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ЄДИНА АКАДЕМІЧІІА ІІАУКОВА УСТАНОВА УКРАЇНИ

Дорогий Читачу І

В численних листах, які надійшли на адресу редакції 
«ІРелігійної паіЮ()аіуш» у зв'язку з публікацією в п’ятому 
числі ан кет  читача висловлювалося прохання назвати 
наукові прані Відділення релігієзнавства, розповісти про 
його робочу. Відповідаючи на них, ми в цьому числі 
вміщуємо перелік книжково-брошурних видань ВР. 
Відразу зауважу, що не всі Вони є нині десь в продажі, 
а то й навіть в обласних бібліотеках. Ці книги є 
в Бібліотеці релігієзнавця, яка працює в Києві за адре
сою: вул. Січневого повстання, 31/1 (тел. 573.92.92).

Тепер про Відділення, керівником якого я є. Воно на автономних засадах функціонує 
в структурі Інституту філософії ім. Г.Сковороди Н А Н  України з липня 1991 р. М и маємо 
свою Вчену Раду, окрему звітність, аспірантуру і докторантуру, окреме фінансування, 
свою матеріально-технічну базу. П ри В Р  функціонує Спеціалізована рада із захисту кан
дидатських і докторських дисертацій на здобуття наукового ступеня з філософії, історії і 
соціології. Відділення покликане не лише налагодити й проводити наукові дослідження ак
туальних проблем релігієзнавства, а й координувати їх в межах країни, сприяти підготовці 
наукових кадрів з фаху, давати науково-експертні аналізи стану релігійного життя в су
часній Україні і сві гі. З а  час його функціонування виконано 15 наукових тем. В своїй на
уковій роботі науковці В Р  керуються принципами об’єктивності, світоглядного плю
ралізму, позакоифесійиості, історизму. Як дослідники, ми відкриті, толерантні, кон
фесійно псяаапгажопипі, виявляємо рівне ставлення до різних віросповідань, готові до 
співпраці з богословськими релігіє знавцями, падаємо їм допомогу в написанні дисер
таційних робіт.

В структурі Відділення працює ніші гри науково-дослідницькі групи — з філософії 
релігії (керівник проф. А .Колодний), політології релігії (керівник проф. П .Яроць- 
кий) та етнології релігії (керівник проф, А.(Пилипович). У В Р працює чотири доктори 
і десять кандидатів наук. Воно має стільки ж своїй почесних наукових співробітників, з 
них 8 — із зарубіжжя. Відділення через утворену в 1991 р. Українську Асоціацію 
релігієзнавів входить в Міжнародну асоціацію дослідників релігії, Міжнародну асоціацію 
істориків релігії, Міжнародну асоціацію релігійної свободи, Міжнародну академію свобо
ди релігії і віровизнань та ін. Співробітники В Р індивідуально виїядитв (щороку до деся
ти разів) в країни зарубіжжя на різні релігієзиавчі конференції і форуми Цс С Ш А , 
Англія, Іспанія, Ф ранція, Італія, Росія, Польща, Греція, Данія, Ізраїль, Лв< тралім, Латвія 
та ін. Відділення також постійно приймає у себе зарубіжних рсли'Іезнавців, проводить 
міжнародні наукові конференції. Так, лише на останній конференції -І 'ноГіода релігії і гло
бальні трансформації в сучасному світі» у нас було 70 гостей із заруГяжжн з 23 країн.

(Продовження на 3-й стор. обкладинки)
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ 
РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ

24,5% громадян України, як це 
повідомило УШАН, вважають, що май- 
бутній Президент України обов’язково 
має бути віруючою людиною. Бай
дужість до цього виявило 44,3% опита
них. 1,6% хотіли 6 мати Президентом 
атеїста. Опитування провела 
соціологічна служба Національного 
інституту стратегічних досліджень.

Безперервну молитву за кращу долю 
України, за доброго провідника в особі 
новообраного Президента, за мирні та 
чесні вибори розпочали 2 липня члени 
громадських організацій Галичини. Мо
литва не припинятиметься ні вдень, ні 
вночі. У ній візьмуть участь мешканці 
всіх регіонів України (для цього вже 
складений відповідний графік). 
Ініціатива проведення безперервної мо
литви належить громадським ор
ганізаціям, які 2002 р. провели духовно- 
просвітницьку акцію «Під твою милість 
прибігаємо...». У 2003 р. ці ж організації 
провели науково-меморіальну експе
дицію «Місцями голодомору України». 
«Знищений, обкрадений, розкиданий 
по всьому світі український народ не
має зараз іншої зброї, як молитва, -  по
яснюють причину започаткування мо
литовного чування її учасники. -  Віра 
в силу молитви і любов нашого народу 
до Бога завжди супроводжували нас 
в боротьбі за волю і правду. Так і сьо
годні ми просимо Божого благословен
ня для України». Безперервна молитва

завершиться у день виборів Президента 
України -  31 жовтня 2004 р. (Risu.org)

Папа Римський Іван Павло П високо 
оцінив розвиток міжцерковних відно
син і міжконфесійну злагоду в Україні
Про це він заявив на зустрічі з ук
раїнською делегацією на чолі з віце- 
прем’єром Д.Табачником. Останній 
проінформував главу у про те, як забез
печується релігійна свобода в Україні. 
Віце-прем єр зустрівся також із заступ
ником державного секретаря Ватикану 
архиепископом Леонардо Сандріні. 
Д.Табачник підкреслив прагнення Ук
раїни до зміцнення демократичних ос
нов держави і суспільства, забезпечен
ню релігійної свободи. Він також висло
вився за активізацію співробітництва 
між Україною і Ватиканом, відзначив
ши, що для українських учених станов
лять великий інтерес унікальні зібрання 
Апостольської столиці.

Представники християнських цер
ков Одещини підписали спільне звер
нення до Президента України, Голови 
Верховної Ради та народних депутатів 
України. В документі йдеться про не
обхідність надати релігійним ор
ганізаціям право на постійне і безкош
товне користування землею. У проти
лежному випадку, за переконанням ду
ховенства, Церква може потрапити до 
списку боржників через неспро
можність оплатити земельну оренду. 
Існуючий Закон надає право оренди зе
мель. Але це обертається «важким тяга
рем для Церков, єдиним джерелом 
фінансування яких є пожертвування
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Релігійне ж итт я України

віруючих, які самі приходять у церкву за 
духовною і матеріальною допомогою. 
Не виключені абсурдні ситуації, коли 
церкви будуть боржниками по 
орендній платі з усіма наслідками, що з 
цього витікають». (Risu.org)

У Запоріжжі випускники Юридич
ного інституту одержали, окрім дип
ломів, благословення УГОД Московсь
кого патріархату. Дипломи 160 випуск
никам інституту вручав, окрім ректора, 
архиепископ Запорізький і Меліто
польський Василь. Запорізька єпархія 
давно тісно співробітничає з юридич
ним інститутом. Студенти відвідували 
курс «Основи православної культури», 
який читав владика, та спеціальний 
курс «Сектознавство», підготовлений 
співробітниками єпархіального відділу 
релігійної освіти і катехизації. Студенти 
разом з духівником інституту, ієромо
нахом Лукою (Винарчуком), регулярно 
робили паломницькі поїздки, брали 
участь у житті православних мо
лодіжних братств міста. Силами юнаків 
відновлюється житловий корпус Свято- 
Єлизаветинського монастиря селища 
Камишуваха. Як бачимо, виконання За
кону України про світський характер 
освіти «в дії». Можна лише уявити, чого 
навчили майбутніх офіцерів московські 
батюшки, якщо вони читають свої кур
си на основі праць сумнозвісного 
Дворкіна. Ще далі у тому ж Запоріжжі 
пішло керівництво місцевого 
Національного технічного університету 
(ЗНТУ). Тут змусили студентів здавати 
іспит із теології й оцінку за іспит запи
сали у виписки до дипломів. Цей пред
мет уже п’ять років викладають ті ж свя
щеники відділу релігійної освіти і кате
хизації Запорізької єпархії УПЦ МП.

То ж незрозуміло, чи Закон України не є 
законом для запорізьких вузів, а чи во
ни живуть за Законом Росії «Про 
освіту», бо ж звертаються за послугами 
лише до Православної Церкви Мос
ковського патріархату.

Християнсько-демократична партія 
України заявляє про своє буття в час ви
борчих компаній, звертаючись до наро
ду із відповідними закликами і виявля
ючи при цьому позицію свого лідера 
Віталія Журавського. Відтак і тепер вона 
заявила про свою підтримку на прези
дентських виборах В.Януковича, який, 
виступаючи водночас за розвиток 
відносин з Євросоюзом і Росією, 
на думку ХДПУ, «є саме тим лідером, 
який здатен вивести країну із кризи».

Для Військово-Морських Сил Ук
раїни дуже важлива підтримка, яку на
дає їм Церква. Так вважає командуючий 
ВМСУ Ігор Князь. «Молоді військово- 
морські сили нашої держави проходять 
складний шлях становлення, і нам дуже 
важлива підтримка Церкви. Наші моря
ки відвідують храми, присутні на служ
бах, і це, я думаю, сприятиме підвищен
ню свідомості моряків, а разом з тим і 
підвищенню бойової готовності», -  
відзначив адмірал. Як повідомляє прес- 
служба ВМСУ, 80% військовослуж
бовців українського флоту вважають се
бе віруючими. (Risu.org)
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Релігійне життя України

Десь п’ять тисяч православних віру
ючих (переважно із Церкви Московсь
кого Патріархату) і дві тисячі комуністів 
22 червня пройшли ходою від Майдану 
Незалежності до будинку Верховної Ра
ди. Мета акції -  добитися від уряду 
відкликати солдат-українців з Іраку. Лу
нали заклики: «Солдати не повинні ви
конувати примхи політиків»; «Уряд не 
має права проливати кров українських 
людей» та ін.

Президент України Леонід Кучма 
став ініціатором відновлення знамени
тої Фороської церкви. Храм зараз можна 
розглядати тільки зовні -  усередині йде 
реставрація. Реставраційні роботи 
в церкві почалися в середині травня, 
а закінчаться 1 серпня. Фінансує рестав
рацію Український фонд відновлення і 
збереження культурної спадщини. Фо- 
роська церква Воскресіння Христового 
була збудована на Червоній скелі 112 
років тому. За однією з легенд, храм ви
будували на пам’ять про порятунок 
імператора Олександра III і його родини 
після катастрофи потяга, у якому він по
вертався в Петербург. Після революції 
церкву закрили, хрести скинули, розпи
си зафарбували, настоятеля -  відправи
ли в Сибір. Пізніше тут відкрили ресто
ран, потім храм перетворився на склад, 
а після пожежі про церкву взагалі забу
ли. Храм пережив три реставрації. Ця -  
четверта. Усі попередні спроби віднови

ти храм фахівці вважають невдалими. 
У храмі працює 40 реставраторів -  позо
лотники, художники, мозаїсти. Крім 
розписів відновлюють і візантійську мо
заїку, якій понад 100 років.

Київ продовжує відтворення знище
них храмів. В 2004 р. почнуться роботи 
з будівництва Церкви Іллі пророка та 
Петра і Павла. Дві нові Церкви з’являть
ся в Пирогово. Буде побудовано на 
місці зруйнованої дзвіницю Ки
рилівської церкви.

