азіатської ча
стини РФ Нафігулла Ашіров висло
вив здивування з приводу ідеї про 
введення кримінальної відповідаль
ності за ваххабізм. Він зазначив, що 
саме слово «ваххабізм» на сьогодні 
ще не визначене. Це -  одна з 
релігійно-правових шкіл, що існу
ють в ісламі, а тому «я не уявляю, як 
будуть відрізняти будь-якого му
сульманина від так званого вах- 
хабіта», -  заявив Н.Ашіров. З іншого 
боку, заступник голови комітету 
Держдуми РФ із безпеки М.Грішан- 
ков не виключає можливості введен
ня кримінальної відповідальності за 
ваххабізм після проведення правової 
експертизи цієї ідеології. «На сьо
годнішній день є стаття про пору
шення національної, расової, 
релігійної ворожнечі, і я допускаю 
варіант, що дії представників даної 
течії можна розглядати в рамках цієї 
статті Кримінального кодексу».

Вирок шаріатського суду Ічкерії 
1999 р. про смертну кару Ахмаду Ка- 
дирову, хоч і з запізненням, але 9 
травня 2004 р. зреалізовано. Своїм 
життям Кадиров мав поплатитися за 
ті сепаратистські переговори, які він, 
будучи з 1995 р. муфтієм мусульман- 
чеченців, вів таємно з Кремлем, який 
опісля обдарував його посадою Пре
зидента Чечні при наявному Прези
денті Аслані Масхадові, що очолив 
боротьбу проти російської окупації. 
До цих злочинів колишній шейх до
дав нові, вже будучи визначеним Пре

зидентом Чечні. Кадиров обіцяв 
В.Путіну принести голову керівника 
збройної боротьби за свободу Ічкерії 
А. Масхадова, але до російського Пре
зидента «поспішили» вже з його голо
вою вільнолюбні чеченці. Аллах ка
рає зрадників! З’явилася версія, що 
Кадирова забрали його нові госпо
дарі, яким він став уже непотрібним, 
бо ж вимагав залишення в Чечні всієї 
виручки від проданої нафти і визнан
ня автономії суверенною демократич
ною державою. (Столичные ново
сти. -№ 17)

Відомий іракський релігійний 
діяч, член Комітету суннітських бо
гословів Саади Ахмед Зейдан був 
убитий невідомими в Багдаді. Ще
один релігійний діяч був поранений. 
Про це повідомив представник 
Комітету, не приводячи ніяких по
дробиць. Комітет суннітських бого
словів відіграв важливу роль 
у звільненні ряду захоплених в Іраці 
іноземців і в досягненні угоди про 
припинення вогню в місті, що осад
жувалося американськими війська
ми -  Ель-Фаллуджі. Це перший член 
Комітету, вбитий в Іраці.

Командування контингенту 
військ, які відправляються в Ірак із 
Південної Кореї, повідомило про зро
стання кількості військовослужбовців, 
які прийняли іслам. За останнім час 
мусульманами стали 37 солдат. Усього 
ж регулярно відвідують мечеть 51 чо
ловік. За словами військового 
керівництва, до цього усі вони були 
атеїстами. їхній шлях в іслам «почався 
з читання Корану, через який вони 
прийшли до розуміння цієї релігії».
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Новонавернені заявляють про «го
товність відправитися в Ірак» і хотіли 
б, щоб «місцеве населення усвідоми
ло, що вони прибули з гуманітарною 
місією і будуть керуватися у своїх діях 
настановами їхньої віри». Сеул планує 
вже нинішнім літом розмістити на 
півночі Іраку до 3,6 тис. своїх солдат і 
офіцерів. Зараз у зоні Перської затоки 
працюють близько 460 південноко- 
рейських військових інженерів і ме
диків.

Британський уряд розробив стра
тегію підтримки, навчання і фінан
сування поміркованих мусульмансь
ких імамів, щоб протидіяти впливу 
екстремістів на мусульманську гро
маду Великобританії. Радикальні 
імами-іноземці будуть піддаватися 
ретельній перевірці і тим з них, хто 
відмовляється визнавати британські 
цінності, буде заборонено перебува
ти на території країни, говориться 
в одному із секретних урядових до
кументів. З 1,6 млн. мусульман, які 
проживають в Англії, 10-15 тис. 
підтримують «Аль-Каїду» чи 
пов’язані з нею терористичними уг
рупованнями. Коментуючи даний 
проект, британський прем’єр- 
міністр Тоні Блер сказав, що він 
прагне до «дійсного діалогу з му
сульманською громадою». «Лідери 
мусульманської громади -  люди ду
же відповідальні, але вони піддають
ся найсильнішому тиску з боку дуже 
незначної меншості, що захищає ек
стремістську лінію», -  сказав він.

Про жінок-мусульманок в араб
ських країнах турбуються не менше, 
ніж про сильну половину людства.

Це прагне довести дружина прези
дента О б’єднаних Арабських 
Еміратів Фатіма Аль-Нахайян. Вона 
відкрила два банки, в яких обслуго
вують тільки жінок. В цих банках ні 
серед клієнтів, ні серед працюючих 
немає жодного чоловіка. Як повідо
мляє газета «Аль-Іттіхад», нові бан
ки, а також подібні їм філії в інших 
банках, покликані «спонукати жінок 
до активної і самостійної участі 
в економічному та підприємниць
кому житті суспільства». У н о 
вовідкритих банках консультують 
мешканок ОАЕ з інвестиційних пи
тань та персональних проектів, на
вчають тому, як відкривати власні 
підприємства. А в Кувейті парла
мент прийняв рішення, згідно яко
го жінки можуть обиратися до ор
ганів влади, а відтак і брати участь 
в політичному житті.

Іракці не сприймають запропо
нований тимчасовою керівною ра
дою проект нового прапора країни,
оскільки з нього зник напис «Аллах 
Акбар». Хоч на новому прапорі й зо
бражено синій півмісяць, три сму
ги -  синю, жовту та знову синю, які 
символізують ріки Євфрат та Тигр, 
проте більшість іракців все ж відна
ходить в цьому проекті дещо з 
ізраїльського

«Аллах великий!» -  так вітали 
іракці-шиїти страту американця
Ніка Берга за всі ті тортури, яких 
зазнають мусульмани в іракських 
в’язницях. Вони пообіцяли СІЛА, 
що американці будуть одержувати 
все більше і більше домовин з Іра
ку. Це -  священна помста за всі ті
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біди, які їхня армія принесла на 
арабські землі.

Мусульманки Азербайджану 
звернулися до Президента країни 
Ільхама Алієва з проханням дозво
лити їм фотографуватися на 
посвідчення особи в хіджабі. Голова 
жіночої ради Ісламської партії Азер
байджану Ірада Алієва вважає, що 
чиновники довільно інтерпретують 
діюче законодавство, коли заборо
няють фотографуватися в хіджабі. 
Власне із-за цього біля двох тисяч 
жінок-азербайджанок не змогли взя
ти участь в президентських виборах. 
Із-за цього жінки не можуть влашту
ватися на роботу, виїхати на полом- 
ництво в країни зарубіжжя тощо.

БУДДИЗМ
Буддистські будівлі на півдні 

Таїланду постійно зазнають нападів 
з боку мусульманських бойовиків. 
Буддисти залишають південні 
провінції. Вчителі вимушені ходити 
в школи із зброєю в постійному 
очікуванні небажаних гостей. 
В квітні в провінції Паттані відбули
ся масові підпалення буддистських 
монастирів. Ісламісти вимагають від 
влади Тайланду створення на півдні 
країни самостійної мусульманської 
держави з виселенням з неї буд
дистів.

Буддизм в Дарамасалі -  
індійському місті, де знайшов при
тулок вигнаний з Тибету Далай Лама 
і його оточення (а це понад 80 тисяч 
вигнанців) все більше зазнає 
місіонерських впливів християнства.

Релігія в сучасному світі___________________

Якщо 8 років тому тут не було жод
ного християнина, то в 2003 р. тут 
вже проводяться концерти христи
янської музики, вільно поширюють
ся християнські видання.

Буддисти продовжують палити.
Цій проблемі був присвячений

навіть спеціальний семінар, який 
відбувся у Бангкоку. Учасники 
семінару зазначили, що тютюно- 
паління не лише шкідливе для здо
ров’я, економіки і суспільства, але 
й суперечить відразу п ’ятьом ос
новним доктринам буддизму. Тим 
часом, за останніми даними, 
ш кідливу звичку мають 24,4% 
буддійських ченців і послушників 
Таїланду. У сусідній Камбоджі їхня 
кількість становить 36%. І хоча ще 
з 1992 р. в королівстві діє заборона 
на паління в місцях богослужінь, 
проведене дослідження показало, 
що мінімум третина ченців не знає 
про це.

Фрагмент кістки, що є, як вва
жається, частиною пальця Будди, 
прибув у вівторок з континенталь
ного Китаю в Гонконг, де він буде 
вперше виставлений як експонат. 
Десятки буддійських ченців провели
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урочисту церемонію в гон кон гско
му аеропорту на честь реліквії, що 
зберігається в золотій скрині, інкру
стованій нефритами, і шанується як 
одна з головних реліквій буддійської 
релігії. Фрагмент пальця Будди 
знайдений в китайському місті Сіане 
в 1987 р. під час ремонту 
в буддійському храмі. Кістка була 
вивезена в Китай з Індії приблизно 
через два століття після смерті Будди 
(485 рік до Р.Х.). Дотепер реліквія 
виставлялася як експонат тільки 
в Таїланді й на Тайвані.

ІУДАЇЗМ
Відбулася зустріч керівництва 

Всесвітнього єврейського конгресу із 
Вселенським Патріархом Варфо
ломієм. Делегацію очолював прези
дент Едгар Бронфман. «Ми 
сподіваємося, -  заявив він, -  що 
діалог з православною церквою буде 
таким же успішним, як і діалог з Ва
тиканом». Це -  перша зустріч Кон
стантинопольського владики із іуде
ями, хоч він неодноразово засуджу
вав фанатизм, тероризм та анти
семітизм.

Конференція рабинів країн СНД 
із проблем єврейського релігійного 
права відбулася в Московському 
єврейському общинному центрі.
«Ми зібралися тут, щоб обговорити 
релігійне право. На сьогоднішній 
день у Торі можна знайти відповіді 
на різні питання з різної тематики, 
такі, наприклад, як планування і ге
нетичні технології», -  заявив на 
відкритті форуму голова Ради ра
бинів СНД, Головний рабин Росії

Берл Лазар. «Ми повинні віднайти 
відповіді на питання сучасності і 
глянути на різні ситуації через приз
му Тори», -  підкреслив Головний ра
бин Росії. Провідні фахівці з Ізраїлю 
прочитали учасникам конференції 
лекції з питань взаємин єврейського 
права і технологічного прогресу, ор
ганізації єврейського похорону, 
відповідно до релігійно-правових 
норм, будівництва і ремонту 
єврейських цвинтарів, підготовки 
підприємств до одержання рабинсь- 
кого підтвердження про кошерність. 
У центрі уваги рабинів СНД були та
кож питання виховання підростаю
чого покоління. Крім того, у рамках 
конференції відбулися заняття з 
різних проблем єврейського сімей
ного права, у тому числі й з питань 
складання кетуби (шлюбного кон
тракту). У форумі взяли участь по
над 100 рабинів із країн СНД та 
Ізраїлю, а також представники Мос
ковського Патріархату, Ради муфтіїв 
Росії, Уряду Москви.

Головний рабин Росії Берл Лазар 
(Федерація єврейських громад 
Росії -  ФЕОР) запропонував прийня
ти федеральний закон про заборону 
діяльності сект. «За нашими даними, 
більше мільйона росіян перебувають
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в різних сектах. Це -  велика загроза, 
і не потрібно чекати поганих резуль
татів, потрібно рішуче діяти, ро
зуміючи, що такі секти нам не 
потрібні», -  заявив Б.Лазар. На дум
ку рабина, «у цьому законі слід гово
рити про те, яка з релігійних ор
ганізацій є сектою, а яка представляє 
багатовікову традицію». Зі свого бо
ку, Б.Лазар відзначив, що Федерація 
єврейських громад Росії готова бра
ти участь у розробці такого законо
проекту. На думку Б.Лазара, люди 
завжди шукають якусь ідеологію, си
стему цінностей. «Сьогодні особли
во гостро відчувається цей вакуум, і 
якщо його залишити, то його мо
жуть заповнити шахраї, використо
вуючи гроші і силу. Ті, хто народив
ся в атеїстичні часи, не завжди здатні 
відрізнити дійсну релігію від секти, і 
коли сектанти обіцяють матеріальну 
й духовну допомогу, багато людей 
починають їм вірити». Зокрема, 
за словами Б.Лазара, у Єврейський 
общинний центр звертаються чима
ло тих, кому сектанти обіцяли пряме 
потрапляння в рай в обмін на за
повідання квартири. (Інтерфакс)

Євреїв, а відтак й іудеїв в Ізраїлі 
більшість. Згідно даних Централь
ного статистичного бюро країни на 
початок 2004 року в Ізраїлі прожива
ло 6748100 осіб. З них: євреїв -  76,5 
%, арабів -  19,3%. В країні проживає 
26000 християн. Це -  переважно ре
патріанти із колишнього СРСР.

Ізраїль нині живе строго за 
біблійною заповіддю «не вбий». Хто
уважно читав Старий Завіт, той за
уважив, що ця заповідь відноситься

до сфери відносин між євреями, а не 
щодо їх відносин з іншими народа
ми, яких, за Біблією, від євреїв гине 
надто багато. То ж ті акти помсти, як 
влаштували ізраїльтяни всередині 
травня в секторі Газа, коли лише за 
три дні т.зв. «зачистки» було вбито 
28 палестинців і десь 180 поранено, 
цілком відповідає заповіді М ой
сеевого Декалогу. Вогонь ведеться 
переважно ракетами із гелікоптерів.

З часу появи держави Ізраїль ба
гато мечетей на території Палестини
було переобладнано під синагоги, 
торгівельні центри, навіть місця по
ховань. Про це повідомляє товари
ство із збереження ісламської спад
щини «Аль-Акса». (Арраид- №3)

Синагога Нижнього Новгорода
в ніч на Пасху зазнала нападу невідо
мих. Вони скоювали хуліганські дії 
біля її стін, закидали будівлю пляш 
кам з невідомою маслянистою ріди
ною. Порушено кримінальну справу 
за фактом хуліганства.

Згідно традицій давнього вчення 
Каббали утаємничено проходила це
ремонія вінчання кінозірок -  
41-річної Демі Мур та 26-літнього її 
колеги по голлівудському цеху Еш- 
тона Кетчера. Одружив закоханих 
їхній духовний наставник рабин Мо
ше Розенберг. Шлюбна церемонія 
в іудаїзмі проходить так: спочатку 
відбуваються урочисті заручини, 
потім -  у суботу, що передує 
весіллю, наречений читає в синагозі 
Тору. Під час самої процедури 
вінчання наречені стоять під ху- 
пою -  спеціальним балдахонном,
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надливаючи при цьому вино з одно
го келиха. Келих розбивається тут же 
на щастя. Потім йде обмін обручка
ми, клятви-обіцянки, подяка Богові 
та ін.