Фундаменти Кирилівської церкви 
в Києві будуть зміцнені, посилена їх 
гідроізоляція, «залатані» тріщини 
в стінах. Цим займається нині спеціаль
не українсько-французьке підпри
ємство. Роботи триватимуть 10 місяців. 
Воно ж проведе моніторинг стану 
дзвіниці Софіївського собору, яка, див
лячись на неї збоку Михайлівської 
площі, має нібито лівий нахил. (Україна  
молода. - 1 5  ли п н я )

Віктор Янукович на іконі Донецької 
Пресвятої Богородиці серед різних свя
тих і діячів православ’я. Ця ікона знахо
диться в донецькій каплиці «Святої Вер- 
виці». Намальовано її в 2000 р. художни
ком, який побажав залишитися невідо
мим. На цій іконі є також колишній мер 
Донецька В.Рибак і ректор Інституту 
штучного інтелекту А.Шевченко. По то
му, що останнього зображено саме в ге
тьманському кітелі, а також зображено й 
інших керівників козацтва Сходу, допу
скають, що із забаганки останніх і було 
намальовано цю ікону.

Лідер Християнсько-ліберальної 
партії Л.Черновецький вважає, що лю
дина народжується менеджером і не по-
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требує якогось в цьому навчання, бо ж 
«Господь Бог дав тобі унікальний талант 
бути підприємцем». Сам він період на
вчання бізнесу і нагромадження капіта
лу вже пройшов і нині вважає себе 
більше суспільним діячем. Він регуляр
но відвідує харизматичну Церкву, читає 
Біблію і займається благодійництвом. 
Проте здивування викликають слова 
Л.Черновецького про Біблію, сказані 
ним в інтерв’ю газеті «Правда Лівобе
режжя» (№7): «Коли Ви відкриєте 
Біблію, яка лежить у мене на столі, там 
на самому початку написано наступне: 
«Спочатку було Слово, а Слово в Бога 
було, і Бог було Слово». Що то за Біблія? 
Хіба має у себе на столі кандидат у Пре
зиденти лише Євангелію від Івана!

Всеукраїнське об’єднання «Держа
ва» відкрило в Києві свій офіс, який ос
вятив митрополит Володимир (Сабо- 
дан). Метою нової організації є 
підтримка «канонічного православ’я». 
Як зазначив голова ВО «Держава» Воло
димир Бачигін, основною метою 
Об’єднання є сприяння духовному, мо
ральному та культурному розвитку 
суспільства, його консолідації на прин
ципах православної моралі і духовності, 
задоволення та захист законних 
соціальних, економічних, творчих, 
вікових, національно-культурних, спор
тивних та інших спільних інтересів 
своїх членів».

Християнська газета «Тимофей» 
(№6) видрукувала статтю «Мода на 
дикість», в якій висловлюється сумнів з 
приводу того, що Руслана Лижичко є 
«християнською співачкою». Якийсь 
дописувач газети Павло Александров 
пише: «Зрозуміло, враховуючи духов

ний занепад 
нинішньої Євро
пи, виконавець, 
який виражає хри
стиянську мораль, 
хай навіть без хри
стиянської віри -  
вже явний про
грес. Проте у ви
падку з Русланою 
не видно ні того, 
ні іншого. Більше 
того, всі ці костю
ми воїнів-варварів 
із чорної шкіри і 
металу, первісний танок із викриками і 
ривками -  скоріше форма давнього 
язичництва, яка одержала сучасне за
барвлення відповідно до останніх віянь 
неоязичницької моди. Але виявляється, 
щоб одержати неофіційний статус 
«християнської співачки» і стати при
кладом для наслідування для тисячі мо
лодих християн, Руслані було достатньо 
заспівати декілька різдвяних пісеньок і 
виступити в найбільшій протес
тантській церкві». То ж чого більше 
в цих розмірковуваннях автора статті 
харизматичної газети -  об’єктивності 
чи чорного несприйняття українства, 
має сказати читач. Виявляється, що пан 
Александров не один в подібних оцін
ках Руслани.

Перший етап п’ятого з’їзду ук
раїнської партії «Християнський рух» 
висунув кандидатом в президенти Ле
оніда Кучму. Таке рішення було ухвале
не 11 липня в Ужгороді. Якщо Л.Кучма 
відмовиться балотуватися, то кандида
том від партії стане лідер партії Тамара 
Звягінцева -  черниця Таїсія. Говорячи 
про Л.Кучму, лідер «Християнського ру-
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ху» відзначила: «Це людина, яка була 
при владі, і ми її вже знаємо, ми знаємо, 
що від неї чекати. Л.Кучма - це єдина 
людина, яка може справитися в країні. 
Наше завдання - допомогти йому». 
«Будь-який інший президент задавить 
християнство», - зазначила вона. Через 
два тижні у Києві пройде другий етап 
п’ятого з’їзду «Християнського руху», і 
якщо до цього часу Л.Кучма не дасть 
згоди йти на вибори, кандидатом у пре
зиденти від партії буде оголошена 
Т.Звягінцева. (Інтерфакс-Україна)

Антихристиянський жест Д.Кор- 
чинського негативно сприйнятий 
в церковних колах. Священик УПЦ КП 
назвав його «братчиків» навіть са- 
таністами. На червоному прапорі 
«Братства» зображено Ісуса Христа.

Велична статуя святого Миколи Чу
дотворця у вересні буде встановлена 
в Миколаєві. Стоятиме вона в улюбле
ному місці відпочинку жителів міста 
в Каштановому сквері. Висота скульпту
ри -  3,5 метри, зроблена вона із сірого 
граніту, а встановлена буде на поста
менті з чорного габро. В одній руці Чу
дотворець тримає Біблію, а другою 
осіняє світ перед собою.

«Ой, Дніпре, Дніпре, батьку наш!»
так називається святкова урочистість, 
проведена 7 липня в Києві на плесах і 
берегах Славутича. З настанням темно
ти тут відбулося дійство-містерія «Ку
пальська ніч на Дніпрі». На сцені, вста
новленій за 60 метрів від берега, висту
пала із своїми «дикими танцями» слав
нозвісна Руслана. Відбулося спалення 
опудала Купали, спускання у воду ріки 
вогняних вінків та ін. О 22-й годині

Релігійне життя України________
відлунав святковий феєрверк «Ку
пальські вогні».

Впровадження ідентифікаційних 
кодів в УПЦ Московського Патріархату 
розглядається як насадження «знаків 
диявола». Коментуючи це, директор До
нецького Інституту штучного інтелекту 
професор А.Шевченко сказав: «Всі ці 
пристрасті, гадаю, штучно роздмуху
ються окремими церковними сановни
ками. Вони не мають ніякого відно
шення до щиро віруючих людей. В ми
нулому церква виступала проти науки, 
проти комп’ютерів, проти космічного 
зв’язку, а нині сама ж надто широко ко
ристується цими здобутками 
цивілізації. Потрібно відчувати серцем 
приналежність Бога до всіх добрих 
справ, тоді ми зможемо і більш адекват
но орієнтуватися в складних ситуаціях, 
не боячись різних вигаданих дурниць 
на кшталт «чисел диявола» або навіть 
звичайних побутових штрих-кодів». 
(Вечерние вести. - №105)

ПРАВОСЛАВ'Я
XI міжнародна конференція Між

парламентської асамблеї православ’я 
відбулася в Києві наприкінці червня.
Тема форуму: «Православ’я і проблеми 
демократії і захисту основних воль, 
прав і безпеки людини в сучасному 

світі». У роботі 
конференції, яка 
відбулася за 
підтримки керів
ництва України і з 
участю глави пар
ламенту В.Литви- 
на, взяли участь 
православні депу
тати національ-

ІМеіт

Елтшгрошко

Бюллетень
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них парламентів, політичні, релігійні і 
громадські діячі з 19 країн, де право- 
слав я широко розповсюджене, а також 
представники Єврокомісії і Ради Євро
пи, ієрархи УПЦ МП. Учасники Асамб
леї прийняли резолюції щодо ситуації 
в Косово, на Кіпрі й у Палестині. Зокре
ма парламентарії закликали міжнародні 
організації негайно звернути увагу на 
ситуацію в Косово, де екстремісти зни
щують православні святині і нападають 
на сербську меншину. Учасники Асамб
леї також закликали «побороти розкол 
Кіпру і ліквідувати стіну, що розділяє 
ізраїльські і палестинські території».

Зустріч представників Константи
нопольської та Руської Православної 
Церкви відбулася 13-14 липня 2004 року 
у Києві Константинопольську Церкву 
представляли архиепископ Скопелось- 
кий Всеволод та ієромонах Филип (Яг- 
ниш). Руську Православну Церкву -  се
кретар з міжправославних стосунків 
Відділу зовнішніх церковних зв’язків 
Московського Патріархату протоієрей 
Миколай Балашов та представник 
відділу зовнішніх церковних зв’язків 
Сергій Говорун. Учасників зустрічі 
у Києво-Печерській Лаврі прийняв ми
трополит Київський і всієї України Во
лодимир. Відбулося обговорення стану 
церковних проблем в Україні. Консуль

тації у Києві були організовані за 
підтримки голови Держкомрелігій Ук
раїни Віктора Бондаренка, який висло
вив думку Уряду України з цього питан
ня. Учасники зустрічі високо оцінили 
спільні зусилля двох Патріархатів щодо 
розв’язання церковних проблем, що 
існують в українському суспільстві. 
Про що конкретно йшла мова на пере
говорах, то є таємницею. Можливо 
продовжувалось мусування питання 
про надання автономії УПЦ МП. Пред
ставники інших православних Церков 
України -  УПЦ КП і УАПЦ -  на перего
вори не запрошувался. То ж переговори 
так ніяких наслідків і не принесли. 
До того ж, як можна говорити про ситу
ацію в Православ’ї України поза спи
ною її православних Церков і чому це 
ситуацію в Україні мають вирішувати 
чужі для неї Патріархати.

В світлій пам’яті багатьох зберігся 
фундатор та будівничий Київського 
патріархату Патріарх цієї Церкви Воло
димир (Романюк). І хоч від дня відходу 
його у вічність нас віддаляють вже 
дев’ять років, але ім’я полум’яного бор
ця за незалежність України, в’язня 
концтаборів комуністичного режиму 
отця Василя Романюка (опісля -  глави 
УПЦ КП) на слові у багатьох, хто його 
знав і хто з ним співпрацював 
в національно-визвольному і відроджу- 
вальному процесі. Владика Володимир 
не боявся йти в аудиторію маститих на
уковців, виступав на наукових конфе
ренціях нарівні з ними. Оригінальність 
його мислення і задумів багатьох вра
жала. 18 липня, вшановуючи Патріарха, 
на його могилі відбулися панахида і 
скорботне віче «Ми все пам’ятаємо і не 
забудемо!».

____________ Релігійне ж итт я України
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Предстоятель Київського Патріар
хату вважає, що об’єднання православ
ної і греко-католицької Церков в Ук
раїні не може відбутися із-за того, що 
остання умовою такого об’єднання ста
вить збереження єдності з Римом, тобто 
нову унію. «Ми не можемо піти на такі 
умови. І тому, на сьогодні, я вважаю, що 
нехай існує і Православна Церква, нехай 
існує і Греко-Католицька Церква. Хоч 
ми і дві різні Церкви, але ми разом по
винні виконувати свої християнські 
обов’язки, свою місію, яка покладена на 
Церкву як таку. І, звичайно, підтриму
вати нашу державу, наш народ, разом 
відроджувати духовність в державі». 
(Голос Православ’я. - № 13)

П а т р і а р х  
УПЦ КП Філарет 
вважає, що є дві 
основні сили, які 
перешкоджають 
створенню єди
ної Помісної 
Прав ославної  
Церкви -  зов
нішня і внут- 
це Московський 

Патріархат, який хоче, щоб Українська 
Церква в тій чи іншій іпостасі але вхо
дила до нього, а відтак щоб МП 
зберігав статус найпотужнішої Церкви 
у світовому Православ’ї. Політичні сили 
Росії через цей канал можуть мати свій 
вплив на українське населення. 
Внутрішня -  це ті політичні сили, які 
мріють про об’єднання України і Росії. 
(Голос Православ’я. - № 13)

Патріарх Філарет на питання про 
можливу підтримку Церквою Київсько
го Патріархату кандидата в Президенти

у своїй відповіді кореспонденту «Гро
мадського радіо» М.Вересню сказав, що 
в цьому насамперед «ми керуємося тим, 
чи підтримує цей кандидат українську 
незалежність, українську державність,
... відстоює інтереси українського наро
ду, української економіки. Ну і звичай
но підтримуємо такого кандидата, який 
підтримує саму Українську Православ
ну Церкву Київського Патріархату, тому 
що Київський Патріархат створений як 
раз для того, щоб підтримувати неза
лежну Українську державу». (Голос Ук
раїни. - № 13)

УПЦ КП прихильна до прагнень 
УГКЦ мати статус Патріархату. Проте 
цю свою прихильність вона виявляє ли
ше в тому разі, коли його розглядати 
винятково як приватну справу греко- 
католиків в Україні. (Патріярхат. - 
№ 4)

В с.Пляшевій на Рівненщині відбу
лося відзначення 90-річчя Георгіївсько
го монастиря. Його збудовано в 1910- 
1914 роках поблизу останнього місця 
спочину козаків, які загинули в битві 
під Берестечком. Нині в Георгіївському 
монастирі на Козацьких могилах про
живає сім насельників та послушників. 
Священноархимандритом обителі є 
митрополит Рівненський Даниїл, який 
приділяє багато уваги її матеріальному і 
духовному зростанню. (Голос Право
слав’я. - № 13 )

Єпископ Луцький і Волинський 
УПЦ КП Михаїл (Зінкевич) представив 
журналістам першого прес-секретаря 
єпархії протоієрея Віталія Собка. Новий 
церковний підрозділ інформуватиме 
громадськість про погляди православ’я
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із різних актуальних богословських, об
рядових питань, подавати новини, 
здійснювати моніторинг ЗМІ та опера
тивно реагувати на заяви, публікації, 
виступи, що стосуються православної 
Церкви чи інших важливих аспектів 
суспільного життя. Зараз Луцько-Во
линська єпархія УПЦ КП налічує понад 
250 парафій, 200 священиків і ЗО ста- 
жерів (які ще не мають парафій). 
За словами правлячого єпископа, сто
сунки з усіма іншими конфесіями, 
окрім УПЦ (МП) добрі. Проте владика 
Михаїл вважає, що необхідно фокусува
ти дії і плани на тому, що об’єднує і є ак
туальним для всього православ’я. Він 
заявив: «Я -  за об’єднання в єдину Пра
вославну помісну Церкву в Україні з 
своїм патріархом у Києві. Я готовий 
піти для цього на будь-які допустимі 
поступки». Щодо майбутніх прези
дентських виборів, то УПЦ КП закликає 
вірних активно взяти участь у голосу
ванні, оскільки пасивність -  це потуран
ня злу. Ім’я кандидата не називалося, 
відомо лише, що ним стане той, хто 
підтримає Київський Патріархат. 
(Risu.org)

Обрані свого часу київським митро
политом Петром Могилою землі під 
церковні забудови і облаштування мо
настирів при відсутності на них заявок 
Церкви Київського Патріархату актив
но освоює Православна Церква Мос
ковської юрисдикції. Ось так і відроди
лася Голосіївська пустинь, заснована 
свого часу славним владикою. Вона має 
до тридцяти насельниць, які у вільний 
від молитви час займаються тут город
ництвом. На день св. Андрія митропо
лит Володимир (Сабодан) освятив по
золочені хрести, які було встановлено

на куполах відновленого храму на честь 
ікони Божої Матері «Життєдайне дже
рело». (Хрещатик. - №104)

Істотну відмінність у ставленні 
керівних еліт України і Росії до Право
славної Церкви предстоятель УПЦ МП 
Володимир вбачає в тому, що «в Росії 
уже склався консенсус в розумінні ролі і 
значення Церкви в суспільстві як засобу 
стабільності, оберега національних тра
дицій і моральних засад. У нас, на жаль, 
як в атеїстичні часи, політики можуть 
виступати із абсурдними звинувачення
ми і нападками на адресу Української 
Православної Церкви, хоч витоки пра
вославної віри більшості громадян Ук
раїни і Росії знаходяться в Києві». (Спа
сите наши души! - № 5)

Рівненська єпархія Церкви Мос
ковського Патріархату розгорнула 
війну за повне повернення їй Воскре- 
сенського Собору. Нині служби свої во
на править лише в нижньому храмі, бо 
ж верхнім з 1992 р., згідно розпоряд
ження міської влади, користується гро
мада Київського Патріархату. Оскільки 
це розпорядження судовим рішенням 
визнане незаконним, то архиепископ 
Варфоломій -  глава Рівненської єпархії 
УПЦ МП настирливо вимагає поверну
ти громаді Московської Церкви храм 
повністю. Владика навіть пообіцяв бой
котувати президентські вибори, влаш
тувати акти громадянської непокори. 
Губернатор області М.Сорока запропо
нував конфліктуючим сторонам 
вирішити питання «згідно із законами 
та християнськими заповідями».

Єпископ Таврійський й Одеський 
Агафангел звернувся із листом до архи-
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єврейського Со
бору і Синоду 
РПЦЗ. У звер
ненні єпископ 
висловив побо
ювання у тому, 
що документи, 
запропоновані 

комісією з переговорів із Московською 
Патріархією, при їхньому обнароду
ванні можуть бути по різному витлума
чені. На його думку, у запропонованих 
комісією документах «недомовленостей 
і умовчувань у принципових питаннях є 
досить». Так, наприклад, у документі 
«Про відносини Церкви і держави» 
нічого не говоритися ні про митропо
лита Сергія (Страгородського), ні про 
його Декларацію. Чи означає це, що пи
тання «сергіянства» зняте із порядку 
денного і переведене у більш абстрактну 
площину церковно-державних взає
мин? Посилення вшанування в РПЦ 
цього ієрарха говорить про те, що про
блема «сергіянства» не закрита. Причо
му документ РПЦЗ висловлюється до
сить двозначно. Він як би побічно виз
нає законність «двох шляхів» в «осмис
ленні відносин Церкви і держави», виз
нає це тим, що ясно і виразно не засуд
жує шлях угодовства з богоборцями. Це 
вже щось зовсім нове у відношенні 
РПЦЗ до радянської влади. Загалом, як 
вважає владика, у документах комісії 
РПЦЗ усе викладено вірно і Собор Русь
кої ПЦ за ці документи проголосує, 
оскільки вони, маючи надто загальний 
характер, Московську Патріархію ні до 
чого не зобов’язують. Така ж ситуація і 
з документом «Відношення Православ
ної Церкви до інославних віросповідань 
і про можливість участі в міжкон
фесійних організаціях» усе зводиться до

твердження, що «ми вважаємо за не
обхідне на Соборному рівні перегляну
ти форми участі Російської Православ
ної Церкви в міжконфесійних ор
ганізаціях». Тому, вважає єпископ, 
«створюється враження, що комісії зай
маються виробленням компромісних 
документів, завдяки яким можна обіли
ти нинішнє і минуле положення Мос
ковського патріархату і, у той же час, 
мати в руках вагомі аргументи проти 
«супротивників возз’єднання». Чи 
потрібна нам така дипломатія? Якщо 
ми підемо таким шляхом, то неминуче 
приведемо нашу Церкву до розколу». 
Як вихід із цього становища, Агафангел 
пропонує роботу комісій зробити до
ступною для всіх членів Церкви.

Відтепер, згідно Послання єпарха 
Одеської єпархії УПЦ Московського 
Патріархату митрополита Агафангела, 
хрещення дітей в єпархії буде здійсню
ватися лише з повним зануренням ох- 
рещуваного у воду. Владика, переклада
ючи слово «хрещення» як занурення, 
вважає, що використання обливання і 
окропления суперечить православній 
традиції. «Православна Церква завжди 
всюди хрестила і хрестить через трьох- 
разове занурення в воду». Як відомо, 
в Українському Православ’ї, згідно 
«Требника» Петра Могили, дозволялось 
хрещення не лише через занурення, а й 
через обливання чи окропления.

Осуду чи співчуття заслуговують 
напоєні псевдоправославною бормоту
хою ті кликуші, яких збирають на т.зв. 
«хресні ходи» різні товариства, що 
ліпляться біля УПЦ МП? За стінами за
хопленої цією Церквою Лаври, як це за
значає головний редактор газети «Хрис
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тиянська Україна» Микола Цивірко, ви
гадується всіляка маячня на кшталт 
культу царя-мученика (хоч він до Ук
раїни ніякого відношення не має, бо ж 
то імператор країни, яка колонізувала 
Україну). Звідси йде оголошення то
тальної війни ідентифікаційним кодам 
( хоч весь світ вже живе з ними та й нині 
кожна доросла людина живе також з ко
довим номером, бо ж всі паспорти ма
ють якусь цифрову нумерацію). Звідси 
організовуються демонстрації проти 
вступу України до Євросоюзу чи 
приїзду в Україну Папи Римського (бо 
ж дивись українська територія не є ук
раїнською, а якимсь канонічним во
лодінням Церкви північного сусіда). Всі 
ці хресні ходи, сповнені кликушества, 
тягнуть в глухе середньовіччя, а відтак 
далекі від цивілізованості. І тут висно
вок: «Справжньою причиною, чому 
УПЦ-РПЦ витягує на світ Божий свої 
абсурдні ідейки і культики, є реальна 
слабкість її реальної позиції. Це безпо
радні і сміховинні потуги згуртувати ук
раїнських православних навколо якоїсь 
абстракції (чи, радше, просто дурниці), 
далекої не тільки від України й ук
раїнців, а насамперед від життя. Є 
підстави вважати, що все це так само да- 
леке й від Бога». (№ ІЗ )

Ностальгія за царатом ніяк не поли
шає УПЦ Московського патріархату.
Прищепити любов до сумнозвісного ос
таннього російського царя і його родини 
намагаються будь-якими способами. 
На цей раз московські батюшки приду
мали дитячий Хресний хід. Він відбу
деться на початку серпня в Криму і буде 
присвячений 100-річчю з дня народжен
ня цесаревича Олексія. До речі, в Росії 
цю дату ніяк не відзначають, а от ук

раїнцям він, виявляється, ближчий. Учні 
недільних шкіл Севастополя із своїми 
батьками відправляться пішки з Херсо
несу по печерних монастирях півостро
ва. Вони відвідають Мангуп, Ескі-Кер- 
мен, Чалтер-Коба. У зв’язку із тим, що 
цесаревича Олексія був ослик, ділянку 
шляху від Мангуп-Кале до плато Ескі- 
Кермен учасники Хресного ходу 
проїдуть на ослах... Московські фахівці 
часто пишуть про «промивання мізків» з 
боку неорелігійних утворень -  чи не це 
явище ми спостерігаємо в даному випад
ку? І шуму «фахівців» чомусь не чути...