Єдина синагога в Таджикистані, 
розташована в центрі Душанбе, буде 
розібрана в найкоротший термін.
Про це повідомив голова релігійної 
єврейської громади Таджикистану 
Б.Машоєв. За його словами, синаго
га потрапила під знесення 
відповідно до плану будівництва 
комплексу «Палац нації» (нова рези
денція президента Таджикистану). 
«В отриманих нами листах від влади 
пропонується до кінця липня 2004 р. 
звільнити територію, на якій йде 
будівництва Палацу націй», -  сказав 
він. Єдина в Таджикистані синагога 
побудована наприкінці XIX ст. Влада 
Душанбе пропонує єврейській гро
маді кілька ділянок для будівництва 
нової синагоги. «Ми не в силах буду
вати новий храм, а тому пропонуємо 
залиш ити синагогу на колишнім 
місці, реконструювавши її під ком
плекс нових будинків Палацу 
націй», -  сказав Б.М ашоєв. Він 
відзначив, що в даний час продов
жуються переговори громади з ме
ром Душанбе М.Убайдуллаєвим.

Ізраїльські школярі, увінчавши 
голови вінками із квітів, гуляли ву
лицях міст із кошиками, повними 
фруктів. Така релігійна традиція на 
Шавуот -  свято дарування Тори. Йо
го відзначають на 6-й день місяця 
сівана за єврейським календарем 
(цього року -  26-27 травня). Шавуот 
святкується в пам'ять про те, що Бог

дав Мойсею Десять заповідей. Тоді 
на горі Сінай, згідно традиції, єврея
ми були сказані священні слова «на- 
асе» -  «ми виконаємо» і «венішма» -  
«ми послухаємося». Шавуот -  це ще 
й свято врожаю, яке знаменує завер
шення жнив, а також свято перших 
фруктів. У цей день євреї приносили 
перші плоди в Храм у Єрусалимі на 
подяку Богу. Шавуот -  одне з трьох 
єврейських свят паломництва -  
відзначається через 50 днів після Пе
саха, присвяченого виходу євреїв з 
Єгипту. Багато євреїв провели всю 
передсвяткову ніч в синагогах, чита
ючи Тору і підносячи хвалу Всевиш
ньому, а у день свята десятки тисяч 
вірних поспішили до Стіни плачучи 
в Єрусалимі, де дякували Богу за да
ровані в цей день десять заповідей. 
Понад 600 тис. ізраїльтян відзначили 
свято дарування Тори на природі, 
адже це свято традиційно вва
жається святом не тільки 
релігійним, але і «гастрономічним». 
Тому незмінними атрибутами 
більшості відпочиваючих були ман
гали для шашликів і сумки-холо- 
дильники з припасами делікатесів. 
У цей день на столах обов’язково 
присутні блюда з молочних про
дуктів.
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ІНДІЙСЬКА  
РЕЛІГІЙНА т р а д и ц і я

Індуїстська християнофобія 
в Індії наростає. Це виходить від 
партій, які зазнали поразки під час 
чергових виборів у парламент 
країни. Вони звинувачують лідера 
партії «Індійський національний 
конгрес» християнку Соню Ганді 
в тому, що вона нібито прагне пере
творити Індію у християнську 
країну, посадити на міністерські по
сади християн, перетворила офіс 
своєї партії в осередок християнсь
кого просвітництва. Відомо, що 
в Індії головними міністрами штатів 
Керала і Чаттісгарх стали християни. 
Але ж наслідки виборів визначав 
у цих штатах не ІНК, а самі виборці, 
значна частина яких належить до 
індуїзму.

Індуїзм дає можливість мати не 
одну дружину. Так, 80-річний меш
канець Індії Удейнат Дакшінірей од
ружився вже 90-й раз і хоче довести 
цю цифру до ста. Нещодавно він вже 
одержав ще дев’ять пропозицій з 
різних країн. Свої чисельні шлюби 
Дакшінірей пояснює не бажанням 
прославитися, а прагненням дати 
можливість жінкам не відчувати себе 
непотрібними, бо ж «в нашій країні 
до незаміжніх ставляться надто по
гано».

Н ОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ
Церква Ісуса Христа Святих ос

танніх днів обмеблювала у Ризі
їдальню, де годують безпритульних

католицькі «Сестри милосердя». Во
на завезла туди 200 стільців і 23 сто
ли. В своєму листі до ЦІХСОД сестри 
зокрема написали: «Для нас стало 
зрозуміло, що Ісус побачив наші по
треби і задовольнив їх через вас. 
Щодня ми згадуємо вас у наших мо
литвах і також дякуємо Богові, що 
він послав нам вас як знак справжнь
ого християнського братерства».

Засновник Єдиної Віри Церкви 
Останного Заповіту Віссаріон звер
нув увагу своїх послідовників на те, 
що настав час зробити реальний 
крок формування їхнього 
внутрішнього світу. Яка ж цінність і 
якість нашого внутрішнього світу? 
Фундатор Церкви Останнього За
повіту висловив тут таку думку: 
«Стосовно вашого внутрішнього 
світу Я вже дав вам прості підказки: 
кожний, хто шукає винуватця на 
стороні -  нікчема і невіглас. Це 
тільки його участь, тому що мудрий 
ніколи не шукає винних на стороні, 
він завжди дивиться в корінь влас
них діянь і намагається робити 
спроби дуже критично підходити до 
того, що він робить сам, перш за все, 
бо від його власних дій залежить те, 
як розквітає навколо життя. Але як
що воно розквітає якось неохайно, 
то буде надто примітивно спробува
ти шукати винуватців цієї неохай
ності десь на стороні, не намагаю
чись критично оцінити свій власний 
крок. Тому, залежно від того, яка 
цінність і якість вашого 
внутрішнього світу, підсумок ваших 
міркувань проявляється двома вида
ми реакцій. З одного боку, вдячним 
сприйняттям наступної мудрості,
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яка поповнює те, чого ви раніше не 
розуміли, а з іншого боку -  обурен
ням й осудом щодо оточуючих». 
(В.Сумовсъкий)

В Черемшанці на Саянах буде 
створено навчально-оздоровчий 
комплекс «Життя, здоров’я, 
творчість». Ідея його прийшла групі 
послідовників Останнього Завіту, 
які, приїхавши в ці краї, вирішили 
зреалізувати програму «Творимо 
здоров’я душі і тіла». Робота НОК 
включає в себе проведення семінарів 
з підготовки кадрів для шкіл і дитя
чих садочків, семінарів з метою са- 
мооздоровлення тощо.

Новий веб-сайт (www. 
Foreverfamilies. Net), призначений 
для зміцнення сім’ї, вмістила в 
в Інтернет Церква Ісуса Христа Свя
тих останніх днів. Сайт надає прак
тичну допомогу сім’ям всіх конфесій 
в тому, яких принципів співжиття 
слід дотримуватися у своєму повсяк
денні з тим, щоб подружнє життя 
було вічним. Веб-сайт розроблено 
Школою сімейного життя Універси
тету Брігама Янга з міста Прово 
(США). Відтак він ґрунтується на 
надійній дослідницькій інформації.

15 травня Церква Ісуса Христа 
Святих останніх днів відзначила 
175-річчя відновлення Іваном Хрес
тителем Ааронового священства.
Предтеча дарував його пророку 
Джозефу Сміту й Оліверу Каудері 
в 1829 р. на березі річки Сасквеган- 
ни. Опісля до них прийшли апосто
ли Петро, Яків та Іван, які дарували 
їм священство Мелхиседекове. 
Відтоді сила й повноваження діяти 
від Бога, виконувати священні обря
ди, були даровані відповідно визна
ченим чином гідним молодим і до
рослим чоловікам по всій Землі.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦИИ
Халдейський Патріарх Вавилону 

Еммануель ПІ засудив напади на му- 
сульман-шиїтів в Іраці під час святку
вання релігійного свята Ашура, коли 
було вбито 270 осіб і майже 400 пора
нено. «Що стається із моїм мусуль
манським братом, -  заявив він, -  те 
стається також і зі мною. Вбивство 
стількох людей, які виконували свої 
релігійні обов’язки, не можна вважати 
людським учинком». Еммануель III 
висловив свою скорботу зі словами: 
«Ми всі є однією іракською родиною».

___________________ Релігія в сучасному світі
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю*
БЕСІДА З МИТРОПОЛИТОМ ЛЬВІВСЬКИМ І СОКАЛЬСЬКИМ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ 
АНДРІЄМ (ГОРАКОМ)

ґ  ~ ~ ~  N  Досліджуючи стан міжкон
фесійних і міжцерковних відносин 
в Україні, співробітники ЦентруІ а  релігійної інформації і свободи Ук
раїнської Асоціації релігієзнавців мали 
низку зустрічей з відомими діячами 
різних релігійних течій країни. Мета 
вивчення проблеми -  виявити можливі 
шляхи мінімізації тих загострень, які 
ще мають місце в цих вдносинах, шля
хи їх подальшої толерантизації. Тут ми 
пропонуємо запис тієї розмови, яка 
відбулася із митрополитом Львіським і 
Самбірським УПЦ КП Андрієм (Гора- 
ком) 1 квітня 2004 року в його рези

денції у м.Львові. На зустрічі із владикою були присутні головний редактор 
журналу «Релігійна панорама» професор Анатолій Колодний, виконавчий ди
ректор ЦеРІС професор Людмила Филипович та їх львівський колега- 
релігієзнавець доцент Степан Боруцький.

Анатолій К олодний (А.К.):
Владико Андрію , ми знаєм о Вас 
як одного із впливови х  П равос
лавних ієрархів У країни. Як би 
Ви, влади ко, о ц ін и л и  сучасний 
стан м іж к о н ф ес ій н и х  в ідн оси н  
в регіоні?

М итрополит Андрій (Горак), 
(А.Г.): О станні п івроку в ідн оси 
ни між  православним и  і греко- 
католикам и не є надто акти вн и 
ми. В ідчувається , щ о н іби то  
з ’яви лася  якась заб о р о н а  на 
м іж ц ерковне спілкування. Треба

4 Інтерв‘ю проведене в межах виконання проекту «Утвердження толерантності в ук
раїнському суспільстві шляхом крос-регіональних і багатовимірних моніторингів 
релігійних процесів», який підтримується Міжнародним фондом «Відродження».
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робити  не тільки  те, щ о вигідно 
гр еко -к ато л и к ам , а насам п еред  
те, щ о в ідповідає інтересам  н а
ш их церков. Велика політика -  це 
щ ось одне, а конкретні стосунки 
- інш е. Думаю, щ о підтасування 
УГКЦ під глобальну ватиканську 
політику не є п ерспекти вним . 
УГКЦ пози ти вну  роль від іграла 
у збереж енні н ац іон альн о ї іден
тичності в наш ій історії, особли 
во в період польського господа
р ю ван н я . А зараз вон а  прагне 
знай ти  своє місце у наш ій  країні. 
Світ спри йм ає Україну як п р а
вославну держ аву. На Л ьвівщ ині 
є кон ф лікти  м іж  православним и  і 
греко-католикам и  щ одо почерго- 
вого Богослуж іння. Н апри клад , 
із-за церкви  С вятого ар хи страти 
га М ихаїла в С окальськом у  
рай он і у селі Бутин. Там було 
п ідписано Д оговір сп ільного б о 
гослуж іння. Але одна сторона в и 
конує пункти цієї угоди, а інш а -  
ні. Г р еко -к ато л и ки , к о р и сту ю 
чись храм ом , не хочуть платити  
за рем онт, за світло, хоча п о п е
редн ьо дом овляли ся  про  р івну  
участь в цьому. П рикро, щ о в ц ь 
ому кон кретном у випадку влада 
на стороні греко-католиків , яких 
тут м енш ість. Тоді постає п и тан 
ня, а чи варто п ідтрим увати  по- 
черговість, якщ о одна із сторін 
не виконує попередні дом овле
ності. З православним и  влади ка
ми А вгустином  і М акарієм  (це 
єп арх іальн і арх ієреї в ід п ов ідн о

УПЦ М осковського  П атріархату і 
У країнської А втокеф альн ої П р а 
в о сл ав н о ї Ц еркви . -  Ред.) 
спілкуєм ося т ільки  на о ф іц ій н и х  
зустр ічах . П о л іти ка  їх н е зр о 
зуміла: вона н ібито  зо р ієн тован а  
на л іквідацію  ін ш ої Ц еркви як 
сам остій ної структури. Я кщ о х о 
чемо Є диної П ом існо ї Ц еркви , то 
п отр ібно  п рац ю вати  на її прихід, 
а не поглиблю вати  розб іж ності, 
тверди ти ,щ о  одні -  святі, а інш і - 
гр іш ні. Тоді стане зрозум іло , ч о 
му нем ає єд и н о ї Ц еркви .

А.К.: Як би Ви, влади ко ,
оц ін и ли  р івень м іж ко н ф есій н о ї 
то л ер ан тн о ст і в у кр а їн сько м у  
суспільстві?

А.Г.: Н аш а толеран тн ість  м ай 
же тотож на західній . Думаю, я к 
би кер івн и ц тво  церков не п ідбу
рю вало своїх вірую чих до нелю 
бові до інш их, наш і лю ди давно 
м ирн о  виріш ували  б всі п р о б л е
ми, в т.ч. і м іж релігійн і. Де нем ає 
лю бові, там нем ає Бога. С пілкую 
чись з протестан там и  Н ім ечч и 
ни, я був враж ени й , з якою  п о в а 
гою вони ставляться до п р аво с
лавних, до інш их вірую чих. На 
ж аль, в У країн і така культура 
м іж кон ф есій н и х  відносин п о к и 
щ о не сф орм ован а.

А.К.: Владико, яким  Вам б а
ч и ться  м ай б у тн є  П р ав о сл ав н о ї 
Ц еркви?

А.Г.: П ерспектива п равослав’я 
в У країн і є. В раховую чи іс т о 
р и ч н і ко р ен і ц іє ї рел іг ії,
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у сп іш н и й  р о зв и то к , хоч і не 
безп роблем н и й  в наш  час, м о ж 
на оч ікувати , щ о Ц ерква стане 
проц вітаю чою . Але багато зале
ж ить від влади. Я кщ о всі гілки 
п р а в о с л а в ’я зр о зу м ію ть , щ о 
в ід р о д ж ен н я  б ать к ів сь к о ї в іри  
п о тр іб н о  всім , тод і і держ ава 
усвідом ить роль єдиної, м іц н о ї 
Ц еркви , яка здатна укріп ити  н а
род не т ільки  духовно, але й еко 
н ом ічно. У нас рел ігійн і н егараз
ди переносяться  на інш і сф ери . 
Тому кон ф л ікт  м іж  п равославн и 
ми -  це складне п ер еп л ет ін н я  
р ізн и х  о р ієн та ц ій , н астр о їв , 
цілей. Для православного , якщ о 
він в ірую чий, важ ливо належ ати 
до певн о ї Ц еркви , до ко н кр етн о 
го єп ископ а.

Я впевн ен ий , щ о Господь все 
управи ть, тільки  не треба ситу
ац ію  п ід ігр ів ати  ззо в н і. Всім 
П ом існим  П равославн им  Ц ервам  
давно п отр ібн о  зрозум іти , щ о за 
раз п равославн і вин ищ ую ть са
мих себе, поборю ю ть один о д н о 
го. Н адан ня автокеф ал ії П равос
лавн ій  Ц еркві в У країні не є ос
л аблен н я  В селенського п р ав о с 
л а в ’я. Н еобх ід н о  п ід тр и м у в ати  
авто кеф ал ьн ість  україн сько ї чи 
м ак ед о н ськ о ї ц ер к ви , бо вони  
ди н ам ічн о  і впевн ен о  р о зв и в а 
ю ться, кількісно  зростаю ть. Це 
тільки  зм іц н ю є п о зи ц ії П равос
л ав’я в хри сти ян ськом у світі. М и 
всі п ови н н і думати про П равос

л а в ’я як таке, п ер еж и вати , як 
складеться його доля, але сп очат
ку треба ви р іш и ти  пи тан ня все
реди н і себе, усв ідо м и ти  себе, 
усвідом ити те, чого ми хочемо: 
єдності чи розбрату.

А.К.: Яке Ваше ставлення, вла
дико , до н ад ан н я  п атр іар х ату  
УГКЦ?

А.Г.: Це -  справа Ц еркви , хоч 
я вваж аю , щ о п атр іархат  -  це 
тільки  титул. П и тан н я в тому, 
а хто буде в и р іш у вати  все 
в Ц еркві? Завж ди так було, а за 
раз особливо, - все виріш ує П а
па. На роль і м ісце УГКЦ в като 
ли ц ьком у  світі це не вплине, 
особливих дивідендів вірую чим 
гр еко -к ато л и к ам  не при несе. 
П раця п ри носить славу, а не т и 
тул.

А.К.: А чи маєте Ви кон такти  з 
іудеями та мусульманами, які є 
тут, на Л ьвівщ ині?

А.Г.: Я особисто не маю. Да їх 
і не так багато. Хоча за подіям и, 
як і р о зго р таю ться  в м усуль
м анськом у чи іудейському світі, 
слідкую . Так, щ одо кр и м ськи х  
подій, то впевн ен ий, щ о татари, 
яких незаконно в свій час д еп о р 
тували  з їх н ьо ї істо р и ч н о ї 
б ат ь к ів щ и н и , м аю ть п рава  на 
свою  рел ігію , м ову, культуру. 
Ц ей н арод  треба в ід н о ви ти  
в правах, тоді мусульмани будуть 
п рац ю вати  на Україну. Я кщ о ми 
вже дозволили мусульманам п о 
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вернутися в Крим, то не потрібно 
їх три м ати  в п ідвіш ен ом у стані. 
Треба ставитися р івно  до всіх. 
Н авряд  чи м усульм ани  К рим у 
загрож ую ть У країн і. Я кщ о не 
провокувати  один одного, не в о 
рогувати , не дискрим інувати , то 
ж ити м ож на м ирно.

А.К.: Чи знаєте Ви, владико, 
про існування нових релігій на 
Л ьв івщ и н і, чи спілкуєтесь з їх 
лідерами?

А.Г.: Н ові течії -  не релігії. 
Там п р и в ’язка людей іде не до 
Бога, а до лідера, там не стільки 
м овиться про релігійне вчення, 
скільки лю дей приваблю ю ть м а
теріальн им и  благам и, даю ть п о 
дачки . Д уховн ість  не п о в и н н а  
продаватися і куплятися. М олодь 
іде до н овітн іх  рухів, але чи за 
повн ять вони її душу, думаю , щ о 
ні. За історичн им и церквам и -  
істо р и ч н и й  досвід  ви х о ван н я  
віруючих.

А.К.: Як Ви оціню єте н и н іш н є 
релігійне відродж ення в Україні?

А.Г.: Д авайте спочатку  в и зн а 
ч и м о ся , щ о це таке , щ о ми 
в ідродж уєм о і як? В істор ії У к
р а їн сь к о го  П р а в о с л а в ’я були 
сл авн і с т о р ін к и , за я к и м и  ми 
й судим о, яки м и  були наш і т р а 
диц ії, духовні, рел ігійн і. Але о с
танн і 300 років  -  це час, коли бу
ло б агато  в тр ач ен о , н асту п и в  
пробіл  в духовній  істор ії наш ого  
народу. Т реба ш укати і в ід н ах о 

ди ти  те, щ о є д ійсно  наш им . Так 
стал о ся , щ о б агато  в зя то  
з Р осійського  П р аво сл ав ’я, зо к 
рем а у вн у тр іш н ьо м у  убран стві 
храм ів . М и кори стуєм ося  тепер 
т іл ь к и  м е тал ев и м и  х о р у гв ам и , 
але ж колись були тканеві, дуже 
ц ін н і й істо р и чн і. Але ж т р а 
д и ц ія  ц ерковн ого  ткац тва  у нас 
втрачен а. П еред П равославн ою  
Ц ерквою  сто їть  багато п роблем . 
В м оєм у  п ід п о р яд ку ван н і на с ь о 
годн і 210 п ар аф ій , а це т ільки  
п о л о ви н а  області. Ч асти н а п а 
раф ій  у Д рого би ц ько го  єп и с к о 
па Ф еодосія. Всі вони  п о тр ебу 
ють п асти р сько ї оп іки , п ід т р и м 
ки. Не вистачає осв ічен их  м о л о 
дих свящ ен и ків . їх , ви ходячи  із 
в и м ог часу, треба вчити , щ об в о 
ни м огли  на р івн и х  сп ілкуватися 
із м олоддю , а десь і п ер еви щ у ва
ти її сво їм и  зн ан н ям и , духовною  
п р о зо р л и в істю . Р ан іш е с в я щ е 
ник, яки й  зак ін чував  класичну 
г ім назію , знав латину, греку, д е
тальн о  вивчав  рел ігії світу, щ о 
п ідн ім ало  його на в ід п о в ідн и й  
ін тел ек ту ал ь н и й  р ів ен ь .
П отр ібн о  зн ати  не просто  про 
те, щ о є п ротестан т, а й те, в щ о 
він в ір и ть , щ о це таке п р о тес 
тан ти зм . Н аж аль, багато с в я щ е 
ни ків  ни н і не зн аю ть , хто таки й  
К о н ф у ц ій , Будда, Л ю тер, 
Ц він гл і. Я за те, щ об кож н и й  
п р а в о с л а в н и й  єп и ск о п  м ав 
св ітську  освіту . Це - зах ід н и й
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м етод дум ан ня. Т реба ф о р м у в а 
ти св ітогляд  на основі св ітсько ї 
осв іти , а потім  накладати  науку 
б о го сл о в ськ у , яка  зн ач н о  
складн іш а від св ітськи х  наук. Це 
дасть м ож ли вість  свящ ен и ку  бу
ти на р івн і, вп евн ен о  вести д и с
кусію в секуляри зован ом у  світі. 
Бути д о б р и м  б о го сл о в о м  с ь о 
годні вже зам ало. С вящ ен и к має 
бути ц ікави м  всім  верствам  н а 
сел ен н я . Ч им  ш и р ш е  й ого  
св ітогляд  -  тим  кращ е. М и ввели 
в н авчальн і плани  своїх духов
них заклад ів  додатково  світські 
ди сц и п л ін и  -  ф іло со ф ію , м и сте
ц тво зн авство , педагогіку. Д освід 
сп ілкуван ня із св ітськи м и  в ч е
н и м и  переконав  м ене, щ о наука 
про релігію  (р ел ігієзн авство ) як 
н ік о л и  п о т р іб н а  в н аш о м у  
суспільстві, оскільки  несе зн а н 
ня п р о  р ізн о м а н іт н і духовн і 
яв и щ а , вчи ть поваж ати  все 6а-

га то м а н іття  д у х овн ого  досвіду  
лю дства. Скаж у б ільш е, я не є 
п ри хи льн и ком  введен ня х р и сти 
ян сько ї етики , оскільки  при  її 
ви кладан н і вводять  д огм ати чн і 
ел ем ен ти . Тут, на З ах о д і У к
р а їн и , ця ети ка  в и к л ад аєть ся  
в б ільш ості вип адків  к ато л и ц ь
ким и м он ахи н ям и , як і не вільн і 
від ко н ф есій н и х  ін терп ретац ій . 
В класах п отр іб н о  н о р м ати вн о  
вводи ти  просто  етику без д о гм а
ти ки , яку  м аю ть ви к л ад ати  
ф ах івц і, щ о не заан гаж ован і на 
якусь кон ф есію , а щ е кращ е -  
зр о б и ти  цей предм ет д о б р о в іл ь 
ним , тобто  ф акультати вом .

А.К.: Д якуєм о , влади ко , за 
цікаву і зм істовну розм ову  з Ва
ми. Будемо сподіватися, щ о в Ук
раїні зреш тою  колись буде своя 
Є дина П ом існ а  П р авославн а  
Ц ерква, запанує м іж конф есій ний  
м ир і добрози ли ві відносини .
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МІЖОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ «АРРАІД»*

Міжобласна асоціація громадських організацій «Арраід» була створена 7 лю
того 1997 р. на початковій основі, низки організацій, що знаходилися в різних 
областях України. Першим головою «Арраіда» став Муаз Алі Абу Обейда. Сьо
годні Асоціація включає 12 громадських організацій, які знаходяться в різних 
областях України та в Автономній республіці Крим.

«Арраід», зокрема, об’єднує асоціацію «Ансар-Фаундейшен» (займається 
підготовкою до випуску книжок і аудіо- та відеокасет, а також радіопрограмою 
«Ассаляму алейкум!» -  першою культурно-просвітницькою програмою про 
ісламську культуру та іслам), інформаційний відділ (випускає газету «Арраід» 
(російською та арабською мовою) та поширює комп’ютерні сайти «Іслам для 
всіх» (; - про діяльність Асоціації, а також сайт, що містить низку перекладів Ко
рану російською мовою). Газети та сайти призначені для всіх читачів і користу
вачів України, ближнього та дальнього зарубіжжя. У різних регіонах України 
діють десятки недільних шків з вивчення арабської мови.

Асоціація якнайширше взаємодіє з багатьма державними та недержавними 
структурами в Україні і за кордоном. Так, наприклад, взаємодіє з деякими по
тужними і впливовими державними і недержавними організаціями високороз- 
винених країн Персидської Затоки та Західної Європи.

Підтримуються також відносини з багатьма українськими мусульманськими 
релігійними організаціями. Ці відносини будуються на принципах взаєморо
зуміння і поваги один до одного. З низкою їх зідйснюють спільні програми.

Зараз організацію очолює доктор Фарук Ашур, який народився в Аль-Халілі 
(Палестина). Йому 31 рік. Він закінчив Вінницький медичний університет. 
До обрання на посаду виконуючого обов’язки голови, а потім -  голови «Арраіда» 
доктор Фарук очолював організацію «Аль-Ісра» (Вінниця). Під його 
керівництвом ця організація, що входить до Асоціації, здійснила багато культур
но-просвітницьких та громадських заходів.

Основнщ^  діяльності організації є:
JL Бдагодійність:
Ш проведення благодійних акцій серед громадян України, незалежно від їх 

віросповідання;

* Матеріали підготовлено студентом Національного університету «Києво-Могилянсь- 
кого Академія».
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Ш надання соціальної допомоги молоді і малозабезпеченим громадянам Ук
раїни;

Ш відкриття медпунктів і надання матеріальної та фінансової підтримки ме
дичним установам.

В цьому напрямку здійснені такі заходи:
Ш побудована і обладнана низка свердловин для зберігання питної води 

в Криму;
Ш проводяться постійні благодійні акції на користь малозабезпечених ро

дин, дитячих садків, лікарень, притулків та інтернатів, що знаходяться в Криму 
та в Києві, наприклад:

□  нині на повному утриманні Асоціації «Арраід» знаходиться близько 400 
сиріт;

□  здійснюється постійна допомога різним установам, дитячим садкам, дитя
чим будинкам, інтернатам, лікарням (фінансова допомога, допомога медика
ментами, одягом, будматеріалами, канцтоварами, продуктами харчування та 
ін.);

□  проводяться іфтари (благодійна колективна вечеря у місяць Рамадан) для 
малозабезпечених мусульманських родин (загалом кількість людей, для яких бу
ли проведені ці благодійні заходи склала десятки тисяч осіб);

□  малозабезпечені родини отримують продовольчі пайки. Наприклад, за 2 
роки здійснено 2000 акцій, під час яких роздавали м’ясо в Криму та низці інших 
регіонів України, а також роздали кілька десятків тон рису дитячим установам та 
лікарням міста Києва та Криму;

□  у вересні 1998 р. в місті Бахчисарай (Крим) був відкритий оздоровчий 
пункт, що обслуговує приблизно 300 сімей;

□  у Луганську, у квітні 2000 р. була надана допомога сім’ям 80 загиблих шах
тарів на суму 1000 грн. кожній;

□  планується здійснення проекту створення мобільної клініки (пересувний 
діагностичний та лікувальний центр, обладнаний найсучаснішою медичною 
апаратурою).

2, Кутіьтурнр-проевітіщцька діяльність:
Роз’яснення основних принципів і суті ісламу, його значення і ролі в гро

мадському розвитку, відносин між мусульманами та представниками інших 
релігій.

Для цього Асоціація «Арраід» проводить низку заходів:
1) Випуск газет «Арраід» російською (адреса в інтернеті 

http//gazeta.arraid.org) та арабською мовами, монографій, буклетів, журналів.
2) Організація симпозіумів, семінарів, конференцій, «круглих столів» і 

курсів для обговорення актуальних проблем суспільного життя України, сучас
ного ісламу й усього світу. Так, значною подією в культурному та суспільному 
житті України було проведення 16-17 жовтня 1998 р. Першого міжнародного 
«круглого столу» на тему «Мусульманська меншина між теорією і практикою»
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(організатори -  «Арраід», благодійний фонд «Співдружність» та ін.) , на якому 
були присутні представники державних та громадських структур. Також навесні 
2000 р. разом із Всеукраїнським жіночим об’єднанням «Солідарність» та бла
годійним фондом «Жіноча доля» була проведена перша міжнародна конфе
ренція «Жінка в сучасному світі: діалог культур». Влітку 2001 р. до Дня захисту 
дітей разом з Київським обласним молодіжним центром, Управлінням у справах 
сім’ї та молоді був проведений Міжміський Дитячий фестиваль творчих колек
тивів «Давайте познайомимось» та низка інших заходів.

3) Організація щорічних літніх таборів, під час роботи яких проводяться 
різні дискусії. Основні теми їх: «Ісламська культура та цінності», «Принципи 
цивілізації та суспільного життя», «Україна -  наш спільний дім» тощо.

Крім того, «Арраід» випускає на хвилях третьої програми Українського 
національного радіо радіопрограму про Іслам і мусульман «Ассаляму алейкум», 
яка в серпні 2003 року стала учасницею міжнародного фестивалю теле- і радіоп
рограм для національних меншин «Мій рідний край», що проходив у Ужгороді. 
Два роки тому назад програма стала лауреатом міжнародного фестивалю теле- і 
радіоорганізацій «Україна єдина».

Варто зазначити, що ініціатива проведення заходів може мати місцевий ха
рактер, а інколи ідеї запропоновані в одному місті, використовуються і в інших 
регіонах. Отже, в Асоціації ініціатива йде не лише від центру. Між обласними 
організаціями відбувається постійна плідна взаємодія. Вони діють як одне ціле.

Проблеми Асоціації —  на думку Фарука Ашура, найбільшою проблемою 
Асоціації є непорозуміння між західною і східною культурами. Так, відголоси 
подій 11 вересня 2001 р. позначилися негативно на організації, бо з’явилися не- 
обгрунтовні натяки на «Арраід» під термінами «терористи» та «екстремісти», під 
якими малися на увазі ледь не всі представники й організації «східного світу». Це 
не могло не позначитися на стосунках із деякими структурами. Але, за словами 
Фарука Ашура, Асоціація докладає максимум зусиль для вирішення деяких 
спірних питань сьогодення, щоб вони не заважали в роботі завтра.