Союз Православних братств України 
УПЦ Московського Патріархату вшано
вує останнього царя Російської імперії 
Миколу П, імператрицю Олександру і їх 
дітей, страчених в 1918 р. радянською 
владою. Декількасотний хресний хід, ор
ганізований братством, 17 липня прой
шов з «іконами убієнних» вулицями 
Києва. Ще певною мірою можна зро
зуміти монархічний настрій в Росії, а ось 
переносити його на терени колишньої 
колонії Росії -  в Україну і ще так демон
стративно виявляти це під прикриттям 
хрестів і хоругв, то тут дійсно постає пи
тання, яке ставило багато з тих, хто спо
стерігав це дійство: «Куди вони йдуть?». 
І певно була істина в почутій відповіді: 
«У вчорашній день». Пояснюючи вклю- 
ченість в цей хресний хід багатьох лю
дей похилого віку і жіночої статі (а пере
важно вони і йшли), журналістка «Дня» 
Клара Ґудзик слушно зауважує: «Для 
більшості ж присутніх жінок, особливо 
незаможних, одиноких і повністю 
відірваних від землі та хоч якогось гос
подарства пенсіонерок, церковне життя 
є, наскільки це можна судити, чи не єди
ною доступною їм формою суспільного
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життя. Адже держава, громадськість ни
ми мало займається. Власне -  зовсім не 
займаються, і тому тут на церкву лягає 
велика відповідальність» (№125). Ось 
тільки незрозуміло чи й у керівництва 
УПЦ МП, спільнота Церкви якого ор
ганізовує ці хресні ходи під гаслами «Са
модержавие. Православие. Народ
ность», є таке ж прагнення до реанімації 
«усопшого» російського абсолютизму і 
російської царської імперії? В Україні ка
жуть: мовчання -  ознака згоди. А чи це 
так? Тут би й відповідні органи мали б 
зайнятися цією, фактично антидержав
ною діяльністю названих братств.

7 липня в акваторії Дніпра відбулося 
освячення церкви Миколи Чудотворця, 
яку збудувала компанія „Укррічфлот».
Це перший в Україні храм на воді. 
Церква вміщує десь до 50 осіб. Вона 
стоїть на чотирнадцятиметрових опо
рах у Дніпрі, її висота становить 23 мет
ри. Невдовзі буде споруджено ще й хра
мову дзвінцю. Чин освячення здійснив 
Предстоятель УПЦ МП митрополит 
Володимир (Сабодан). Це четвертий на 
Подолі храм на честь шанованого в на
роді святого Миколи Чудотворця. Із се
редньовічних часів тут існують церкви 
Миколи Доброго, Миколи Набережно
го та Миколи Притиска. Святий Мико-

лай вважається покровителем усіх мо
ряків, тому на освяченні були присутні 
представники цієї професії та члени їх 
родин. (Risu.org)

Бахчисарайський Свято-Успенсь- 
кий монастир УПЦ Московського 
Патріархату виступив проти будів
ництва канатної дороги до святині ка
раїмів Чуфут-Кале. Дорога має пройти 
над монастирем, що перекриє прямі 
зв’язки молільників з Божою обител
лю -  небом. Життя монастиря можна 
буде тоді спостерігати із корзин 
кабінки, а то й, як заявляють монахи, 
кидати на його територію різний не
потріб.

Нещодавно на вулицях Києва з’яви
лася реклама вистави «Кохання і нена
висть» з зображенням оголених тіл. З
цього приводу голова Союзу православ
них братств УПЦ МП В.Лукіяник звер
нувся з листом до Кабміну України, 
Київської міської адміністрації, Держ- 
кому релігій, Міністерства культури і 
мистецтв та Управління у справах захи
сту прав споживача. В ньому зокрема 
говориться: «Від імені православних 
громадян України, вірних чад УПЦ хочу 
висловити протест з приводу неповаги 
до моральних почуттів людей та нехту
вання загальноприйнятими нормами 
суспільної християнської доброприс
тойності... У багатолюдних місцях 
Києва розташовані рекламні щити цієї 
події, які ображають естетичні почуття 
віруючих, є відверто розпусними й 
розцінюються православними громадя
нами як порнографія. Зухвала демонст
рація на вулицях міста в ролі рекламних 
оголошень розпусних зображень супе
речить Конституції України, чинному
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законодавству, а також порушує права 
громадян нашої держави».

Колишній священик УГЩ (МП) Во
лодимир Сидоренко продовжує висту
пати проти будівництва римо-като- 
лицького храму у Харкові. Поки пікети 
супроводжуються молитвами, але Воло
димир Сидоренко стверджує, що може 
пустити в хід і силові прийоми. 
У Харківській єпархії УПЦ МП визна
ють, що підстав для подібних протестів 
немає. За недотримання субординації 
священика позбавили сану. Він подав 
апеляцію. У Харківському єпархіально
му управлінні УПЦ МП говорять, що 
будівництво католицького храму абсо
лютно обґрунтоване, а дії колишнього 
пастиря тут розцінюють як розпалення 
міжконфесійної ворожнечі. У Харкові 
в 2005 р. буде побудований католиць
кий храм, тут буде ще культурний 
центр, семінарія і монастир. Колишній 
православний священик Володимир 
Сидоренко називає все це плацдармом, 
де зміцниться «чужа віра». (Risu.org)

СВІТ РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ І 
ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМУ

УГКЦ та РКЦ прагнуть досягти по
розуміння між українцями та поляками.
9-10 липня у Львові зустрілися групи 
для взаємних контактів, створені Сино
дом Єпископів Києво-Галицької Мит
рополії та Польською Єпископською 
Конференцією (перша зустріч груп 
відбулася в травні цього року 
в Любліні). Головне завдання учасники 
консультацій вбачають у виробленні 
стратегії взаємопізнання, глибшого по
розуміння та обміну досвідом між 
Церквами, що базується на християнсь

ких вартостях та відповідає національ
ним інтересам кожної з держав. «Те, що 
український та польський єпископати 
офіційно створили комісії для поро
зуміння й поєднання, вже визначило 
певні параметри в сусільстві, дало пози
тивний імпульс до діалогу між нашими 
народами», -  так прокоментував роботу 
групи директор Інституту Історії Церк
ви УКУ О.Турій, який разом з о.Б.Ґудзя- 
ком є офіційними членами комісії. Зро
зуміло, що тягар історичних обтяжень 
дуже великий, не бракує і сил, налашто
ваних на зведення порахунків та шукан
ня провини іншого. Але як заявив 
у своєму посланні до українського і 
польського народів кардинал Любомир, 
ми зобов’язані «розпочати нелегкий і, 
на перший погляд, не зовсім сприйнят
ливий процес, який повинен заверши
тися не тільки зовнішньополітичним, 
але й внутрішньорелігійним примирен
ням». Іншими словами, дорогу здолає 
той, хто йде, і нам разом необхідно зро
бити наступний крок». (П.Дідула,, 
керівник Відділу інформації УКУ)

Новопризначений Апостольський 
Нунцій архиепископ Іван Юркович 
зустрівся із Предстоятелем УПЦ МП 
митрополитом Володимиром (Сабода- 
ном) у Свято-Успенській Києво-Пе
черській лаврі. Сторони обговорили 
відносини між православною та римо- 
католицькою Церквами. Йшлося також
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про взаємовідносини між православни
ми та греко-католиками в Україні. Об
говорювалися інші питання церковно
го та суспільного життя. ()

З групою польських паломників 
прибув до Ватикану і мав аудієнцію 
у Папи Римського глава римо-католиків 
України кардинал Мар’ян Яворський. 
Понтифік побажав землякам, щоб пе
ребування їх біля гробниць апостолів 
Петра і Павла змінило їх віру в Христа. 
(Парафгянська газета. - № 26)

12 липня розпочалось XIII По
дільське паломництво до Санктуарію 
Матері Божої Бердичівської, яке цього 
року проходить під гаслом: «Господи, 
навчи нас молитися». В цьогорічному 
паломництві взяли участь близько 500 
прочан з багатьох парафій РКЦ в Ук
раїні. Початком паломництва стала 
урочиста св. Меса, відправлена в храмі 
Христа-Царя. «Нині вся Європа страж
дає від склерозу, оскільки забула про 
своє християнське коріння. Ви, палом
ники, покликані нагадати людям про це 
коріння, стати зразком відродженої 
Європи», -  сказав у промові до вірних 
владика Кам’янець-Подільський Леон 
Дубравський. (Католицький медіа- 
центр)

Молодь УГКЦ звернулася до Папи 
у справі Патріархату. Наприкінці черв
ня, під час Всеукраїнської молодіжної 
прощі до с.Зарваниця відбувся збір 
підписів української молоді під лис- 
том-зверненням до Івана Павла II з ме
тою підтримки УГКЦ у справі отриман
ня нею статусу Патріархату. Ініціатора
ми та організаторами акції стали члени 
Тернопільських молодіжних ор

ганізацій Спілки Української Молоді та 
Товариства українських студентів-като- 
ликів «Обнова». Метою даного звернен
ня є декларація активної позиції молоді 
щодо актуальних питань життя УГКЦ. 
«Як вірні її діти ми не можемо стояти ос
торонь тих складних і неоднозначних 
процесів, які зараз в ній мають місце, зо
крема піднесення її статусу Патріаршої 
гідності. Кожен з нас є свідомим тих 
зовнішніх та внутрішніх перешкод, які 
унеможливлюють пришвидшити «виз
начений Богом день», коли Ви, 
Святіший Отче, увінчаєте нашу Церкву- 
страдницю Патріаршим вінцем -  «ви
димим знаком зрілості і самобутності 
помісиої Церкви та могутнього чинника 
у церковному і національному житті»... 
Із духовенством і старшим мирянством 
ми, молоде покоління, цим листом хо
чемо свідчити нашу турботу, підтримку 
й активну позицію у Церкві та державі і 
разом з Вами з’єднатись у молитві до 
Всевишнього за добре вирішення цієї 
справи», - йдеться у листі -  зверненні до 
Івана Павла II. Під листом підписалися 
2,3 тис. молодих людей віком від 16 до 
ЗО років. (С.Липовецький)

Греко-Католицька Церква, за слова
ми її Предстоятеля кардинала Гузара, 
не бере на себе місію оцінювати, який із 
шляхів Помісності Церкви, обраних 
трьома Православними Церквами Ук
раїни, є правильним і найбільше 
відповідає сучасній православній ек- 
лезіології. Як відомо, УПЦ МП обрала 
шлях дотримання відповідної ка
нонічної процедури, УПЦ КП -  шлях 
одностороннього проголошення, 
а УАПЦ -  визнання через Константино
польський патріархат. «Не вдаючись до 
оцінювання, УГКЦ все ж солідари
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зується з тими зусиллями з боку Право
славних Церков, які спрямовані на ут
вердження власної помісності. УГКЦ 
тлумачить ці зусилля як ознаки важли
вого процесу, характерного для всіх 
гілок Київської Церкви, що діють на те
риторії України». (Патріярхат.- № 4)

Газети галичанських областей Ук- 
раїни переповненні статтями, зміст 
яких можна звести до ось цього заго
ловку із «За вільну Україну»: «Воліємо 
свій Патріархат!» (8 липня). Автор 
статті П.Чемерис зокрема пише: «Для 
його проголошення не потрібна сто
роння згода: Патріархат УГКЦ -  вже ре
альність. Для цього достатньо, щоб 
вірні асоціативного загалу (5 мільйонів 
осіб) заявили форумом про свою волю. 
Як творіння Всевишнього, їхніми уста
ми промовляє Абсолютна субстанція. 
Хто особистісний може мати вагу 
більшу множинності, виявлену в Гос
поді? Коли особистістність протистав
ляється Абсолютові у юридичній по
ставі, то у цій фізичності вона нама
гається підмінити собою прояву Гос
поднього. Отже, святотатствує».