Так, Асоціації доводиться відповідати на пасажі відомого Кримського 
політика Л.Грача. 15 жовтня 2003 р. деякі ЗМІ розповсюдили звернення останнь
ого до Генеральної Прокуратури України та СБУ. В ньому було висунуто низку 
звинувачень на адресу Асоціації «Арраід», Духовного управління мусульман 
Криму, держави Туреччини ат ін. У зверненні зазначається, що функціонування 
Ісламського громадського культурного центру в м.Сімферополі фінансується 
«Аль-Каїдою». Проте це не було засвідчено фактами. Раніше Грач, у розпал 
кримського курортного сезону, заявляв, що на горі Ай-Петрі, під Ялтою, 
декілька тижнів нібито функціонує табір з підготовки інструкторів для чеченсь
ких бойовиків. Після перевірки СБУ з'ясувалося, що то були прибічники духов
ного центру «Айфаар», які твердили, що вони контактують з Космосом. До того 
ж, вони ще не були ні чеченцями, ні мусульманами, навіть не включали до сво
го світогляду елементів ісламу.

Такі нападки Асоціація пояснює тим, що деякі сили намагаються відволікти
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громадськість від торгово-економічних, політичних та територіальних питань і 
проблем Кримської автономії та України вцілому тощо.

В організації непрості стосунки з Духовним управлінням мусульман України 
та власне його главою Ахмедом Тамімом, який звинувачує «Арраід» у різних 
«ізмах». З цього приводу навіть був судовий процес. Так, 29 січня 2001 р. відбу
лося судове засідання Дніпровського суду м.Києва на чолі з суддею Побирченко 
Т.І., на якому розглядалася справа за позовом МАГО «Арраід» до ДУМУ, муфтія 
України і Глави ДУМУ шейха Ахмеда Таміма «Про захист честі, гідності, ділової 
репутації і про відшкодування моральної шкоди». Позов ґрунтувався на тому, 
що в серпні 1998 р. Духовним управлянням мусульман України на адресу Гене
рального Прокурора України, Голови СБУ, МВД України, голів обласних дер
жавних адміністрацій України були спрямовані листи, у яких йшлося про 
свідчення, які не відповідали дійсності, які шкодили честі та гідності та підрива
ли ділову репутацію громадських організацій -  членів МАО «Арраід» та 
Асоціації вцілому. Судовий процес виграла організація «Арраід».

Незважаючи на всі труднощі, негаразди, з якими зустрілася Асоціація, як за
значає Фарук Ашур, діяльність організації загалом є позитивною. Вона є мостом 
дружби та стабілізатором стосунків між Україною та Сходом.

Ставлення до війни в Іраку. Асоціація виступає проти дій С.Хусейна та про
ти війни в Іраку. В статті Ольги Рустамової, яка була надрукована на сторінках 
одного з інтернет-видань про ісламську культуру, говориться наступне: «Іслам 
більше, ніж тисяча чотирьохсот років назад визнав і цілком підтвердив людську 
гідність, рівність всіх людей незалежно від раси, кольору шкіри, мови чи 
національності, право людини на життя і свободу, на соціальний захист тощо. Ці 
права підтверджуються та гарантуються ісламським законодавством і є 
незмінними на всі часи і для всіх народів.

Іслам виступає проти насилля. Це стосується всіх аспектів, в тому числі доб
ровільного укладення шлюбу з боку дівчини і закінчуючи віротерпимістю. Сто
совно ж війни, то вона за своєю суттю суперечить людській природі, бо війна -  
це насилля над цією природою, позбавлення людини всіх її прав».

Насамкінець, говорячи про досягнення результативної роботи організації 
сьогодні та про плани на майбутнє, доктор Фарук Ашур зазначив, що головним 
має бути в роботі дух і єдність усього колективу, а також реальна перспективи, 
які під силу організації. Стосовно громадської роботи, то в подальшому є потре
ба поглибленого вивчення українського суспільства. Асоціація активно братиме 
участь у вирішенні соціальних завдань, бо первісною метою створення ор
ганізації є допомагати та приносити користь людям.
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СВОБОДА СОВІСТІ
Зростання м іж конфесійної напруги щ оразу спостерігається в Ук

раїні після публічних лекцій московського «борця із сектами»
О.Дворкіна. П ідтвердж енням  цього  є і травневі (13-14 числа) його 
виступи у Д онецьку та Горлівці. О рган ізатором  «просвіти» українців  
виступав дон ец ьки й  телеканал «Київська Русь». Щ о ж н ав ’язувалося 
україн цям  ш ан овн и м  сектологом? П о-перш е, єдино  прави льн ою  є 
тільки  православна Ц ерква (зви чай н о  ж лиш е М осковського  п атр іар 
хату). Д воркін  активн о  використовував як взірець дерево, стовбуром  
якого  є православна Ц ерква, а гілки -  це католики  та інш і неп раво- 
славні Ц еркви . Д воркін  поділяє „секти» на класичні та тотал ітарн і. 
Класичні -  це такі, щ о колись відкололися від тр ади ц ій н о ї Ц еркви  і 
маю ть зам кнуту культуру (баптисти , адвентисти , класичні п ’яти д е
сятники , м енон іти , квакери, м олокан и ). Т оталітарн и м и  ж сектам и 
Д воркін  називає «організації, які використовую ть релігійні, куль
турні, політичні «маски» заради п ри кри ван н я  справж ніх інтересів -  
отри м ан н я  грош ей і влади». Такі «секти» начебто використовую ть за 
соби гіпнозу, кон тролю ю ть свідом ість тощ о. А це: С відки Є гови, 
м орм он и , Б огородичний  центр, кри ш н аїти , Ц ерква Х ристова, не- 
о п ’яти десятники , вчення Іванова та ін. Ц ікаво, щ о у список т о 
талітарни х сект потрап и ли  і т .зв. «ком ерц ійні культи» на взірець 
«Гербалайфа». Л екції Д воркін а спровокували  на Д онеччин і екст
рем істськ і вип ади  п р ед ставн и к ів  п р ав о сл ав н о -р ад и кал ьн и х  кіл. 
У Д онецьку та інш их м істах з ’явилися написи на стінах будинків т и 
пу «смерть сектам», « сектан ству-н і»  тощ о. Тривале спостереж ення за 
виступам и цього м осковського  псевдонауковця даю ть п ідстави го в о 
р и ти  про  н ек о н стр у кти вн у  і ш к ід ли ву  для У країн и  п о зи ц ію  
п ровідного  ідеолога М осковського патріархату. Л екції Д воркін а не 
лиш е від іграю ть деструктивну роль у м іж кон ф есій н ом у  діалозі, але й 
поруш ую ть гром адський спокій  в тих м істах, де «борці із сектами» 
влаш товую ть йом у виступи. П ри кро , щ о часто залам и  виступів 
подібних «борців за єдиноістин н ість»  є ун іверситетські аудиторії, як
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Свобода совісті____________________________________________________________
це, наприклад , сталося у м .Д онецьку. Тут рел ігійн ій  нетерпим ості
« д в о р ян сь к о го  кш талту» навчалися студенти най більш ого наукового 
і осв ітян ського  закладу регіону -  Д онецького  нац іонального  ун івер
ситету. (І.К озловський)

*  *  *  *  *
«

Вища рада з питань освіти Франції схвалила циркуляр, у  якому 
встановлюються правила носіння релігійних символів у державних 
школах. Ц иркуляр, розроблен и й  м ін істерством  на базі закону про за 
борону на носіння релігійних сим волів , щ о кидаю ться в очі, повинен 
набрати  сили з початку  нового  навчального  року. Д окумент заб о р о 
няє н осін ня в середніх навчальних закладах (ш коли, коледж і, ліцеї) 
таких релігійни х сим волів , як іслам ська головна хустка, християнськ і 
хрести великого розм іру , щ о носяться поверх одягу тощ о. Перед го 
лосуванням  думки р ізни х  учительських проф сп ілок, представники 
яки х входять у Вищ у раду з пи тан ь освіти, пом ітно  розд ілилися. Одні 
з них виступали за терпим ість  стосовно учнів і збереж ення ін іц іати 
ви за викладачам и  й адм ін істрац ією  навчальних закладів, інш і ж ви 
ступали за визн ачен ість  і недвозначн ість ф орм улю вань, щ о м істять
ся в проекті циркуляру. П роти циркуляру виступили члени Ф ран
цузької ради м усульм анської релігії, які вваж аю ть, щ о докум ент 
«ви кли кає зан еп о ко єн н я»  і « зали ш ає м ісце для суб’єк ти вн о го  і 
сп ірн ого  трактування».
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н о в и н и  р е л іг ій н о ї та
РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Актуальні питання соціально значущої діяльності Церков і релігійних ор
ганізацій України. Збірник наукових і богословських праць. -  К., 2004. В книзі 
розглядаються питання партнерства держави, церкви і релігійних організацій 
у соціальній сфері, шляхи зближення духовної і світської освіти, правового вре
гулювання відносин між державою і церквою, законодавчого забезпечення прав 
громадян на свободу совісті та практичні аспекти його застосування.

Релігійна свобода: функціонування релігії в умовах свободи її буття. Науко
вий щорічник №8. -  К., 2004. Щорічник вміщує статті, в яких у теоретичному і 
практичному вимірі осмислюються проблеми свободи буття релігії в демокра
тичній Україні, сучасні процеси, що відбуваються в релігійному середовищі, 
в окремих конфесіях, які функціонують у нашій державі і вплив на їх розвиток 
внутрішніх і міжнародних чинників, глобалізаційних змін.

Наукові записки Національного педуніверситету ім. М.Драгоманова. Випуск 
14: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. -  К., 2004. Випуск вміщує статті з 
проблем релігійної духовності, особливостей конфесійного життя, стану релігії і 
релігійності в демократичній Україні.

Православ’я. Наука. Суспільство. Проблеми взаємодії. -  Черкаси,2004. На
уковий збірник вміщує статті, які охоплюють різні аспекти історичного буття 
православ’я на українських теренах, питання методології дослідження історії 
Православної Церкви, ролі цієї Церкви в сучасному українському суспільстві, 
а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки і культури, 
що пов’язані з православною традицією.

Наукові записки Чернівецького університету. Випуск 203-204: Філософія. -
Чернівці, 2004. Записки повністю належать релігієзнавчим здобуткам вчених Ук
раїни. Вони вміщують статті з проблеми функціонування релігії в громадянсь
кому суспільстві, ролі релігії в процесах національної консолідації українського 
суспільства, забезпечення повної свободи совісті, відносин держави і церкви.
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КОНФЕРЕНЦІЇ!, МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ
26-28 травня 2004 року 

в Києві відбулася Міжнародна 
наукова конференція «Свобода 
релігії і глобальні трансфор
мації в сучасному світі», яка 
проводилася завдяки ініціативі 
Міжнародної Асоціації
релігійної свободи та Міжна
родної Академії свободи релігії 
та віросповідань, наукових 
центрів американських універ
ситетів при підтримці Держав

ного Комітету України у справах релігій та Національної Академії наук України. 
Основними організаторами конференції виступили Українська Асоціація 
релігієзнавців, Відділення релігієзнавства Інститут філософії імені Г.С.Сковоро- 
ди, Українська Асоціація релігійної свободи. Відкрила авторитетну зустріч екс
пертів з питань державно-церковних відносин, релігійної свободи прес-конфе
ренція, на якій були присутні українській і закордонні мас медіа. Перед жур
налістами виступили Президент Міжнародної Академії свободи релігії та вірос
повідань (МАСРВ) Девід Літтл, Генеральний секретар Міжнародної Асоціації 
Релігійної Свободи Джон Грац, директор Міжнародного центру права і 
релігієзнавства, віце-президент МАСРВ Коул Дюрем, Голова Державного 
Комітету України у справах релігій Віктор Бондаренко, Президент Української 
Асоціації релігієзнавців Анатолій Колодний та ін.

До участі в конференції були запрошені провідні вчені, громадські діячі та 
керівники державних відомств у справах релігій постсоціалістичних країн, зок
рема голова Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності 
Лесь Танюк, академік-секретар НАН України Олексій Онищенко, директор 
Інституту філософії ім.Г.С.Сковороди Мирослав Попович, член Кворуму Два

надцяти Апостолів Церкви 
Ісуса Христа останніх днів 
Расел М.Нельсон, керівник 
відділу з релігійних та 
національних питань апара
ту вповноваженого з прав 
людини в Російській Феде
рації професор Михайло 
Одінцов, професор Като
лицького університету в Лю-

INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC CONFERENCE 

KYIV 26-28 MAY 2004

МІЖНАРОДНА 
НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЇ 
КИЇВ 26-28 ТРАВНЯ 2004~

A L L  DIFFERENT-ALL E Q U A L

ВСІ РІЗН І-В С І РІВНОПРАВНІ

"RELiOIOUS FREEDOM: TRANSITION AND О Ю В АШ А ТЮ Г 
"СВОБОДА Р ЕЛ ІГІЇ І ГЛОБАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

В СУЧАСНОМУ С В ІТІ"
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вені (Бельгія) Рік Торфе, голова 
Комітету по культам Албанії 
Халіл Лаладж, директор Держав
ного секретаріату у справах 
релігій Міністерства культури і 
релігій Румунії Лаврентій Та- 
нассі, директор з громадських 
справ, законодавства і релігійної 
свободи (Церква Адвентистів 
Сьомого дня) Джеймс Стендиш, 
директор відділу у справах 
релігій Комітету релігійних та 
національних справ Ради Міністрів Республіки Біларусь Олександр Калінов, го
лова Державної служби у релігійних справах Молдови Сергій Яцко. Були пред
ставлені Вірменія, Латвія, Угорщина, Словенія і Словаччина, Таджикистан, 
Азербайджан, Казахстан, інші країни. Найбільш чисельними були делегації з 
Росії та США. В роботі конференції взяли участь біля 150 осіб з 23 країн.

Пленарно-секційні засідання конференції відбувалися 27-28 травня в готелі 
«Русь». Були розглянуті й активно дискутовані проблеми «Релігійна свобода й 
роль релігії в суспільному житті сучасного світу», «Церква й держава у світі, що 
змінюється: універсальний захист та індивідуальна ідентичність», «Законодавст
во в галузі релігійної свободи: останні зміни» та «Ризик виникнення екстремізму 
й фундаменталізму в світі глобальних трансформацій». На секціях були про
аналізовані наступні питання: «Українське законодавство щодо релігійної свобо
ди: проблеми застосування й методи вдосконалення», «Релігійна свобода і її 
юридичні гарантії в країнах Центральної й Південно-Східної Європи», «Питан
ня, з якими стикаються держави з релігіями більшості», «Критерії ОБСЄ в оцінці 
законодавства: можливість зробити внесок», «Точка зору США на релігійну сво
боду в період трансформацій», «Законодавство щодо свободи релігій в країнах 
західного регіону СНД», «Законодавство щодо свободи релігій на Кавказі», «За
конодавство щодо свободи релігій в країнах Середньої Азії». До початку роботи 
конференції було видруковано збірник «Релігійна свобода» (№8), а після її про
ведення планується видання окремої книги 
«Релігія і Церква в постсоціалістичних 
країнах» з додатком відповідних статей кон
ституцій зазначених країн.

Україна не випадково вибрана країною 
проведення цієї конференції. У 1996 р. вже 
проводився подібний форум, коли збиралися 
державні службовці високого рангу із всіх 
постсоціалістичнизх країн. Історична тра
диція толерантності добре відома всім наро
дам Європи, які в той чи інший спосіб ко-
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мунікували в минулому із українцями. Крім того, успіхи, яких досягла Україна за 
часів незалежності в релігійному житті -  і зростання релігійності в суспільстві, і 
збільшення кількості релігійних організацій, і ліберальний закон, який надає 
можливість вільно сповідувати або не сповідувати певну систему релігійних 
цінностей - робить Україну державою, де забезпечуються права громадян і га
рантується їхня рівність перед законом в релігійній сфері. Такий досвід може бу
ти узагальнений і поширений серед тих країн, які прагнуть жити за нових гло- 
балізаційних умов, вписуючись в змінений світ і зберігаючи свою національну 
ідентичність, яка базується на духовних засадах, історичній спадщині не тільки 
свого, але й інших народів.

*  •к *  -к *

Міжнародна науково-практична конференція «Релігія і громадянське 
суспільство в Україні» відбулася 27-28 квітня у Чернівецькому національному

університеті ім.Юрія Федьковича 
на базі філософсько-теологічно
го факультету. З огляду на неаби
яку актуальність цієї проблема
тики, організаторами конфе
ренції виступили, окрім ЧНУ, 
Державний комітет України 
у справах релігій, Відділення 
релігієзнавства Інституту філо
софії імені Г.С.Сковороди НАН 

України, Чернівецький фінансово-юридичний інститут, українські Асоціації 
релігієзнавців та релігійної свободи. У роботі конференції взяли участь провідні 
фахівці з релігієзнавчої проблематики України, а також були зачитані доповіді 
вчених із СІЛА, Польщі, Румунії і навіть Ефіопії. Надзвичайно широко представ
лена географія наукових осередків України: до участі в конференції зголосилися 
релігієзнавці, філософи, соціологи, історики з Києва, Львова, Луцька, Рівного, 
Полтави, Харкова, Херсона, Севастополя, а також багатьох вузів самих Чернівців.

Учасники конференції обго
ворювали такі надзвичайно ак
туальні для сьогодення теми, як 
роль релігії у процесах 
національної консолідації ук
раїнського суспільства, суве
ренність особи громадянського 
суспільства і проблеми свободи 
віровизнань, громадянське 
суспільство і релігія: між особою 
і державою та інші. Окремо пра
цювала трибуна молодого вче-
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ного. Особливістю конференції у Чернівцях є проведення у її межах Єдиного 
Дня релігійної свободи, що вже стало хорошою традицією в діяльності філо
софсько-теологічного факультету ЧНУ ім.Ю.Федьковича. Такий День прово
диться тут втретє. Цього разу його базою було обрано духовний центр Церкви 
Християн Віри Євангельської (П’ятидесятників). У роботі цього своєрідного 
«круглого столу» взяли участь, окрім науковців-релігієзнавців, також священно
служителі місцевих Церков: УПЦ КП, УПЦ МП, УАПЦ, УГКЦ, римо-католиць- 
кої церкви, іудейської громади, Церкви Християн Віри Євангельської, Церкви 
Адвентистів Сьомого Дня, Української Церкви Повного Євангелія, Церкви «Гол
гофа», чернівецької громади Всесвітньої віри Багаї та ін. Підсумки конференції 
та Єдиного Дня релігійної свободи були підведені на прес-конференції, яка 
відбулася у приміщенні духовного центру Церкви Християн віри євангельської.

■к •к * * *

XV Міжнародна науково-практична конференція «Роль науки, релігії та 
суспільства у формуванні моральної особистості» відбулася 14 травня 2004 р. в 
Донецькому державному інституті штучного інтелекту. Конференція започатко
вана у 1997 р. і проводиться в ДДІШІ двічі на рік під егідою Донецької обласної 
держадміністрації. Метою цьогорічної конференції було проаналізувати сучас
ний стан і загальні проблеми розвитку людини, становлення її духовності, збере
ження людяності, єдності, утвердження атмосфери толерантності, створення 
відповідних умов для світоглядної самореалізації особистості, актуалізації ролі 
релігії та громадянського суспільства в національно-відроджувальному процесі. 
Проблематика конференції була присвячена таким питанням: роль релігії в ут
вердженні громадянського суспільства; наука і релігія: проблеми діалогу; мо
рально-етичні аспекти формування творчої особистості; формування 
національної ідеї як шлях до консолідації суспільства; роль і місце феномену ук
раїнського козацтва у формуванні національної ідеї держави України. У роботі 
конференції взяли участь 262 особи, серед яких відзначимо понад ЗО представ
ників конфесій. (І.Козловський)

* * * * *

Міжнародний науковий се
мінар на тему: «Українсько- 
польські дослідження релігії: 
перспективи співпраці на
уковців» відбувся 15 травня 
в Києві на базі Інституту філо
софії імені Г.С.Сковороди НАН 
України. Приємно відзначити, 
що такі семінари останні п‘ять 
років відбуваються щорічно -  як 
в Україні, так і в Польщі. Мину-
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лого року науковці збиралися у Польщі (м.Ломниця). Цього року до Києва 
приїхали професор Л.Пелка (Варшава), професор С.Цінал, доценти Г.Хофф- 
манн, В.Батор (Ягеллонський університет, Краков). З української сторони з 
семінарі взяли участь професори А.Колодний, Л.Филипович, ст.н.сп. О.Саган 
(Інститут філософії, Київ), професор Г.Надтока (Славістичний університет, 
Київ). Учасники обговорили можливість виконання спільних наукових проектів 
із релігієзнавчої тематики, написання спільних збірників, видруку спецвипусків 
релігієзнавчих часописів «Номос» та «Українське релігієзнавство» тощо.

* * * * *
Конференція «Патріархат УГКЦ в церковній, історичній та суспільній пер

спективі» відбулася 19 травня у малому залі Будинку вчених, що у Києві. Ор
ганізатором заходу став Український Католицький Університет. Ідея цієї конфе
ренції виникла під час урочистостей з нагоди повернення резиденції Предстоя
теля Києво-Галицької Митрополії УГКЦ до Києва (Київ, 13 квітня). Широке 
зацікавлення доповіддю Патріарха Любомира Гузара, яка прозвучала на цих уро
чистостях, показало, що виголошені в ній думки вимагають ширшого роз'яс
нення і можливості для наукової дискусії. У конференції взяли участь о.митр. 
Мирон Бендик (ректор Катехитичного Інституту Святої Трійці), д-р Олег Турій 
(директор Інституту історії Церкви УКУ), Мирослав Маринович (проректор з 
питань зовнішніх зв'язків і директор Інституту релігії та суспільства УКУ). «В Ук
раїні і в світі ідею Патріархату УГКЦ інколи хибно сприймали як таку, що шко
дить внутрішньому Українському порозумінню, -  сказав п.Мирослав Марино
вич. Однак існує перспектива, в якій ця ідея не тільки не шкодить українським 
інтересам, а навпаки -  розкриває потенційні можливості справжньої, глибинної 
гармонізації українських релігійних процесів». (Risu.org.ua)

* * * * *
«Наукові читання», присвячені 100-річчю першого видання Біблії ук

раїнською мовою, відбулися 13 травня 2004 р. на філософсько-теологічному фа
культеті Чернівецького університету. Організаторами заходу виступили: Відділ 
у справах релігій Чернівецької облдержадміністрації, обласний осередок Ук
раїнської асоціації релігієзнавців, молоді науковці філософсько-теологічного 
факультету. (В.Докаш)

* * * * *

Обговорення проблем свободи совісті в Україні відбулося на міжнародній 
конференції «Права людини в міжнародному та українському контексті». Захід 
відбувся у столичному Будинку вчителя з ініціативи Української Асоціації 
релігійної свободи та громади Церкви саєнтології м.Києва. В роботі заходу взяли 
участь провідні релігієзнавці із Росії та України. Були заслухані доповіді профе
сорів Л.Филипович («Свобода совісті як невідчуджене право людини в контексті 
міжрелігійного діалогу»), М.Гордієнка («Конституційні гарантії свободи совісті
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в РФ»), Є.Дулумана («Проблеми у сфері свободи совісті в Україні»). В обговоренні 
заявлених проблем учасники конференції звернули увагу на недостатню освідо- 
мленість українців з базовими міжнародними документами у сфері свободи 
совісті та прав людини в цілому і підтримали ініціативу Церкви саєнтології вид- 
руковувати та безкоштовно поширювати «Загальну декларацію прав людини», 
інші важливі міжнародні документи подібної направленості. (О.Саган)

* * * * *

Систему українського національного виховання на традиційно-християнсь
ких засадах вимагають розробити освітяни західних областей України. Про ситу
ацію, що склалася навколо вивчення предмету «Християнська етика» йшлося на 
регіональній нараді, яка відбулася у приміщенні Львівської обласної ради. Пред
мет «Християнська етика» викладається у школах західного регіону уже понад де
сять років, його вивченням охоплено понад 700 тисяч учнів, а викладають його 
понад 3 тисячі учителів. Однак, у решті областей він відсутній у навчальних пла
нах. «Про необхідність викладання «Християнської етики» у школах свідчать 
опитування школярів», -  стверджує заступник начальника головного управління 
науки і освіти області Богдана Біляк. Учасники зустрічі звернулися до Президен
та, прем’єр-міністра та Міністерства освіти з проханням прийняти цілісну про
граму християнського виховання, включити дисципліну у навчальний план та пе
редбачити додаткову підготовку викладачів цієї спеціальності. (Львівська хвиля)

* * * * *

Міжнародна конференція «Православна дияконія: суспільне свідчення і 
служіння Православної церкви» відбулася у Ново-Валаамському монастирі 
у Фінляндії. «Ця подія має особливу вагу в контексті відродження соціального 
служіння православної Церкви, яке можна спостерігати останніми роками, -  за
явив модератор заходу, священик Леонід Кишковський зі США. -  Воно відкри
ває дорогу для розвитку співробітництва між помісними Церквами в сфері 
служіння нужденним». У конференції взяли участь представники 25 православ
них і дохалкидонських Церков Європи, Близького Сходу, Північної і Південної 
Америки, Африки. Захід відбувся із благословення Константинопольського 
патріарха Варфоломія І, Патріарха Антиохійського Ігнатія IV і Предстоятеля 
Православної Церкви Фінляндії архиепископа Лева. Організаторами акції висту
пили американська Міжнародна православна благодійна організація, Всесвітня 
Рада Церков (ВСЦ) і благодійна організація Православної церкви Фінляндії 
«Ortaid». «Слідом за політичними змінами в Східній Європі православні й інші 
Церкви знову знайшли особливу роль у суспільстві -  були засновані сотні 
суспільних і гуманітарних церковних організацій, програм», -  заявив представ
ник ВСЦ Олександр Бєлопольський. Метою зустрічі у Фінляндії було обговорен
ня і вивчення історичних і богословських особливостей, а також нинішнього 
становища православної благодійної і соціальної роботи в умовах глобалізації 
суспільства. Учасники конференції домовилися про створення в майбутньому
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«Асоціації православної дияконії» -  всесвітнього союзу православних бла
годійних і гуманітарних організацій.

* * * * *

Виставка різьблених хрестів із колекції настоятеля Івано-Франківського Вос- 
кресенського кафедрального собору УГКЦ митр. прот. Миколи Сімкайла відбу
лася 2 квітня -  7 травня 2004 р. у Харківському літературному музеї. Виставка 
проводилася з благословення й за підтримки архиепископа Ігоря (УАПЦ) та 
єпископа Івано-Франківського УГКЦ Софрона (Мудрого). Вона користувалася 
великою увагою харків’ян. Щодня проводилися екскурсії. Владики обговорили 
перспективи нових проектів, покликаних знайомити сучасних українців з 
київською духовною спадщиною, з традиціями українського сакрального мис
тецтва, котрі мають неоціненний потенціал у здійсненні нової євангелізації та 
поєднанні різних церковних спільнот довкола спільних цінностей. (Харківські 
єпархіальні новини УАПЦ, 4.20)

* * * * *

II Міжнародний фестиваль органної музики «Laudate Dominum omnes 
gentes» („Співайте Богові усі народи») відбувся в прокатедральному соборі 
св.Олександра (Київ). У заході взяли участь всесвітньо-відомі виконавці орган
ної музики з України, Польщі, Австрії, Швейцарії, Чехії, Нідерландів. Організа
тори цього свята музики -  настоятель собору св. Олександра о. Віктор Маковсь- 
кий та голова Оргкомітету фестивалю Ольга Дмитренко -  присвятили його Діві 
Марії і тому призначили час його проведення на травень -  місяць, який присвя
чується Богородиці. Твори виконувалися на великому органі на 41 голос німець
кої фірми Вайс, який встановлено в соборі св. Олександра у 2002 р. Нагадаємо, 
що інструмент було передано в дар київському храму католицькою парафією 
св.Магдалени м.Герцогенаурах (Німеччина). (Католицький медіа-центр)

Конференцій мистецькі акції___________________________________________________________
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* **

ШКОЛА КАРМА КАГ'Ю*

Буддизм в Тибеті
Буддійська Школа Карма Каг’ю Діамантового Шляху (Ваджраяна) є однією 

з чотирьох головних шкіл тибетського буддизму, що існували в країні, яку, із- 
за її віддаленості від світу, 
складно було досягти протягом 
багатьох століть. Але, незважа
ючи на це, вона була оточена як 
країнами, де буддизм вже був 
поширений, так і районами, де 
буддизм мав значний вплив.
В першу чергу це є Китай,
Кашмір, Непал та Індія.

Згідно традиції, перше знай
омство з буддизмом відбулося, 
коли деякі буддійські тексти, 
впали з неба на дах королівсько
го палацу. Але прочитати їх 
ніхто не зміг: тибетці не мали 
навіть письмової форми влас
ної мови. Вона була введена 
тільки біля 632 р. за аналогією із 
санскритською моделлю. Саме завдяки цьому буддизм, починаючи з VIII ст., 
поступово оволодівав умами тибетців. Сюди були запрошені видатні 
буддійські вчителі з Індії, -  Шантаракшіта та Падмасамбхава. І хоча в країну 
приїжджали й представники китайської традиції, цей період завершився 
офіційним визнанням королем Трізонгом Детценом саме індійського буддиз
му як релігії Тибету. Він відомий як час «першого розповсюдження Вчення», 
а Падмасамбхава (або Гуру Рінпоче, як його шанобливо називають самі ти
бетці) зіграв особливу роль у розповсюдженні в країні цієї форми буддизму, 
заклавши тут традицію Нінгма або «стару школу», існуючу і сьогодні.

Успіх першого періоду був короткочасним. У другій половині IX ст., завдя

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії.
** Матеріал підготовлено і надано президентом релігійного центру Українського Об'єднання 

буддистів школи Карма Каг'ю Т.Фрідманом.
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ки діям тибетського короля Ландгарми, буддизм практично повністю був зни
щений, а офіційним світоглядом тут знову стала місцева шаманістська релігія 
Бон. Але, незважаючи на це, буддизм продовжував своє існування таємно і з X 
ст. почав відроджуватися в багатьох частинах Тибету. Так почався другий, «но
вий період» розповсюдження Вчення. Запрошувалися до краю вчителі. Та й 
самі тибетці неодноразово подорожували до північної Індії вчитися там у відо
мих майстрів. Приблизно в цей час декілька хвиль мусульманського нашестя 
на Індію привели до того, що буддизм до XII ст. там практично зник. Шукаю
чи притулку, багато буддійських вчених та практиків прибували до Тибету, де 
приблизно з XI ст. починається справжній розквіт буддизму. Видатну роль 
у цьому, другому періоді відіграв тибетець Марпа -  «батько» лінії Карма Каг’ю.