УГКЦ оприлюднила «Молитву за 
справедливі вибори» для кандидатів і
виборців. В ній зокрема висловлене 
прохання до Бога послати здатність 
встояти перед притягальною силою 
спокус, навчити розпізнавати його го
лос в «гучному стоголоссі облуди». «По
шли й мені мужність пожертвувати 
моїм маленьким добром, щоб утверди
лося в нашій державі справедливе благо 
для всіх... Вчини моє служіння та мій 
голос знаряддям твоєї волі, щоб наш 
край і наш нарід завжди був Твоїм Цар
ством»,- говориться в Молитві.

Синод єпископів Києво-Галицької 
митрополії УГКЦ, враховуючи ниніш
ню суспільну ситуацію в Україні, забо
ронив священикам Церкви балотувати
ся до державних органів влади всіх 
рівнів. Дозволивши священикам бало
туватися до органів місцевої влади з 
дозволу місцевого єпарха, Собор при 
цьому застеріг, що вони не можуть ба
лотуватися до цих органів від будь-якої 
політичної партії.

Перший етап курсу навчання у Літ
ній школі мирянського лідерства завер
шився 17 липня у м.Новояворівську 
(Львівська обл.). Ініціатором проведен
ня такої школи виступила УГКЦ. За
вдання школи -  активізувати та поглиб
лювати свідомість мирян для христи
янського служіння згідно із вченням II 
Ватиканського Собору. Меценатом 
літньої школи є фундація „Fidel Gotz 
Stiftung», головним напрямком діяль
ності якої є виховання мирянських 
провідників та надання їм кваліфікова
них знань із актуальних суспільних про
блем. Школа ставить за мету виробити 
лідерські навички у мирян для ефек
тивнішої праці у Церкві, налагодити 
співпрацю між різними мирянами та 
мирянськими групами у Церкві, шука
ти нові, більш якісні методи діяльності 
мирян у Церкві. Програма школи пе
редбачає семінари з актуальних питань 
сьогодення, підсумкову конференцію 
для представлення результатів реалізо
ваних локальних проектів та плануван
ня подальшої діяльності.

Парафіяни парафії Св Андрія з 
Лідкомбі (Австралія) в своєму листі, 
надісланому не лише у Мельбурн до 
владики Петра Стасюка, а й до глави

Релігійна панорама N° 7'2004 15



Релігійне життя України

УГКЦ Любомира Гузара, Конгрегації 
Східних Церков у Римі, висловлюють 
своє стурбованість методами керування 
Греко-Католицькою Церквою в Авст
ралії. Вони не задоволені діями з 
керівництва єпархією владики Петра, 
який не співпрацює з вірними, призвів 
до змаління вірних в Церкві, вікового 
протиставленення вірних, довільного 
тасування священиками тощо. Вони зо
крема вимагають від єпископа Петра 
повернути «всі священичі священ
нодійства і матеріальну належність» 
в парафії отцю-мітратові Дмитру 
Сеніву. Більше того, вірні з Лідкомб ви
магають від владики виплатити 
о.Сеніву «минулі належності, починаю
чи від дня позбавлення його священ
нодійств, цебто 2000 р. Ми переконані, 
що те, що Ви заподіяли цьому достой
ному і ревному священикові, це є гань
ба з Вашої сторони». (Інформаціьтий 
листок комітету за права УГК-Церкви і 
мирян. -Ч . 61)

Виходячи з того, що, відповідно до 
Закону України «Про освіту», загально
освітні християнські школи реєстру
ються як приватні навчальні заклади з
прирівнюванням їх в оплаті до ко
мерційних структур, Синод єпископів 
УГКЦ звернувся до місцевих влад 
Львівської, Івано-Франківської, Тер
нопільської та Закарпатської областей із

Зверненням-проханням про прирів- 
нення оплати комунальних послуг цих 
шкіл до цін, встановлених для бюджет
них навчальних закладів, і надання в бе
зоплатну оренду навчальних при
міщень та земельних ділянок для веден
ня освітньої діяльності. Водночас вис
ловлене прохання до органів місцевої 
влади взяти на себе оплату праці вчи
телів предметів державного освітнього 
стандарту цих шкіл. Своє Звернення 
Синод єпископів вмотивував тим, що 
існуюча нині політика щодо недержав
ної сфери освіти «нівелює соціальну 
спрямованість християнських шкіл, 
гальмує можливість їхнього подальшо
го розвитку та накладає непосильний 
фінансовий тягар на плечі церковної 
спільноти та батьків».

Українська Греко-Католицька Церк
ва оприлюднила спеціальну Інструкцію 
з приводу того, як повинні діяти її свя
щеннослужителі у передвиборчий час.
Насамперед в ній зазначається, що ок
ремі кандидати в Президенти прагнути
муть заручитися якоюсь підтримкою з 
боку Церкви, одержати від неї гарантії 
голосування її вірних саме за них. Тому 
священики мають бути «дуже розсудли
вими і обережними, щоб не скомпро- 
ментувати свою Церкву і не втратити 
довіру, бо ж йдеться не про момен
тальні користь чи успіхи, а про добро 
Церкви взагалі». Завданням Церкви, на
голошується в Інструкції, є заохотити 
кожного громадянина до відповідаль
ності, до критичності в оцінюванні кан
дидатів, а не вказувати па певну особу. 
«Для того, щоб люди не вказували на 
душпастирів як на агентів певної ви
борчої групи, священнослужителі по
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винні бути обережними у своїх вислов
люваннях, у заохочуванні до виконання 
громадянських обов’язків. Священики 
не повинні організовувати політичні 
віча. Вони, як громадяни, можуть брати 
в них участь, однак їхня присутність має 
бути розважливою і виправданою». 
(АРІ.-№6)

Накладене на отця Василя Ковпака 
Міжєпархіальнм церковним трибуна
лом покарання - велика екскомуніка. Це
означає, що він виключений із соприча- 
стя, йому заборонено служити святі 
таїнства, виконувати треби, церковні 
служби, брати участи у священних обря
дах, здійснювати акти управління. Пока
раний великою екскомумікою не допус
кається до будь-яких відправ богопочи- 
тання, не має права на одержання 
в Церкві платні, активного чи пасивного 
голосу. За що ж так покарали отця Васи
ля? 1. За тісну співпрацю з єпископом 
Бернардом Феле, який не поєднаний з 
Апостольським Престолом, за агітацію 
до співпраці з ним і заснування Братства 
священномученика Йосафата, утворен
ня на території Львівської архиєпархії 
освячених цим єпископом духовної 
семінарії і жіночого монастиря; 2. ство
рення на території* Верховного Ар
хиепископства УГКЦ незаконних інсти
туцій під керівництвом Бернарда Феле і 
представництва т.зв. Товариства св. Пія 
X; 3. спричинення занепокоєння у духо- 

' венства та вірних УГКЦ створенням не- 
канонічних і протиправних інституцій. 
(Жива Вода. - N°7)

Язичницькі звичаї надто живучі се
ред греко-католицької молоді Львівщи
ни. Так, цього року Студентське братст
во Львівщини для масового театралізо

ваного дійства в ніч з 6 на 7 липня обра
ло село Нижнє Синьовидне на 
Сколівщині. Литаври з настанням тем
ноти скликали всіх до вогненної брами. 
Господарювали тут Лісовий цар, Ярило, 
Лада, мавки, відьма Хвеська й інша ора
ва розпорядників ночі. Лісовий цар ого
лосив, що в цей час святкується перемо
га могутнього бога Ярила над темря
вою, а його донька -  богиня любові Ла
да має передати владу Купайлові -  бо
гові жнив. Проте Купайла слід було об
рати з присутніх на дійстві хлопців. Тут 
були й весела гойдалка, і стрибання че
рез купальську ватру, і пускання 
віночків на воду. Цвіт папороті цієї ночі 
ніхто так і не знайшов, бо ж всіх відля
кували від лісу упирі, відьми, а більше 
всього -  дощ. (Високий замок. -  8 липня)

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ
Всеукраїнський союз Церков Хрис

тиян віри євангельської оприлюднив 
свої статистичні дані станом на 1 січня 
2004 р. В Союзі значилося 1505 громад, 
членами яких було 107167 осіб. Союз 
мав збудованих 828 Доми молитви і 198 
у стані будівництва. В звіті значилося 
1190 пасторів і 2012 дияконів. 
Недільних шкіл в 2003 році ВСЦ ХВЄ 
мав 1072. В них навчалося 38162 дити
ни. Оприлюднено ще й такі дані: на
вчальних закладів -  20; хорів -  442; 
радіо -  22; телепередач -  14; періодич
них видань -  42; місій - 30.

В 90-х роках мали не духовне пробу
дження, а ілюзію його. Про це пише 
баптистський часопис «Свет Евангелия» 
(2004. - №1). Тоді якось раптово з’явила
ся масова зацікавленість до всього ду
ховного -  до релігійних вчень, до Біблії,
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до традицій і спадщини минулого. При
плив людей до Церкви нагадував лави
ну. Досить було якомусь проповіднику 
вийти на вулицю і крикнути: «Ісус тебе 
любить!» як з’являвся натовп, який роз
хапував у нього з рук євангелізаційні 
листівки, а на молитву в громаду прихо
див кожний п’ятий з них. Церкви 
стрімко наповнювалися людьми. 80% 
респондентів оголошували себе вірую
чими. Із оплоту атеїзму ми раптом ста
ли найбільш релігійною країною світу! 
Але пройшло декілька років. Цієї 
зацікавленості духовністю вже як і не 
було. Більше того, вона навіть стала 
меншою від вихідного рівня. «А чи був 
у нас врожай?» -  запитує часопис. 
А проблема вся в тому, відповідає він, 
що «ми дуже часто приймаємо за плоди 
зовнішні прояви, які самі по собі -  не 
результат, а лише якийсь побічний 
ефект. На межі тисячоліть вже не 80%, 
а лише 58% мешканців України відно
сять себе до віруючих. Але при цьому 
58% тих же віруючих можуть обійтися 
без церкви, а 12% взагалі не знають, 
для чого вона потрібна. Особливо вра
жає не те, що 72% віруючих відносять 
себе до православних, а те, що 27% 
невіруючих вважають себе ними ж. 
То ж загадок у нашій духовності надто 
багато!

«Мітингова» євангелізація перших 
років незалежності мала, ж  це відзначає 
газета «За вільну Україну» (8 липня), ко
лосальні наслідки: на 50 відсотків за цей 
час обновилися баптистські і адвен- 
тистські громади, понад 150 тисяч осіб 
прийшло до громад Свідків Єгови. 
Проте екстенсивний період розвитку 
протестантизму в незалежній Україні 
був порівняно нетривалим. Це усвідо

мили лідери протестантських конфесій, 
а тому миттєво переключилися на 
інтенсив. «Тому сьогодні основним 
у роботі місіонерів є індивідуальна 
євангелізація, до проведення якої при
тягнуті усі віруючі. При цьому баптисти 
мають програму «Від серця до серця», 
до реалізації якої залучено біля 5 тисяч 
віруючих. Працює десь 1,5 тисяч 
недільних шкіл, до роботи яких з 50 ти
сячами дітей залучено понад 5 тисяч 
вчителів-євангелістів. Понад 10 тисяч 
підлітків за програмою АВАНА задіяні 
в 230 спеціальних клубах. Тут ще є мо
лодіжні християнські клуби і кафе, літні 
дитячі табори та ін. Поруч з баптистами 
в Україні активно працюють єговісти. 
«Піонери» Свідків Єгови» зобов’язані 
щомісячно виконувати так званий 
«квантум» -  150-200 годин місіонерсь
кої роботи. А в рік -  це сотні тисяч го
дин, що приносять лише в Україні 
збільшення Церкви на десятки тисяч 
неофітів.