В цей період, поряд вже з існуючою Школою Нінгма сформувались Школи 
Каг’ю та Сак’я, які називають «старими». Останньою, у XIV ст., виникла «нова» 
Школа -  Гелуг. Три «старих» школи інколи ще називають лініями «Червоних 
Шапок», а «нову» -  лінією «Жовтої Шапки», оскільки їхні Духовні Глави часто 
одягали призначені для проведення певних церемоній шапки відповідного ко
льору.

Тибетці, відносячись з великою повагою до Вчення, змогли зберегти весь 
корпус Ваджраяни, найвищого погляду Будди, в такому чистому вигляді, в яко
му вони одержували їх від відомих індійських практиків та вчених того часу. 
Вони не міняли його і не змішували ні з якою іншою релігією.

Так, приблизно з X ст. і до завоювання китайськими комуністами Тибету 
у 1959 р., Дхарма -  Вчення Будди процвітало в «країні снігів» серед мирян, 
йогів-практиків та в монастирях. Після цього воно почало проникати в Євро
пу та Америку і є зараз напрямком вчення Будди, що найбільш динамічно роз
вивається.

Незважаючи на те, що всі згадані школи наслідують одне і те ж вчення Буд
ди, різниця між ними визначається певними особливостями, найголовнішим з 
яких є такий феномен, як «лінія спадкоємності повчань», свого роду «ро
довідна». Сюди входять наступні фактори: послідовність вчителів, -  від Будди 
Шак’ямуні, через індійських наставників до сучасних тибетських та європейсь
ких майстрів, які передавали настанови щодо практик, які є характерними для 
школи; склад усних та письмових настанов, створених членами лінії спад
коємності; специфічний стиль практики; власні монастирі, центри та на
вчальні заклади і, насамперед, власний Духовний Глава, фактично відповідаль
ний за збереження лінії.

Духовні Глави ніколи не підпорядковувались один одному: всі школи 
у своїй діяльності були і є незалежними. Тому думка, поширена в певних колах 
буддистів і деяких засобах масової інформації та наукових дослідженнях про 
те, що Далай-Лами -  Духовні Глави Гелуг -  завжди були і до сьогодні є духов
ними лідерами Тибету та всіх Шкіл, є абсолютно невірною і говорить або про 
недостатню інформованість їх авторів, або ж про свого роду протекціонізм. 
Проте, незважаючи на ті чи інші відмінності (специфіка проведення цере
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моній, різні практики, література тощо), жодна з шкіл буддизму не відходить 
від вчення Будди, а тому всі вони є рівнозначними. Вони враховують різно
манітність психологічного типу людей, їхній, так би мовити, «внутрішній стар
товий капітал», а тому підходять різним категоріям людей. Так, вважається, що 
Нінгма більше за все підходить людям із гнівним, вибуховим характером; 
Сак’я акцентує увагу на інтелектуальному аналізі, коментаторській праці, а Ге- 
луг -  на філософії.

Каг’ю найбільшу увагу приділяє швидкому набуттю та удосконаленню ме
дитативного досвіду, що поєднується з глибоким інтелектуальним проникнен
ням: тут намагалися розвивати розуміння з набуттям відповідного досвіду 
практично одночасно, що підходить людям з сильним бажанням. Це -  одна із 
причин, чому ця школа дала так багато просвітлених осіб з числа мирян* 
ченців та інтенсивно практикуючих йогів та йогинь. Незважаючи на таку 
різноманітність, співіснування різних шкіл буддизму в краї було більш-менш 
мирним, хоча і не завжди ідилічним. Кожна з них в той чи інший період історії 
Тибету відігравала провідну роль в його політичній сфері.

Історія та основи вчення Будди
Засновник вчення, відомого як Буддизм (санскрит. «Дхарма», тиб. «Чьйо»), 

історичний Будда Шак’ямуні є четвертим з тисячі Будд, які мають з’явитися у на
шому світі за весь час його існування. Він народився як принц Сіддхартха Гаута- 
ма приблизно 2600 років тому в королівській сім’ї у Північній Індії. Згідно про
рокувань він мав або наслідувати трон батька, або дати людству просвітлюючі 
вчення, якщо побачить страждання на власні очі. Зустріч з хворобою, старістю 
та смертю -  вперше за 29 років свого життя -  шокувала принца так сильно, що, 
вражений побаченим, він прийняв рішення будь-що знайти відповідь на питан
ня про можливість виходу за межі непостійності і страждання.

Через шість років, в день свого 35 річчя, відповідь була знайдена: Гаутама 
досяг стану Будди, став Просвітленним. Це, за словами Лами Оле Нідала озна
чало, що «... просвітлення розчинило останні завіси, які вкривали його ум; все
редині і навколо нього зникло будь-яке розділення між простором і енергією, і 
він став позачасовим, всезнаючим усвідомленням». Відтепер він володів абсо
лютним знанням природи ума та ефективними методами його пізнання 
у різномаїтті повсякденних ситуацій. Це було знання про те, як функціонує 
світ, і як приносити користь іншим.

Після цього, протягом 45 років життя, до моменту своєї смерті, що насту
пила на 80 році, Будда вчив тому, що осяг сам: дійсності як вона є, можли
вості вийти за межі страждання як обумовленого існування та досягненню 
стану Просвітлення. На питання про суть свого Вчення та причини, які спо
нукають його вчити інших, Будда завжди відповідав: «Я вчу тому, яким є все 
насправді з причини того, що всі істоти бажають уникнути страждання і бу
ти щасливими».
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Серцевиною всього Вчення є те, що кожній істоті притаманна істинна при
рода ума «Дхармакая». Вона є абсолютна, за межами будь-якої обумовленості, 
сутність, істина, яка ніколи і ніким не була вигадана або створена. Вона є по
всюди і завжди, вона невідокремлена від простору і, після пізнання, пережи
вається як просвітлений ум, як стан Будди. Але в обумовленому стані існуван
ня вона затьмарена «хмарами» заважаючих почуттів. Ось чому в житті істот 
присутнє страждання. Незважаючи на це, досягти стану Будди може кожний 
у разі, якщо оволодіє знанням застосування вірних методів (шляху), який і 
приводять до реалізації Просвітлення. Необхідним для цього є ще знання про 
обумовлене існування (страждання), його причини та про можливість виходу 
за його межі.

Розкривши природу істини, людина стає Буддою, -  прикладом доскона
лості за межами концепцій, істотою, яка завжди виявляє безстрашшя, спонтан
ну радість та активне співчуття, багато і наполегливо працює для блага інших.

Всі повчання Будди побудовані за одним і тим же принципом, так, щоб да
ти максимальну користь тим, хто звертається до них: по-перше, людина має 
орієнтуватися у власній ситуації і для цього вона потребує необхідну точну 
інформацію недогматичного характеру з можливістю отримати відповіді на 
життєві питання; по-друге, отримане знання не має залишитись простою 
інформацією, а потребує перевірки через підтвердження власним медитатив
ним досвідом; по-третє, перевірене знання має бути використовуваним 
в різних життєвих ситуаціях. Таким чином, ці повчання є практичним інстру
ментарієм для подолання життєвих проблем та осягнення найвищої істини 
про наявність Будда -  природи в кожній істоті.

Незважаючи на те, що люди мають різний характер та звички, здібності до 
розуміння та пізнання, різні рівні енергії діяти, виявлення своїх почуттів до 
інших, до спілкування, кожний може стати Просвітленим, оскільки кожен во
лодіє «природою Будди». Ось чому Будда ніколи не висовував єдину систему 
догматичного знання, а, враховуючи індивідуальність людей, заохочував не 
приймати нічого на віру та перевіряти все на власному досвіді. Адже кожний 
шлях -  ефективні засоби праці з тілом, мовою та умом, кінцева мета яких є 
припинення страждання та осягнення Просвітлення -  завжди ґрунтувався на 
осмисленні почутої інформації, медитації та утриманню набутого медитатив
ного досвіду в реаліях життя. Велика увага приділяється не зовнішнім практи
кам, хоча й вони можуть бути необхідними, а внутрішнім, таким, що вплива
ють на ум та серце. Відповідно до визначених буддизмом трьох типів людей, 
згідно традиції, його повчання діляться на три цикли, шляхи або «яни»: Хіна- 
яна, Махаяна та Ваджраяна.

Хінаяна, Махаяна та Ваджраяна — шляхи до здійснення мети
Повчанням Хінаяни -  Малого Шляху, які вперше були дані в Сарнатхі 

(11 км від Ванарасі), Будда вчив тих людей, головною метою яких було бажан
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ня особистого щастя, -  звільнення від переживання життя як проблеми. 
Для цього необхідним є знання закону причини наших дій та їх наслідків (за
кон карми). Це -  знання того, що страждання є результатом наших попередніх 
негативних дій, які скоюються тілом, мовою, умом. Позитивні ж дії -  рятува
ти, захищати життя інших, бути щедрим матеріально та духовно, не ображати 
інших на сексуальному плані, говорити правду, не пустословити, розповсюд
жувати злагоду та гармонію, говорити ввічливо, бути задоволеним своєю уча
стю, співчувати істотам, мати довіру до Дхарми та практикувати його -  прино
сять щастя. Таким чином, знання закону карми дає можливість свідомо впли
вати на власне майбутнє.

Знання «взаємозалежного виникнення», того, що ні наше тіло, ні наші дум
ки та відчуття не мають власної сутності, є подібними сну, ілюзії, оскільки 
постійно змінюються, приводить до розуміння відсутності «Я» як незмінної 
«особи-самості», з якою у нас є звичка завжди ототожнюватися. Завдяки меди
тації на заспокоєння ума, його стабілізації, можна навчитися не реагувати 
зовнішньо на наші мінливі негативні внутрішні стани, тобто не вчиняти дії, 
які можуть нанести шкоду як нам, так і нашому оточенню.

Повчання Великого Шляху (Махаяни), Будда вперше дав людям, власні 
проблеми у яких вже не були домінуючими. Страждання інших викликало 
в них глибоке бажання бути корисним: Будда вчив їх розвивати в рівновазі 
співчуття і мудрість, оскільки співчуття без мудрості приводить до догматизму 
і сентиментальності, а прозріння без співчуття приводить до холодного, відчу
женого відношення до інших. Для утримання осягнутого рівня співчуття, Буд
да постійно наголошував на необхідності уникнення злості -  найнебез- 
печнішої руйнуючої сили щодо контакту з істотами. Обіцянка Бодхісатви, лю
дини, мета якої є досягнення Просвітлення для блага інших, застосовувати 
в своїй діяльності шість звільняючих дій, -  щедрість, терпіння, свідомі дії на 
благо інших, радісне зусилля в праці на благо інших, медитацію, як гарантію 
нашої свободи та мудрості знання про природу ума -  дає можливість утрима
ти «лабораторний досвід медитації» в реаліях життя.

Своє найвище повчання про ум -  Вчення Діамантового Шляху (Тантраяна, 
Мантраяна) -  Будда надавав тим небагатьом, кому вже була притаманна особ
лива довіра до Будда-природи, для кого зустріч з Буддою була дзеркалом влас
них можливостей. Дослівно, Ваджраяна означає «Колісниця, що не руй
нується» або «Діамантова Колісниця». Йдеться про те, що Просвітлення про
являється в кожному аспекті життя, в просторі, що ніколи і ніким не був ство
рений, а тому не може зникнути. Він подібний діаманту -  каменю, який немож
ливо зруйнувати і який має властивість відображати та сяяти. Бачення всього 
чистим є сутністю практики та реалізації Ваджраяни.

Для досягнення мети тут використовують весь потенціал тіла, мови та ума; 
всі життєві ситуації є особистим досвідом руху до Просвітлення. Особливістю 
цих глибоких методів є наявність нерозривного зв’язку між учнем та вчителем, 
який втілює просвітлену енергію Будди. Завдяки постійній підтримці, благо-
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Словению та захисту вчителя, учень може досягнути просвітлення дуже швид
ко, інколи, навіть за одне життя, залежно від вкладеної ним енергії та здібнос
тей. Спеціальна техніка звукових вібрацій мови Будди (мантр), техніка візу- 
алізації себе в образі Будди, при повному усвідомленні реальності, допомага
ють швидкому досягненню результату.

Практикуючий також вчиться розпізнавати проявлення просвітлення 
в будь-якому аспекті існування, -  повсюди і у усьому. Поступовому звільненню 
від концептуального сприйняття світу передує очищення від руйнуючих 
емоцій. Так, крок за кроком, із зникненням егоїстичних бажань, росту співчут
тя та мудрості, єднанню з просвітленням, відданістю до вчителя, практикую
чий приходить до особливого бачення всіх -  без винятку -  як потенційних Бу
ду. Цей стан чистоти та свіжості того, що вища істина та діяльність для блага 
істот дорівнює вищій радості, повністю осягнутий, вже більше ніколи ні при 
яких обставинах не втрачається.

Ці повчання передавались вузькому колу учнів, поки в V-X століттях в Індії 
не склалися умови, які сприяли їх широкому розповсюдженню, особливо в Ти
беті, де і зберігалися до 1959 року, поки не прийшли на Захід.

Історія Лінії Карма Каг’ю
В перекладі з тибетської назва Школи (bka’brgyud) означає «Лінія Усних На

станов». Вона відома ще назвами «Лінія Нашіптування» та «Школа Доскона
лості». Назви вказують на притаманну для Каг’ю властивість відповідальності 
збереження всіх повчань у неспотвореному вигляді. Це можливо здійснити 
тільки у випадку, якщо всі повчання та практики передаються як безперервна 
(і обов’язково на довірливій основі!) передача Вчення від учителя з високим 
рівнем реалізації тим учням, які, оволодівши цими знаннями, будуть так само 
їх передавати далі. Такий підхід дає можливість гарантовано уникнути поми
лок і є основою того, що Вчення залишиться живим невичерпним джерелом. 
В лінії приділяється велика увага відкритості між учителем та учнем, що грун
тується на глибокій довірі. Це дає можливість максимально швидко набувати 
результатів медитації та інтенсивного людського розвитку. Школа включає 
у себе всі повчання Будди і є єдиною серед шкіл тибетського буддизму, що 
зорієнтована насамперед на практику, тобто є йогічною.

Лінія спадкоємності Каг’ю починається з Будди Ваджрахари („Той, хто три
має Діамант«, тиб. «Дордже Чанг»). Це -  так звана «дхармакая», або «тіло істи
ни» Будди. Таким чином, Ваджрахара -  це, так би мовити, «істинна, головна, 
форма» Будди, що є наявною у всіх, в тому числі і в історичного Будди 
Шак’ямуні, просвітлених, які завжди дарують свою благодать. Цим підкрес
люється позачасовість самого Вчення школи.

В історичному аспекті Лінія Карма Каг’ю бере свій початок від славетного 
просвітленого індійського йогіна Тилопи з Бенгалії (988-1069). Вважається, що
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його головним учителем був саме Ваджрахара, від якого він дістав пряму пере
дачу всього Вчення, в тому числі Махамудру -  найвищий погляд Будди.

У свою чергу Тилопа передав набуті знання своєму головному учневі -  
індійцю Наропі (1016-1100), відомому вченому з Буддійського університету 
Наланда. Наропа, досягши стану реалізації, систематизував отримані повчан
ня, які відомі з того часу як «Шість повчань Наропи». Тилопа також пророку
вав, що головним його учнем стане тибетець Марпа, який має відіграти важли
ву роль у поширенні буддизму в Тибеті. Вже юнаком Марпа (1012-1097) прий
нявши вчення Будди, тричі пішки здійснював нелегкі подорожі до Індії та Не
палу. Наропа визнав його своїм головним учнем і зробив пророцтво, що саме 
завдяки Марпі, Лінія Каг’ю стане нескінченою подібно невичерпному джерелу. 
Бездоганно володіючи санскритом, він переклав найважливіші буддійські тек
сти, які привіз з Індії, і став відомий також як Марпа-Лотцава, перекладач. 
Зібравши всі повчання та практики, Марпа фактично став засновником Лінії 
спадкоємності Каг’ю у Тибеті. Улюбленим учнем Марпи був Міларепа (1052- 
1135), славетний поет та йог, шанований всіма школами Тибету. Вже його 
учень Гампопа (1079-1153) почав засновувати центри медитацій та монастирі 
у східній частині Тибету. Саме завдяки його діяльності в Лінії Каг’ю, яка була 
представлена до нього лише мирянами, йогами та йогинями, з’явилися і мона
стирі, а сам Гампопа став першим ченцем Школи. Він є автором декількох важ
ливих текстів, головним серед яких є «Дорогоцінна Краса Визволення».

Значну роль в продовженні діяльності Гампопи відіграв Дюсум Кх’ємпа 
(1110-1193, букв. -  той, хто знає минуле, теперішнє та майбутнє), який 
вирішив приймати людське народження знову і знову. Завдяки листові, де бу
ли описані всі деталі наступного народження (місце, час, обставини, ім’я 
батьків) учні змогли розшукати його після смерті. Те, що він змалку упізнав їх, 
означало одне: його потік свідомості був безперервним. Цим -  вперше в ти
бетському буддизмі -  була започаткована система свідомих перероджень висо
ко реалізованих Майстрів/Лам, відома як традиція «тулку». З цього історично
го для лінії моменту вся відповідальність за збереження Школи покладалася на 
Кармап, а на період між їх смертю та новим народженням до досягнення по
вноліття (21 року) на Лам з Червоною Шапкою, -  Шамарп. Всі Кармапи, Ша- 
марпи, інші ведучі лами Школи складають свого роду генеалогічне дерево лінії, 
так звану «Золоту Гірлянду Каг’ю».

Всі Кармапи є проявом необмеженої любові та співчуття і були надзвичай
но знаючими особами, авторами багатьох текстів та коментарів, видатними 
митцями, буддійськими медитативними іконографами, скульпторами, во
лоділи надзвичайними енергіями. Вони багато подорожували та займалися 
освітою своїх чисельних учнів. Духовний авторитет Кармап у розвитку та збе
реженні Дхарми визнається всіма іншими школами буддизму. Його, як живо
го Будду, шанують безперервно вже протягом останніх 900 років.

Розуміючи мету проведеної в Китаї т.зв. «культурної революції», 16-й Кар- 
мапа Ранджуг Рігпей Дордже (1924-1981), ще перед остаточним захопленням
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Тибету, зміг підготувати вихід своєї Школи з країни. Згідно його вказівок, бу
ли вивезені за кордон найцінніші статуї, ритуальні предмети, реліквії, книги, 
що зберігалися в Цурпху -  резиденції Кармап з XII ст. Новою резиденцією Кар- 
мапи став побудований монастир Румтек в Сиккимі. В 1974р. Кармапа у су
проводі лам школи відправився в свою першу подорож у Європу, Сполучені 
Штати та Канаду. Так були здійснені прямі контакти із всіма вже функціоную
чими центрами Каг’ю, які були засновані в цих країнах в першу чергу Ламою 
Оле Нідалом та його дружиною Ханною.

17-й Кармапа Трінлей Тхає Дордже (Trinley Thaje Dorje), що в перекладі оз
начає «Той, хто необмежений та незмінний у Будда-активності», народився 
у 1984 р. в Тибеті. У 1994 р. хлопчика разом із сім’єю таємно вивезли з окупо
ваного китайцями Тибету на волю до Індії. Для того, щоби передавати свою 
просвітлену енергію якомога більшій кількості істот, Кармапа періодично про
водить так звану церемонію Чорної Корони. Вона зроблена з волосся ста ти
сяч просвітлених жінок, -  дакинь, небесних істот, захисниць Дхарми і ^точною 
копією постійного енергетичного поля Кармапи, що завжди присутнє над йо
го головою. Ця церемонія має силу відкривати найглибші рівні ума присутніх, 
пробиваючи захист егоїзму та розумових затьмарень. Таким чином, корона 
має важливу розкриваючу функцію, розчиняючи шари понять та закостенілих 
ідей, допомагаючи присутнім бути благословенними вищими станами 
Просвітлення. Оскільки корона є зовнішним символом внутрішньої духовної 
міці Кармапи, він часто говорив, що важливою є корона, а не він сам.

В теперішній час центри Каг’ю, як монастирського, так і світського харак
теру, існують в усьому світі. І хоча Лінія Карма Каг’ю не була занадто великою 
у Тибеті і завжди орієнтувалась на вивчення Дхарми, на медитативну практи
ку, тримаючись, по можливості, осторонь політики, вона, завдяки захищаючій 
силі благословення Кармапи, стала широко відома в західному світі і є вільною 
від будь-якого адміністративного втручання урядами Китаю та Тибету.

Махамудра — головне повчання Каг’ю
Махамудра (Велика Печать) є головним вченням Каг’ю, найвищим вчен

ням Будди про абсолютну природу ума, про що він, передаючі її своїм учням, 
сказав: «Не шукайте більш високих повчаннь, ніж ці -  їх немає». Про це гово
рить і сама назва вчення: Маха на санскриті означає «великий», а «мудра» -  
«печать, знак».

Важливим для розуміння Махамудри є текст 3-го Кармапи Ранджунг Дорд
же з детальним сучасним коментарем Лами Оле Нідала, що вийшов під назвою 
«Das ЄгоЯе Siegel» (російське видання -  «Великая Печать. Отсутствие границ 
у пространства и радости». -  С-Петербург: Алмазный Путь, 1999). Шлях Маха
мудри, як і будь-який інший засіб розвитку в буддизмі, починається з недогма- 
тичного знання, яке необхідно перевірити за допомогою медитацій та втілити 
у повсякденне життя. Він неможливий без накопичення достатнього для цього
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внутрішнього багатства й глибокої довіри до свого вчителя, який виявляє стан 
Просвітлення та засвідчує його у кожну мить повсякденного життя.

Перший крок на шляху Махамудри починається з чотирьох основополож
них для руху думок, тобто аналізу ситуації, в якій ми знаходимося. Без їх чітко
го розуміння справжній рух стає неможливим.

По-перше, необхідне розуміння того, що завдяки накопиченій у минулому 
позитивній кармі, людина у цьому житті має надзвичайно дорогоцінну та 
рідкісну можливість за допомогою вчення рухатися в напрямку визволення та 
просвітлення.

По-друге, необхідно зрозуміти, що така можливість короткочасна, адже 
в цьому непостійному, завжди мінливому світі кожна мить наближає смерть. 
Саме тому було б прикро не скористатися можливістю пізнати ум як ясне 
світло.

По-третє, розуміння закону карми призводить людину до відповідальності 
за власне майбуття: вона буде щаслива у разі, якщо буде думати, говорити, 
діяти позитивно, і страждати, якщо її думки, слова та дії будуть негативними.

І, нарешті, по-четверте, доки людина буде продовжувати вірити в те, що во
на є нічим іншим, ніж тілом, та що живе заради речей, якими на даний момент 
володіє, вона буде лише гнатися за швидкоплинним щастям, одночасно із-за 
цього намагатись уникнути страждань. Таке хибне розуміння ніколи не на
дасть жодної доцільності в її особистому житті, ні справжньої опори перед 
фактом втрат, старості та смерті, ні можливості реально допомагати іншим. 
Так люди прийшли до розуміння того, що справжнім щастям є Просвітлення: 
воно вільне від будь-яких умов, а тому не може за будь-яких обставин зникну
ти або закінчитися. Не скористатися існуючою можливістю із-за людської хиб
ної звички до лінощів було б дійсно прикро.

Ці роздуми приводять до пошуку зміни від звичної шкали обумовле
них цінностей до альтернативних, абсолютних, таких, на які можна покла
стися завжди і які не будуть втрачені за жодних обставин. Так від звичай
ного пристанища в обумовлених цінностях відбувся прихід до Буддійсько
го П ристанищ а. Це означає приймати П ристанищ е в Будді, (тиб. 
«Санг’є») -  позачасовому, необмеженому та всеосяжному просторі ума, 
що уособлюється його просвітленим станом; його вченні (санскр. «Дхар
ма», тиб. «Чіо»), в тих, хто досяг звільнення, Бодхісатвах, стабільних прак
тикуючих друзях на цьому шляху (санскр. «Сангха», тиб. «Гендюн»), та 
в Учителі (тиб. «Лама», санск. «Гуру»). Учитель (він може бути ченцем, м и
рянином або йогіном) з'єднує попередні три пристанища та робить їх яв 
ними, наочними. Це означає, що він має передавати своїм учням «благо
словення», тобто наснагу до розвитку, володіти особливими методами 
Діамантового Шляху, бути зв'язаним з енергополем просвітлених захис
ників Вчення, мати як великий досвід реалізації Вчення, так і життєвий, 
непорушні зв'язки із своїми Вчителями та осмислено представляти стан 
Будди, його Вчення та Сангху.
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Прийняття Пристанища в Будді, Дхармі, Сангсі та Ламі -  це другий обов’яз
ковий крок на шляху: без нього немає успіху в розвитку.

Наступним кроком є Нендро, основоположна практика з чотирьох частин. 
Її ще інколи називають 100-тисячною тому, що кожна частина, для набуття не
обхідного стабільного результату, має бути виконана 111111 разів. Головна ме
та -  закласти підвалини майбутнього Просвітлення, яке неможливе без 
звільнення тіла, мови та ума від всіляких фізичних блоків та ментальних пере
шкод, накопичених нами з безліччі минулих життів, а також акумулюванні по
зитивних вражень та мудрості, без яких не може бути подальшого розвитку. 
Перша практика, -  прийняття Пристанища з поклонами необхідне для очи
щення тіла від усіляких фізичних та енергетичних блоків та допомагає звілнен- 
ню від гордості; друга -  Діамантовий Ум (тиб. Дордже Семпа, санск. Ваджра- 
саттва) сприяє звільненню, в першу чергу, від злості як найбільш руйнуючої 
наш ум та взаємини з навколишнім середовищем емоції; третя -  підношення 
Мандали, або Досконалого Світу, розвиває інтенсивну радість, відчуття 
внутрішнього багатства, щастя та мудрість. І, нарешті, Гуру-Йога, медитація 
для ототожнення з якостями просвітленого Учителя, завдяки чому практикую
чий знаходить невичерпну мудрість та підключається до лінії передачі, дістаю
чи її повне благословення.

Далі можна рухатися за допомогою трьох шляхів, які були принесені в Ти
бет Марпою: «методів», «проникливості» та «ототожнення».

«Шлях методів» практично непридатний у сучасному західному світі, тому 
що потребує довгострокового усамітнення. Єдиним винятком є Пхова, «Йога 
Усвідомленого Вмирання», яку виконують у безпосередній присутності 
досвідченого вчителя. Понад 50 тис. людей (з них приблизно біля 4 тис. в Ук
раїні) отримали практичну користь від цієї практики завдяки Ламі Оле Ніда- 
лу. При цьому в ході п’ятиденної медитації дізнаються, як саме проходить про
цес смерті та вчаться мистецтву звільнення ума в цей момент з тим, щоб при 
реальній фізичній смерті досягти стану Будди Опаме, Будди Чистої Країни -  
стану блаженства, радості та хороших відчуттів. Це приводить ще при житті до 
багатьох позитивних змін, в першу чергу до звільнення від страху смерті, 
а пізніше дає можливість для кращого переродження в стані, коли страждан
ням наступає кінець -  людина звільняється від «Я», «Его», і завдяки цьому 
відкривається більш швидкий рух до Просвітлення.

«Шлях проникливості» ґрунтується на медитаціях, що заспокоюють та 
стабілізують ум (тиб. «Шине», санск. «Шаматха») та виникаючого з цього гли
бокого проникнення («Віпаш’яна», санск., «Лхантонг», тиб.) у нашу не
подільність з просвітленням.

«Шлях ототожнення» об’єднує властивості «шляху методів» (бачення себе 
як форми енергії та світла, прозорим, а не як твердим фізичним тілом) та 
«шляху проникнення» (спостереження за диханням; хороші побажання всім 
без винятку істотам; усвідомлення присутності Лами як Будда-форми зі світла 
та енергії) і є найбільш прямим шляхом до Просвітлення. Це -  практика «Гу
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ру-Йога» (санскрит) або «Ламі Налджор» (тиб.), -  медитація на власного учи
теля або на Кармапу з розумінням того, що вони неподільні. Зараз вона є голо
вною медитацією в сучасних центрах Карма Каг’ю. Головним чинником в них 
є ототожнення з умом Лами, який представляє Будду, Просвітлення і є ланкою 
в нерозривній лінії передачі Каг’ю. Таке ототожнення можливе лише за умови 
глибокої довіри до Лами як до прояву наших власних можливостей. Ця довіра 
виростає по мірі того, як учень переконується в просвітлених якостях Учителя 
в реаліях життя. Приклад людини, яка так само, як і ми, знаходилася в заплута
ному стані, але завдяки сильному бажанню та радісному зусиллю виконала ту 
роботу, яку бажаємо виконати і ми, є найкращим доказом того, що стан Будди 
це не щось абстрактне: його можна осягнути та проявити. При цьому народ
жується глибоке проникнення у те, що ми у своїй суті невідокремлені від на
шого Лами. Це і дає нам можливість без напруги покоїтися в Чистій Країні без
межних здібностей Будди, які ми і використовуємо для блага інших.

Саме тому, тут не йдеться про сліпе, бездумне поклоніння перед вчителем 
як перед об’єктом обожнювання, свого роду «живим фетишем». Головна мета 
взаємин -  в допомозі розвитку найкращих людських рис, просвітленних якос
тей, а не в придушенні особистості учня. Незалежно від обраного шляху, кож
ний з них приводить до плоду Махамудри -  Великої Печаті. Вона з’єднує осно
ву, шлях та плід, де основою є те, що ум кожної істоти є Ясним Світлом і всі 
мають природу Будди; шлях -  це методи, за допомогою яких ми вчимося 
єднанню з образами Будд, їхніми діями поки самі не станемо Буддами; плід -  
це осягнення ума як цілості простору, блаженства та співчуття, яке більше 
ніколи не втрачається і проявляється у чотирьох станах: єдинонаправленності 
(ум знаходиться в спокійному стані, немає потреб «бігати» за зовнішніми под
разниками щоби бути щасливим); не-штучності (внутрішня стабільність при
водить до безпосередності, чесності); єдиного смаку (переживаючий усвідо
млює сам себе за всіма своїми переживаннями); не-медитації. Останній шлях -  
це перебування у всьому без зусиль. Дії у будь-яких ситуаціях є спонтанно му
дрими, співчутливими, радісними та безстрашними, такими, що приносять 
істотам як відносну, так і довготривалу користь. Весь потенціал простору є 
пізнаним, все сповнене значенням, все є вільною грою ума, кожна істота 
пізнається як Будда, якій ще потрібно відкрити в собі Будду, а весь світ є Чис
тою Країною. Це і є стан повного і абсолютного просвітлення, стан Великої Пе
чаті. Стан Будди.