«Щоб кож
ний виявився 
вірним». Під та
ким гаслом в 
Домі молитви 
Ч е р н ів е ц ь к о ї 
церкви «Вефіль» 
відбувся чотир
надцятий з’їзд 
Всеукраїнського союзу церков Християн 
віри євангельської. На з’їзді були при
сутні гості із СІЛА і Румунії. Із звітом за 
2003 р. виступив голова Союзу єпископ 
Михайло Паночко. Він відзначив, як не
бажаний факт, вихід із Союзу 28 церков. 
Ухвалено змінену назву спільноти -  
Церква Християн віри євангельської Ук
раїни. (Благовісник. - №2)
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Бетель -  так називається управ
лінський центр Свідків Єгови України.

В перекладі це -  Божий Дім. Розміще
ний він в селище Брюховичі під Льво
вом. Живуть і служать в Бетелі 150 доб
ровольців. Як родина вони разом слу
жать Богу Єгові, разом вивчають 
Біблію, разом беруть участь у справі 
проповідування, разом їдять, разом 
проводять вільний час. Два житлові 
корпуси Бетелю мають 104 кімнати. Во
ни з’єднані переходам із адміністратив
ним і офісним корпусами. Всі мешканці 
Бетелю впродовж першого року 
служіння тут мають обов’язок прочита
ти повністю Біблію. Відділ служіння 
Центру наглядає за проповідницькою 
діяльністю Свідків Єгови в Україні, про
водить конгреси, організовує роботу 
різних шкіл. Перекладацький відділ пе
рекладає з англійської мови на ук
раїнську різні книги, брошури, журна
ли. Тут функціонує також відділ 
будівництва Залів Царств, відділ пере
везень, юридичний відділ та ін. Відвіди
ни Бетелю дають можливість зрозуміти 
чинники успіхів кількісного зростання 
громад Свідків Єгови в Україні. Робота 
Центру конфесії чітка, функціонально 
скоординована, без зайвої метушні 
зібрань. Вражає організація видавничої 
діяльності Свідків Єгови, регулярне за
безпечення ними своїми часописами 
осередків конфесії, врахування у змісто
вному наповненні видань потреб часу.

Управлінський центр Свідків Єгови 
в Україні щотижня розвозить зборам 
по всій країні близько 60 тонн журналів 
і брошур українською та російською 
мовами. На прохання Центру релігійної 
інформації і свободи УАР до Бібліотеки 
релігієзнавця Управлінський центр СЄ 
передав підшивки часописів «Вартова 
башта» та «Пробудись!» за декілька 
років. ЦеРІС вдячна за це Центру і вод
ночас звертається до науковців України 
вивчати єговізм не за тими статтями, 
які подеколи з’являються в газетах, чи 
тих «обличениях иеговизма», які поши
рює Церква Московського Патріарахту, 
а за виданнями Свідків Єгови, які тепер 
будуть майже у всіх наукових бібліоте
ках України.

Масштаби протестантських єван- 
гелізаційних місій України вже давно 
вийшли за її межі. Лише за останні 10 
років п’ятидесятники створили 200 
своїх церков в Росії. Українські місіоне
ри активно працюють у більшості країн 
СНД, Китаї, Монголії.

Наприкінці червня -  початку липня 
відбулася Щорічна біблійна школа, ор
ганізована на базі київських парафій 
Українською лютеранською Церквою 
разом із місійним товариством «Думки 
про віру». Вона присвячена темі Господ
ньої молитви «Отче наш». Майже 50 
лютеран приїхали цього року з Амери
ки, щоб допомогти в проведенні занять 
школи англійською мовою.

У Пущі Водиці відбувся черговий 
Український Лютеранський Молодіж
ний Форум. Цьогорічною темою УЛМФ 
є слова з Послання Апостола Павла до 
римлян (1:16) «Я не соромлюсь Єван-
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гелія.» У програмі Форуму -  вивчення 
Слова Божого, капличні служіння та 
християнські розваги. У роботі Форуму 
беруть участь близько ста молодих деле
гатів і пастирів з лютеранських громад 
України.

ХАРИЗМАТИЧШ 
ЦЕРКВИ УКРАЇНИ

Харизматична Церква «Посольство 
Боже», очолю вана Сандеєм Дделаджою, 
одержить 2,1 га землі у Києві на Осокор- 
ках для будівництва свого Дому молит
ви. Такому рішенню Київської дер
жадміністрації сприяло пікетування її 
декількома тисячами послідовників 
Сандея. При цьому вірні «Посольства 
Божого» нагадали меру Києва 
О. Омельченку про його давню обіцян
ку виділити Церкві землю під забудову.

Харизматична церква Посольство 
Боже приділяє значну увагу проблемам 
менеджменту і бізнесової діяльності
Серед книг лідера Посольства Сандея 
Аделаджі є навіть книга «Навчись керу
вати». Один із впливових діячів Церкви 
Леонід Черновецький з цією метою 
в БК Києва «Дарна» навіть проводить 
семінар «Як заробити перший 
мільйон». У рекламі його сказано: «Як
що Би мрієте відкрити свою справу, 
стати успішним, заробити мільйони і,

найголовніше, досягти особистого 
успіху, то приходьте до нас на семінари- 
лекції». Зібрані кошти від лекцій Л.Чер
новецький має намір передати на бла
годійницьку допомогу обездоленим 
дітям. (Факты. -  22 липня)

Харизмат-мільйонер, депутат Вер
ховної Ради і водночас лідер Христи
янсько-ліберальної партії Леонід Чер
новецький став ще одним претенден
том на посаду Президента України. Йо
го президентська програма складається 
з двох розділів. Перший -  сповідую пра
вовий захист кожного громадянина, 
другий -  діяти буду по-христянському. 
Леонід Черновецький є одним із найба- 
гатших претендентів на посаду глави 
Української Держави. Його дохід в 2003 
р. становив 7,7 млн. Він володіє також 
пакетом цінних паперів номінальною 
вартістю 10,9 млн.

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ
Кримчаків ц Криму залишилося ли

ше 204 особи. У всьому світі їх менше 
тисячі. Із закриттям національних шкіл 
в середині 30-х років м.ст. викладання 
кримчакською мовою припинилося 
взагалі. Але попри все народ цей 
зберігся. Все, що могло розповідати про 
нього, тоді збирали й відправляли до 
Музею етнографії в Ленінград. Саме там 
і збереглися головні свідчення самобут
ності історії і культури цього маленько
го народу. І ось тепер музей кримчаків 
відкрито в Сімферополі. Він додався до 
діючого тут «Етнокультурного центру 
кримчаків». Щороку 11 грудня кримча
ки збираються, щоб відзначити День 
пам’яті загиблих. Вже на початку війни 
фашисти знищили понад три тисячі 
кримчаків. Після закінчення війни
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кількість кримчаків у порівнянні з до
воєнною статистикою зменшилася 
майже на 80%. І ось тепер державний і 
кримський Комітети у справах 
національностей разом із фондом 
«Відродження» допомогли крим- 
чакській громадськості втілити її давню 
мрію -  музейно зберегти культурні 
цінності свого народу і сказати світові: 
ми маємо жити. (Голос України. -  Ли
пень)

Різні християнські видання праг
нуть подати засновника Рідної Ук
раїнської Національної Віри Лева Си
ленка за родоначальника відроджувано
го в Україні язичництва. Такі сентенції 
можуть звучати лише з уст тих, хто не 
знає його вчення. Сам Лев Силенко не
одноразово заявляв, що він далекий від 
язичництва. Створена ним релігійна си
стема на відміну від політеїстичного 
язичництва є чистим монотеїзмом. 
В ній Дажбог постає як єдиний Бог -  
національно виявлене буття єдиного 
Бога Всесвіту.

Багатобожжя, яке з прадавніх часів 
існувало на українських теренах, виник
ло не на пустому місці і мало свій 
магічний підтекст. Так вважає майстер з 
Рівного Олександр Грінфельд, який вже 
15 років виготовляє за давньою техно
логією обереги. В такий спосіб він запу
скає в оселі багатьох людей щастя і 
радість у вигляді симпатичних домо- 
вичків. Рівненчанин вважає, що якби 
ми, нащадки, не втратили ті здобутки 
давніх людей, які вони мали в освоєнні 
довкілля, то могли б з’ясувати багато то
го, що нині для нас постає як щось нез
багненне, пов’язане з потойбічними си
лами. Майстер не виготовляє обереги

на замовлення, бо ж вважає, що вони 
тоді не будуть мати своєї магічної сили. 
Кожний має вибрати за своїми уподо
баннями щось із того, що пропонує 
Олександр (Сегодня.- 13 июля). Можна 
оберег виготовити і самому. Але тут є 
ряд застережень. Оберег не можна виго
товляти для себе. Він не повинен мати 
гострих вуглів, його форма -  овальна 
або кругла. Оберег носиться постійно з 
собою і бажано так, щоб він доторку
вався до тіла. Надто велику силу мають 
оберегові вишивки. Вишивати слід 
квіти або фігурки, що утримують в собі 
охоронний смисл -  силуети коня, соба
ки, півня або казкового птаха з жіночим 
обличчям. Ці символи родом з часу 
культових дій, зорієнтованих на вшану
вання язичницьких богів. Вони сим
волізують дружніх нам оберігаючих 
магічних істот.

Сліди язичницьких вірувань зберег
лися на скелях давнього Тустаня, що на 
Львівщині На висоті 18-23 метрів вид
но солярні знаки. Археологи їх датують 
кінцем II тисячоліття до н.е. їх кілька 
видів -  опуклі кільця діаметром до 50 
см, плоскі кола та ін. Жерці робили ці 
зображення на таких ділянках скелі, 
щоб під косими променями Сонця їх 
було видно здалеку. Солярні знаки Тус
таня розміщені за якоюсь незро
зумілою нам логікою, яку потрібно ще 
розшифрувати.

МУСУЛЬМАНИ Б УКРАЇНІ
Партія мусульман України підтри

мує кандидатуру Віктора Януковича на 
виборах Президента. Про це повідомив 
глава Кримського обкому Партії му
сульман Садик Бєрбєров після закінчен
ня з’їзду партії 10 липня в Донецьку.
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З’їзд ухвалив постанову про сприяння з 
боку Партії мусульман щодо вирішення 
проблем, пов’язаних з відновленням 
прав кримсько-татарського народу. 
(Risu.org)

Партія мусульман України приділяє 
значну увагу відновленню прав народів, 
зплюндрованих в роки сталінського ре
жиму. Серед них - кримськотатарський 
народ. Майже 200 тис. його синів і до
чок зазнали страхіть депортації в Казах
стан, Узбекистан і Сибір. Партія мусуль
ман України ініціювала поминальні 
моління у всіх мечетях України з нагоди 
60-річчя вивезення цілого народу з його 
історичної Батьківщини -  Криму 
у віддалені регіони Союзу. Бона, за сло
вами її голови Рашида Брагіна, також 
виявляє свою готовність «докласти всіх 
зусиль для досягнення повної ре
абілітації кримськотатарського народу, 
захисту його прав та інтересів, віднов
лення справедливості».

Ділянку землі під будівництво Со
борної мечеті в Сімферополі визначено.
Це -  2,7 га землі по вулиці Ялтинській, 
22. Претензії кримських мусульман на 
інші земельні ділянки були відхилені, 
зокрема на парк Салгірка, який є 
пам’ятником природи. Тепер для побу
дови мечеті буде виділено частину землі 
Сімферопольського державного лісо
мисливського господарства.