Карма Каг’ю у сучасному західному світі. Активність Лами Оле
Незважаючи на те, що в деяких західних країнах існують чернечі установи 

Карма Каг’ю, переважна частина його спільнот має світський характер. Те, що 
вони зараз існують практично на всіх континентах, не могло б статися без ак
тивної участі датчан Лами Оле Нідал та його дружини Ханни. Пошук 
справжніх духовних цінностей привів їх у 1969 р. до Непалу, де вони і зустріли
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16-го Кармапу. Ця зустріч настільки вразила молодих людей, що вони виріши
ли залишитися тут, щоб набути буддійське знання та стали першими західни
ми учнями Кармапи. Після декількох років інтенсивного навчання у найвищих 
лам лінії, Кармапа попросив Оле та Ханну повернутися додому, щоб створюва
ти світські центри Каг’ю, вчити та розповсюджувати буддизм Діамантового 
Шляху на Заході. Починаючи з 1972 р. Лама Оле Нідал, від імені Кармапи, за
снував 420 організацій Школи Карма Каг’ю в Європі, Америці, Азії та Австралії. 
Завдяки цьому колись невелика тибетська школа є відомою зараз в багатьох 
країнах світу.

Лейтмотивом всієї праці Лами Оле для блага істот є його слова: «Чого я на
справді бажаю -  це допомогти як можна більшій кількості людей зрозуміти, 
що їх ум -  це ясне світло, і що відчуття страху є цілком помилковим, оскільки 
їх сутності неможливо завдати ніякої шкоди». Для цього Лама Оле вже більше 
ЗО років подорожує по світу, проводячи майже кожен день у новому місті, щоб 
підтримувати там своїх учнів та центри, читати лекції, проводити курси меди
тацій, спілкуватися з пресою, виступати на радіо та телебаченні, брати участь 
в різних наукових конференціях. Так, долаючи кордони географічні, куль
турні, психологічні, Лама Оле відкриває глибоку внутрішню мудрість вчення 
Будди і приносить тим самим тисячам людей можливість реалізувати спо
конвічно присутній їм потенціал стану поза страхів, обмежень, зумовленості. 
Філософ та філолог за університетським дипломом (його докторська дисер
тація була присвячена дослідженню творчості відомого англійського філософа 
та письменника Олдоса Хакслі), він добре знає реалії сьогодення. Саме тому 
його книги з буддизму вільні від нагромадження термінів, яі ускладнюють ос
воєння матеріалу людиною, яка не має спеціальної освіти й не володіє тибетсь
кою мовою. Одна з основних його книг «The Way Things Are» є свого роду 
підручником з буддизму і під назвою «Дійсність як вона є. Живий підхід до 
Буддизму для сучасного світу» (видана українською мовою у 1997 р.). Іншими 
важливими книгами Лами Оле є «Entering the Diamond Way», «Riding on the 
Tiger», »Mahamudra. Boundless Joy and Freedom», «The Way Things Are. A Living 
Approach to Buddhism for Todays», «Ngondro. The Four Foundational Practices of 
Tibetan Buddhism», «Das GroRe Siegel». Зараз готуються до друку його нові кни
ги: «Смерть і переродження» та «Любов і партнерство», яка буде фактично пер
шим ґрунтовним викладом цього важливого питання відносин «чоловік -  
жінка» з точки зору Вчення Будди.

Дбаючи про розвиток буддизму в сучасному світі, Лама Оле вже дозволив 
більш ніж ЗО своїм учням (з них трьом з України) ділитися набутим досвідом 
в Дхармі в ролі подорожуючих вчителів.

Карма Каг’ю на Україні
Починаючи з 1991 р. Лама Оле вже 13 років поспіль відвідує Україну. Завдя

ки натхненню, яке він передає своїм учням, в багатьох містах країни (Київ, 
Чернігів, Харків, Луганськ, Стаханов, Севастополь, Мелітополь, Запоріжжя,
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Дніпропетровськ, Херсон, Львів, Ужгород, Одеса та інших) виникли і працю
ють медитаційні центри. За ці роки Лама Оле провів курси Пхови в Алушті 
(1993р.), Ужгороді (1996р.), Харкові (1999 та 2002 рр.), а також медитаційні 
курси в Чернігові (2000 р.) та Запоріжжі (2003 р.).

У 1996 р., з метою поширення Вчення Будди відповідно до традиції Карма 
Каг’ю, сприяння релігійним організаціям Карма Каг’ю в набутті їх консти
туційного права на свободу віросповідання та координації їх діяльності, був 
створений Релігійний центр Українського об’єднання буддистів Школи Карма 
Каг’ю, зареєстрований Державним комітетом України у справах релігій у 1998 
р. Головними завданнями, що ставить перед собою центр Об’єднання є збере
ження та розвиток буддизму на Україні відповідно до традиції Школи Карма 
Каг’ю; сприяння заснуванню нових релігійних організацій Школи; надання ор
ганізаціям, що є членами об’єднання організаційної, інформативної, консуль
тативної, юридичної та іншої необхідної допомоги; надання іншим зацікавле
ним організаціям та громадянам достовірної інформації про вчення Будди 
у здійсненні релігійної практики та поширенні Вчення Будди відповідно до 
традиції Школи Карма Каг’ю.

Об’єднання, як і громади, що входять до його складу, знаходяться під ду
ховним керівництвом 17-го Кармапи Тхає Дордже та безпосередньо скерову
ються в їх діяльності Ламою Оле Нідалом.

Вищим органом Об’єднання є Конференція. Очолює Об’єднання прези
дент, який обирається Конференцією строком на два роки. При президенті ут
ворюється керівний орган Об’єднання. Друкованні видання Об’єднання: 
«Дійсність як вона є. Живий підхід до Буддизму у сучасному світі» Лами Оле 
Нідала (1997р.); щорічний часопис «Буддизм сьогодні» виходить з 2000 р.; 
«Жизнь Марпи» -  спеціальний випуск до часопису рос. мовою.

Місцеві громади створюють спеціальні місця -  медитаційні центри, де ті, 
хто цікавиться буддизмом, має можливість регулярно зустрічатися для меди
тацій та навчання. Вся робота, як в Об’єднанні, так і в громадах, проводиться 
на громадських засадах.

В кожну громаду декілька разів на рік для читання лекцій, проведення 
спільних медитацій, а також медитаційних курсів з основоположних практик, 
приїжджає подорожуючий вчитель Дхарми. При громадах працюють бібліоте
ки. Тут можна також придбати літературу, відео -  та аудіо записи, тексти меди
тацій, ритуальні предмети. Члени громади не відокремлюють свою власну 
практику від різних життєвих обов’язків у соціумі, -  працюють, утримують 
сім’ї, виховують дітей. Загальна праця з утриманнямісця медитації 
здійснюється членами громади на добровільних засадах паралельно із їх зви
чайним життям. Часто найважливішу частину життєдіяльності центру 
здійснюють подружжя, що мешкають в цих центрах. Ядро центру, здебільшо
го, складають сім-десять осіб. Взаємини між членами будуються на принципі, 
за словами Лами Оле, «меритократії», або «влади заслуги»: більше права на 
прийнятя рішень має той, хто більше працює для блага центра. Більша части
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на членів громад -  молодь віком до 35 років з вищою освітою. Місіонерство, як 
засіб привертання нових членів, повністю відкидається. Це абсолютно не 
відповідає суті буддизму. Участь у медитаціях може взяти кожний, не обов’яз
ково член громади. Вони проводяться українською або російською мовою.

Саме стиль активного інтегрування практики у повсякденне життя, коли 
практикуючий, залишаючись активним членом суспільства, одночасно з’єднує 
повсякденні обов’язки з інтенсивним духовним розвитком, найбільше підхо
дять добре освіченим та незалежно мислячим людям. Вони користуються 
найбільшою популярністю у країнах європейської культури.

На запитання, що може дати буддизм сучасному суспільству, Лама Лопен 
Цечу Рінпоче відповів: «Ефективні засоби, що допомагають безпосередньо 
пізнати ум».

Звертаючись до західних практикуючих Дхарму, 16-й Кармапа сказав: 
«...ви маєте шанувати своїх предків та вести гідне життя, поважая їх тра- 
диції.Ви маєте подавати також гідний приклад наступим поколінням. Ви маєте 
служити своєму народу, своїй країні і не чекати, щоби країна слугувала вам... 
Носити нормальний одяг і бути нормальною людською істотою, слугувати 
своїй країні і собі самому, подавати гідний приклад, бути поважаючою себе 
особою -  ось шлях Дхарми... А якщо ви працюєте з Дхармою, ви можете слу
гувати багатьом. У цьому -  велич Дхарми. Ви не маєте випадати з громади, 
суспільства або сім’ї. Живіть гідно».

Будда розглядав релігію як ліки від страждання і вважав, що кожній людині 
підходить та духовна практика, яка приносить йому сцілення серця і веде його 
до гармонії, любові та миру. Буддисти Карма Каг’ю вважають всі напрями буд
дизму спорідненими і водночас з повагою відносяться до всіх релігій та їх 
течій, які вчать добрій етиці і наголошують на необхідності практики співчут
тя. Аел вони не підтримують право якоїсь релігії вести священні війни з пре
тензією на абсолютну винятковість, орієнтованість на приниження жінок та на 
смертні вироки з релігійних мотивів.

Юридична адреса Релігійного центру Українського Об’єднання буддистів 
Школи Карма Каг’ю:

88017 м. Ужгород, вул. Шевченка, 41, тел/факс 8-03122-42692.
Ел. адреса: association@karma-kagyu.org.ua
WEB-сторінка: www.buddhism.org.ua
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ЦІКАВО ЗНАТИ
□  Ще в VII ст. н.е. китайська астрономія знаходилася на рівні європейської 

науки епохи Галілея. Манускрипт з китайською зірковою картою подає нашу Га
лактику з такою точністю, яку й нині тяжко знайти. На сувої розміром 210x25 
сантиметрів показано розташування на небі 1345 зірок, які згруповані у 257 фор
мувань, проте не за принципом сузір’їв.

□  В Голландії завершено будівництво першого у світі поселення, створеного 
за принципом Ноєвого ковчега. На березі річки Маас, де щорічно бувають ве
ликі повені, збудовано 36 дерев’яних будиночків. Всі вони прикріплені стальни
ми ланцюгами до металевого стовпа. Коли вода прибуває, будиночок разом з 
нею піднімається. Всі життєво важливі комунікації за допомогою пластикових 
труб введені в металевий стовп. Під час повені мешканці будиночків за допомо
гою човна добираються до місць парковки. Вартість кожного будиночка -  350 
тис. доларів.

□  В Космосі наявно багато різноманітних форм життя. На засіданні бри
танського Королівського товариства астрономів професор Баррі Джонс заявив, 
що в нашій Галактиці крутиться до 10 млрд. планет, подібних до Землі. Профе
сор Джонс сказав, що він вже знайшов 105 планетних систем, які нагадують на
шу Сонячну. Нині йде пошук планет, подібних до нашої Землі -  віком десь 
4,5 млрд. років, а відтак і пошук планет з розвинутою цивілізацією. Вчені бри
танського товариства гадають, що нашу планету також вивчають вчені з інших 
планет за допомогою спеціальних приладів.

□  Нова передача Бі-бі-сім «Ноїв ковчег» назвала «великим міфом», позбав
леним історичної та наукової ймовірності біблійну історію про Всесвітній потоп. 
Передача стверджує, що відсутні будь-які реальні докази, які підтверджували б 
існування ковчега, наявність колись саме всесвітнього потопу, такої людини як 
Ной. Наука засвідчує, що у всіх світових океанах недостатньо води аби підтри
мати навальний потік у таких пропорціях. Вигадкою ведучий передачі Джеремі 
Боуен називає уявлення про сам ковчег, розмір якого дорівнює приблизно двом 
третинам відомого «Титаніка». Збудувати такий ковчег тоді, користуючись тех
нологією того часу, практично було неможливо, а тим більше -  вмістити в ньо
го всіх тварин з їжею. Біблійна історія з потопом, згідно передачі Бі-бі-сі, списа
на з історії про царя Гільгамеша, якого дійсно захопив потоп під час перевезен
ня ним худоби. Гільгамеш, цар Урука у Вавилоні, жив у 2700 році до н.е. 
Єврейські книжники, вигадуючи історію з Ноєм на основі оповіді про Гільгаме
ша, переслідували при цьому мету «викликати благоговіння і трепет перед Все
могутнім і мстивим Богомс. (Християнський світ- №5)
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АНОНСИ
27-29 жовтня Український центр візантиністки та патрології проводить у 

Києві міжнародну наукову конференцію Київська митрополія 
Константинопольського Патріархату в XI-XVII століттях: устрій, місія, 
еклезіологічне самоусвідомлення». Передбачено видрук матеріалів конференції. 
Адреса Центру: 01001 Київ, вул. Трьохсвятительська. 8. Факс: 229-02-78.

Релігія в духовному житті регіонів України: історія і сучасність. -  Наукова 
конференція з такою назвою відбудеться в Хмельницькому інституті 
регіонального управління і права 26-27 листопада 2004 року. Запрошуються до 
участі в конференції не лише світські науковці-релігієзнавці, а й богослови з 
різних конфесій. За довідками звертатися до Виговського Леоніда Антоновича, 
(тел. 8-03822-30-897).

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

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

Адреса для листів: 01001, Київ-1, а/с N° 156 В.

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

Парафіяльна газета 
N7V.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 
таіншіЗМІ.

Здано до друку 9.06.2004 р. Підписано до друку 10.06.2004 р. Ум.друк.арк. 4,5. 
Замовлення № Наклад 500. Формат 60x90 V16

Видавництво «Світ Знань». Email: svitznan@ukrpost.net ЗАТ «Віпол»
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Саган О .Н . Вселенське Православ’я: 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 доґматики, канонічно-богословської та обрядової сфер 
православ я;

комплексний аналіз формування та протистояння ідей мегаломанії та «Третього Риму» як 
визначальних 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, 
так і тих, хто лише намагається збагнути суть віровчення та причини появи особливостей 
Вселенського православ я.

Вартість монографії — 40 грн. її можна замовити: написавши mail: nardo@ukrpost.net; 
написавши лист: 03130, м.Київ, а /с  428; зателефонувавши (044) 229-04-18 (Маслаков Сергій 
Вікторович)

к  к  к  к  к

РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА РОКІВ НЕЗАЛЕЖ НОСТІ 
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 —  2 0  грн. Книгу можна замовити у редакції 
«Релігійної панорами».

mailto:nardo@ukrpost.net


П р о д о в ж у є т ь с я  п е р е д п л а т а  н а  ч а с о п и с

«Релігійна панорама» на друге півріччя 1 4  року
Ми і надалі оперативно інформуватимемо Вас про головні 

події релігійного життя, свободи совісті в Україні та світі. 
Читаючи наш журнал, Ви матимете об'єктивну інформацію 
про конференції та круглі столи з релігійних питань, про 
новини релігієзнавчої та релігійної літератури. Кожне число 
часопису буде висвітлювати основи віровчення та обрядо
вої практики однієї із конфесій України.

Передплатний індекс 21953.
Каталог видань України -  2004. Журнали України