Місцева влада Бахчисараю не врахо
вує законні інтереси мусульман міста, їх 
традиції і звичаї, нехтує їх національни
ми і релігійними інтересами. Вона сама 
провокує міжнаціональні і міжкон
фесійні конфлікти. Так, незаконно ви

давши державний акт на користування 
землею Свято-Успенському монасти
реві, вона ущемила цим права і стано
вище громад караїмів і кримських та
тар, землі, святині та історичні пам’ят
ники яких потрапили до зони во
лодіння монастиря. Центральний ри
нок влада розмістила на місці мусуль
манського цвинтаря і поруч з мусуль
манськими святинями, чим, зрозуміло, 
сплюндрувала релігійні почуття вірних 
ісламу. Організовувати ринки, хай і на 
колишніх цвинтарях, - це не лише не 
по-мусульманськи, але й не по-христи- 
янськи. Проте російські підприємці 
(а влада Бахчисарая їм догоджає) не хо
чуть йти з центра міста, хоч історики 
достеменно довели, що торгують вони 
на людських кістках -  похованнях му
сульман.

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ
Університет «Києво-Могилянська 

Академія» стає освітянським центром з 
іудаїки. Тут разом з Центром єврейської 
освіти Вааду України створено міждис
циплінарну сертифікатну програму з 
іудаїки. Протягом двох років слухачі 
мають обов’язково пройти не менше 
шести курсів. Завдяки турботам Ваада 
більшість учасників проекту опісля бу
дуть забезпечені роботою в центрах
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єврейської освіти, газетах і академічних 
структурах, що займаються іудаїкою.

11 липня у Києві неподалік синагоги 
ім.Бродського невідомі побили рабина -
одного з керівників Єшиви при цент
ральній синагозі Хаїма Піковського. 
Напад стався тоді, коли служитель куль
ту йшов у вбранні ортодоксального ра
бина. Наступного дня головний рабин 
Києва Моше-Реувен Асман офіційно 
звернувся до Міністерства внутрішніх 
справ України. Міліція почала розсліду
вання справи.

Зіґмунд Стерн- 
берг високо оцінив 
роботу Єврейської 
громади України 
щодо протистояння 
фактам антисемітиз
му, ксенофобії і лю
диноненависництва.
Стенберг є головою 
міжнародної ор
ганізації з міжконфесійного діалогу та 
одним із керівників Всесвітньої ради 
християн і євреїв (ICCJ). У своєму листі, 
адресованому президентові Єврейської 
громади України Вадиму Рабиновичу, 
З.Стенберг зазначив: «За всіх часів ан
тисемітизм був і залишається провісни
ком соціальних потрясінь, початком 
процесу делигітимізації «інших», роб
лячи цих «інших» чужими в суспільстві, 
переходячи потім у процес поступово
го, крок за кроком, їхнього знищення... 
Я впевнений, що в українському 
суспільстві, де є почуття власної гідності 
та рівний доступ до знань і можливості 
процвітання, немає ніякого ґрунту для 
проростання насінь ненависті і ксено
фобії!».

Релігійне ж ит т я України

Близько 200 солдатів і офіцерів 
Армії оборони Ізраїлю відвідали Київ.

До цього вони побували у Польщі і 
Західній Україні, де відвідали колишні 
концентраційні табори. Подібні візити 
стали вже традиційними, але лише з 
минулого року їхня програма гео
графічно розширилася: тепер молоді 
військовослужбовці відвідують не 
тільки Польщу, але й Україну. У Києві 
ізраїльські солдати й офіцери побували 
в гостях у відділенні Єврейського агент
ства «Сохнут-Україна», а також у Цент
ральній синагозі. У синагозі військово
службовців зустрічав головний рабин 
Києва і Київської області Моше-Реувен 
Асман. Рабин розповів ізраїльтянам про 
історію становлення незалежної Ук
раїни, про тривалу реставрацію 
київських синагог, про особливості 
Центральної синагоги, про історію 
Києва і його вулиць... Адже дуже багато 
світочів єврейської традиції, як древ
ньої, так і сучасної, зв'язані з Києвом, з 
Україною... Та й батьки багатьох сол
датів виявилися вихідцями з України... 
(І.Калініна)

НОВІ
РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ
Церква Ісуса Христа в своїй єван- 

гелізаційній діяльності активно викори
стовує дитячий театр. Щомісяця дитяча 
театралізована студія Церкви виступає
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2-3 рази в тому чи іншому населеному 
пункті Івано-Франківщини. Пояснюю
чи мотиви використання саме театру 
в євангелізаційній пропаганді, пастор 
громади Василь Орищук сказав: «Ми за
уважили, що під час дитячих вистав 
руйнується той бар’єр, який підсвідомо 
мають деякі люди щодо нас, єван
гелістів. Звичайно, вони в цьому не ви
нуваті, бо ж їх роками лякали «сектанта
ми».

Колишню красу столиці Донбасу -  
міста мільйона троянд взялися відро
дити послідовники Церкви Ісуса Христа 
Святих останніх днів. Президент До
нецької місії Церкви Крістенсен запро
понував іншим конфесіям приєднатися 
до цього його наміру. Знайшовши 
підтримку з боку Центру релігійних 
досліджень та міжнародних духовних 
відносин Донецького інституту штуч
ного інтелекту, віруючі різних конфесій 
висадили півтори тисячі кущів троянд. 
(Ліягона.- №4)

Церква Ісуса Христа Святих ос
танніх днів матиме в Україні свій храм.
Це буде перший мормонський храм на 
теренах СНД. На виділеній під забудову 
на Київщині земельній ділянці роз
міститься, окрім храму, також офіс Уп
равління ЦІХСОД. В Україні громади 
Церкви діють майже 15 років. їх нині 
55. Київ вже має таку церковну структу

ру як кол. Пер
ший Президент 
Київської місії 
ЦІХСОД Го
вард Біддулф із 
задоволенням 
розповідає про 
з а б у д о в у  
виділеної тери
торії.'

МІСТИКА
Яких тільки методів ворожіння не 

придумали шахрайки з метою викачу
вання грошей із податливих на містику.
Так, на Миколаївщині одна жінка прак
тикує «пізнання долі» на огірках. 
Сутність цього методу надто проста: при
ходиш до неї із своїм огірком, відкушуєш 
його і передаєш гадалці. Вона по характе
ру надкусу -  вугли, розміри, щербинки та 
ін. -  «пізнає» твоє майбутнє.

Пропаганда містицизму -  невід’ємна 
риса львівської преси. Характерно, що 
імена тих цілителів, які рекламуються, пе
рекочовують від однієї газети до іншої. 
Так, нині на зміну тій батареї цілителів, 
про яких РП вже писала, прийшла нова. 
Тут і якась легендарна львів’яночка, на
родна захисниця пані Ганна, і ворожка й 
ясновидця пані Либідь, і провидця, якій 
немає рівних, Валентина, й людина 
унікальних здібностей ясновидця Оляна.
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РЕЛІГІЯ Б СУЧАСНОМУ СВІТІ

РЕЛІГІЯ І СВІТ

В США створюється новий між
релігійний альянс «Християнські 
Церкви СІЛА разом». До цієї еку
менічної організації, метою якої є 
«свідчити світові про Христа» при од
ночасному визнанні спільного й пова
жанні відмінного, ввійдуть протес
тантські, православні та англіканські 
громади, а також представники като
лицької церкви, різних африкано-аме- 
риканських деномінацій.

Останнім часом загальний рівень 
віри в Бога серед канадського населен
ня значно впав. Вважається, що цер
ковність -  це особисте життя кожної 
людини: «Хто як хоче, так нехай і 
вірить». Державна влада взагалі в цер
ковні справи не втручається. В Канаді 
немає ніякого контролю за діяльністю 
релігійних громад, а політики займа
ють щодо Церкви w нейтральну по
зицію -  не втручаються, але й не допо
магають. Реакція влади відбувається 
лише у випадку порушення державно
го законодавства». Так оцінив архієпи
скоп Марк (Петрівців) нинішню 
релігійну ситуацію в Канаді, де він 
майже дванадцять років опікується 
українцями православних парафій. 
(Вісник прес-служби УПЦ. -  Bun. 32)

«Французи перестають бути 
релігійними». Таку інформацію пода
ла щоденна газета «Монд». Хоча 73%

мешканців цієї країни свідчать, що во
ни є нібито релігійними, але лише 24% 
з них переконані в існуванні Бога, 34%
- кажуть, що Бог «можливо» існує, 19%
- заявляють: «напевно, що ні». 22% 
французів кажуть, що його взагалі не
має. Лише 12% опитаних принаймні 
раз на тиждень відвідують релігійні 
служби, 25% моляться щодня або час
то. Соціолог Режіс Дебре зауважив, що 
релігійність людей базується не на 
їхніх віруваннях, а на тому, чи нале
жать вони до якоїсь церкви. Він за
явив: «Релігія перетворюється на яр
лик».

85% населення Фінляндії -  лютера
ни. 95% з них вірять в Бога так, як то
му вчить Церква, лише 3% в чомусь не 
згодні з офіційною доктриною. Прак
тично всі опитані вважають Ісуса Хри
ста сином Божим, 89% впевнені в його 
воскресінні. 66% лютеран країни Су- 
омі вірять в замогильне життя, 15% 
сприймають вчення про всезагальне 
спасіння.

Документ під номером 137, написа
ний урядом Індонезії ще в 2002 р. і 
зорієнтований на протидію будів
ництву нових і закриття старих хрис
тиянських церков, нині активно вико
ристовується мусульманами країни 
для боротьби проти поширення хрис
тиянства. Для закриття молитовного 
будинку досить незгоди з його на
явністю людей, які проживають поруч 
з ним. Із 350 християнських церков, 
діючих на території Джакарти і навко-
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ло неї, біля 60 функціонують без доз
волу на те уряду Індонезії, а відтак до
ля їх уже «вирішена».

Християни зазнають гонінь в Ла
осі. За належність до християнства тут 
спочатку штрафують (штраф -  20 до
ларів, а це дорівнює середній місячній 
зарплаті лаосців), а потім погрожують 
розстрілом за невідмову від своїх 
релігійних переконань. В провінції Ат- 
тапу (як і в інших) останнім часом бу
ло організовано спеціальні рейди про
ти християн. Віруючих арештовують 
під час богослужінь і відправляють 
прямо до в’язниць.

Пам’ятник апостолу Павлу буде 
встановлено у жовтні в сирійському 
містечку Кокаб. Це буде бронзова

фігура на гранітному постаменті, що 
зображує апостола Павла з книгою 
«Нового Завіту» у руках. Автором 
пам’ятника є російський скульптор 
О.Руковишніков. За переказом, саме 
у цьому містечку (20 км. від Дамаска) 
відбулося чудесне явлення Христа апо
столу. Павло вважається засновником 
Антиохійської ПЦ, тому патріарх Ан- 
тиохійський і всього Сходу Ігнатій IV 
назвав встановлення пам’ятника в Ко- 
кабі «чудовим проектом». Встановлен

ня пам’ятника є спільним проектом 
Руської ПЦ, Антиохійського патріар
хату і російського фонду Андрія Пер
возванного.

Мусульманський емірат Катар дав 
дозвіл і виділив земельні ділянки під 
забудову п’яти християнських цер
ков -  католицької, православної, про
тестантської, коптської та англікансь
кої. Це -  наслідок прийняття нової 
Конституції Катару, яка гарантує сво
боду віросповідань всім громадянам 
країни. Найбільшою християнською 
громадою в Катарі є католицька. Вона 
нараховує 48 тис. вірних. Окрім хрис
тиянських, в країні діють ще іудейська, 
буддистська та індуїстська громади.

Лідери німецьких Церков вітають 
рішення Федерального консти
туційного суду Німеччини про зали
шення в силі Закону, яким забороне
на торгівля у неділі. Відповідно до за
кону, всі магазини повинні відкрива
тися в будень не раніш 6 ранку, а за
криватися - не пізніше 6 вечора. Май
же всім торговим організаціям забо
ронено працювати в недільні дні. Ви
нятки можуть бути зроблені лише для 
магазинів в аеропортах, на залізнич
них станціях і автозаправках, а також 
у деяких туристичних зонах. Перегля
ду цього закону домагалися власники 
найбільшої мережі супермаркетів 
«Галерія Кауфхоф», які оскаржили 
його в конституційному суді. У бо
ротьбі за збереження закону Церкву 
підтримали німецькі профспілки. 
Лідери християн і профспілок побою
валися, що легалізація торгівлі по 
неділях може привести до подальшо
го примусу людей відмовитися від
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вихідного дня. Ні економічні інтере
си, ні воля людей розпоряджатися 
власним часом не виправдають скасу
вання закону про години роботи ма
газинів, говориться в спільній заяві 
лідерів Євангелічної лютеранської 
церкви і Католицької церкви в Німеч
чині. Кожна з цих деномінацій нара
ховує по 26 млн. віруючих. Загальна 
кількість населення Німеччини стано
вить десь 82 млн. осіб.

В московських школах введено ви
кладання факультативно «Історії 
релігій». Викладати предмет будуть 
світські педагоги. Це дасть можливість 
не допустити формування негативно
го ставлення школярів до тієї чи іншої 
конфесії. В педагогічних вузах ор
ганізовано підготовку вчителів з 
історії релігій.

Святий Георгій, який вбиває білого 
дракона, відтепер на гербі Грузії. Це -
символ царської династії Багратіоні. 
В центрі герба зображено плащаницю 
Христа. Герб затверджено парламен
том країни.

Європейські країни мають намір 
спільно впроваджувати релігійну 
освіту в програму середніх шкіл. Таке 
рішення було прийнято на міжна
родній конференції «Релігія й освіта: 
можливість розвитку толерантності 
через викладання релігійної факто- 
логії», що відбулася на початку липня 
в Мальті. «Наші суспільства в даний 
час підірвані недостатністю знань 
в сфері культури, що особливо 
помітно серед молоді Європи і може 
мати негайні й небажані наслідки», - 
говориться в підсумковому документі

конференції. Учасники форуму стур
бовані тим, що «з ростом секуляри
зації релігійні інститути перестали пе
редавати релігійну культуру новим 
поколінням», і «зараз ми стали свідка
ми загального занепаду нашого куль
турного рівня». У зв’язку з цим автори 
документа запропонували створити 
робочу групу, яка б зайнялася ство
ренням Міжнародного інституту із 
співробітництва в сфері релігійної 
освіти, що дасть можливість різним 
країнам обмінюватися досвідом і ви
робити методику включення релігій
ного предмету в загальну шкільну 
освіту. Зі свого боку верховний 
комісар Ради Європи із прав людини 
Альваро Хіль-Роблес, який брав 
участь у конференції, пообіцяв розви
ти цю ініціативу в європейських 
структурах. Форум був організований 
офісом верховного комісара і Фондом 
міжнародних досліджень Мальтій
ського університету. У заході взяли 
участь деякі глави європейських дер
жав, вчені та релігійні діячі.

К А Т О Л И Ц И З М
Зустріч між Папою Римським Іва

ном Павлом II і Вселенським Патріар
хом Варфоломієм І відбулася в Апос
тольському палаці Ватикану. Обійми 
глави і предстоятеля у, який з часів
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Візантійської імперії іменується у пра
вославному світі «першим серед 
рівних», символізували можливість 
єднання всіх християн. Звертаючи до 
віруючих, які зібралися на площі св.Пе- 
тра у Ватикані, Іван Павло II підкрес
лив, що цього разу урочистості з наго
ди свята апостолів Петра і Павла збіга
ються з візитом у Вічне місто Варфо
ломія І. У цьому зв’язку Понтифік нага
дав, що 40 років тому, у січні 1964 р., 
у Єрусалимі відбулася історична зустріч 
між Папою Римським Павлом VI і Кон
стантинопольським Патріархом Атена- 
гором І, у ході якої вони обмінялися 
братерськими обіймами. «Ці обійми 
стали символом бажаного примирення 
між католицькою і православною 
Церквами, а також передчуттям надії 
на просування до повної єдності всіх 
християн», - сказав Папа. Варфоломій І 
був також запрошений на урочисте бо
гослужіння в соборі Святого Петра, яке 
відбулося з нагоди свята апостолів Пет
ра і Павла. Під час зустрічі Іван Павло II 
зробив ще один символічний жест, за
явивши, що сучасні католики мають 
почуття скорботи і болю, згадуючи про 
те, як вісім століть назад учасники хре
стових походів спустошили Константи
нополь. Однак він закликав дивитися 
в майбутнє і сприяти досягненню хрис
тиянської єдності. У свою чергу Все
ленський патріарх прочитав молитву 
біля могили Папи Павла VI у Соборі 
св. Петра. Тим самим він підкреслив ту 
велику роль, яку цей Понтифік відіграв 
у справі примирення з православними, 
коли разом з Атенагором І прийняв 
рішення піддати забуттю взаємні ана
феми церков 1054 р. За результатами 
зустрічі була підписана спільна декла
рація, в якій Предстоятелі Церков вис

Релігія в сучасному світі_________
ловили свої сподівання на зміцнення 
католицько-православної співпраці 
в контексті європейської інтеграції. 
Патріарх Варфоломій запросив Папу 
відвідати Стамбул. Востаннє Понтифік 
був тут ще в 1979 р.

Ватикан одержав статус спостеріга
ча Організації Об’єднаних Націй без 
права голосу. Таку резолюцію ухвали
ла Генеральна Асамблея ООН 1 липня. 
Постійним представником Ватикану 
в ООН буде архієпископ Челестіно 
Мільоре.

Папа Римський Іван Павло II виз
наний найбільш впливовим європей
цем останньої декади двадцятого 
століття. Це засвідчили опитування, 
проведені британським виданням 
Financial Times у Старому Світі. На
вряд чи ця перемога Понтифіка у гро
мадському рейтингу була для когось 
несподіванкою.

Послання Папи «Спорт і туризм: 
життєві сили у служінні взаємо поро
зумінню, культурі й розвитку країни»,
оприлюднене Ватиканом з нагоди XXV 
Всесвітнього Дня туризму, говориться 
про необхідність плекання спорту як за
собу будування більш братерського і 
солідарного світу, формування любові 
до життя. В Посланні Понтифік розгля
дає спорт як засіб поваги і відповідаль
ності, належної оцінки кожної людини.

Папа Римський постійно шукає 
шляхи зближення з Церквою Мос
ковського Патріархату. Нещодавно він 
на радість РПЦ відклав на невизначений 
термін надання УГКЦ статусу Патріар
хату, а тепер виявив бажання передати
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Московській Церкві чудотворну ікону 
Казанської Божої Матері. Згадаймо, Па
па мав навіть намір завезти цю ікону 
в Казань ще під час планованого візиту 
до Монголії, але він не склався й святи
ня залишилася в особистих апартамен
тах Понтифіка у Ватикані. І ось керівник 
прес-служби Апостольської Столиці Хо- 
акін Наварро Вальс повідомив, що ця 
передача відбудеться 28 серпня. «Святий 
Отець сподівається, - сказав він, - що 
римське паломництво Казанської божої 
матері зможе сприяти бажаній єдності 
між католицькою і православною церк
вами». У Ватикані плекають надію, що 
після поїздки до Москви з іконою 
спеціальної делегації зрештою буде 
вирішене питання про так бажаний для 
Папи візит до Російської Столиці.

Святий Престол висловив задово
лення в зв’язку зі схваленням главами 
держав і урядів 25 країн-учасниць 
Євросоюзу проекту європейської Кон
ституції. Про це повідомив керівник 
прес-служби Ватикану Хоакін Наварро 
Вальс. Він назвав це рішення «новим і 
важливим етапом процесу європейсь
кої інтеграції», що завжди користував
ся підтримкою Папи Римського. Особ
ливо Н.Вальс виділив”ту частину Кон
ституції, у якій говориться про збере
ження і захист статусу релігійних кон
фесій у країнах ЄС і про необхідність 
підтримки з ними відкритого, прозо
рого і постійного діалогу. Водночас 
офіційний представник Ватикану вис
ловив співчуття в зв’язку з тим, що із- 
за протидії урядів деяких країн у про
ект європейської Конституції не 
ввійшло положення, що свідчить про 
християнські корені Європи. В Трак
таті не знайшлося місця ані для Бога,

ані для оцінки християнської спадщи
ни. У контроверсійній його преамбулі 
говориться тільки про культурну, 
релігійну і гуманістичну спадщину, 
а також записано, що Євросоюз не має 
права втручатися у відносини Церква- 
держава своїх членів, але повинен 
незмінно підтримувати діалог між 
інституціями ЄС і Церквами та 
релігійними організаціями. «Мова йде 
про невизнання історичної очевид
ності, християнської ідентичності 
європейських народів», - підкреслив 
Вальс.

Наступний Римський Папа буде 
«більш скромною фігурою», аніж Іван 
Павло II, і при його понтифікаті керу
вання Церквою буде «більш ко
легіальним», - вважає примас като
лицької Церкви в Канаді архиепископ 
Квебекський кардинал Марко Уелле. 
Авторитет Папи яскраво прояв
ляється в правлінні нинішнього Пон
тифіка, тоді як його спадкоємець, 
швидше за все, обере «інший стиль» і 
дозволить принципу соборності 
«функціонувати інакше». У той же час 
кардинал Уелле закликав не розціню
вати ці слова як критику Івана Павла 
II. «Я буду хвалити Господа, якщо Він 
пошле нам ще одного настільки ж 
сильного лідера», - підкреслив прелат. 
Протягом 25 років свого понтифікату 
Іван Павло II був дуже важливою 
фігурою світового масштабу. За роки 
правління Івана Павла II «Церква до
моглася прогресу, і ця тенденція по
винна зберігатися». Кардинал Уелле 
також відзначив, що в той час, коли 
політичні лідери багато в чому втра
тили довіру людей, Папа став уособ
ленням «моральної совісті людства».
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На думку кардинала, головним за
вданням наступного Папи буде вста
новлення балансу між «роллю центру 
й участю національних ієрархій і си
нодальних структур у керуванні Церк
вою». Прелат також переконаний 
в можливості відновлення повної 
єдності християн. «Єдність можлива, 
тому що її хоче Бог», - підкреслив 
примас Канади. На його думку, лідери 
православних Церков усвідомлюють 
цей «моральний імператив». «Думаю, 
нам варто будувати дружні відноси
ни, ґрунтовані не на одному лише бо
гословському діалозі», - підкреслив 
прелат. Проявом цього є такі «нові 
рухи», як «Фоколяре» чи «Громада 
святого Егідія», діяльність яких допу
скає залучення християн різних кон
фесій у спільну роботу в гуманітарній 
та іншій сферах.

Почалася висвята в священики Ри
мо-католицької Церкви корінних 
росіян. Це здійснив 27 червня орди- 
нарій Східносибірської дієцезії єпис
коп Йозеф Верт. Тут на території 
4 млн. кв. км. нині служать 48 свяще
ників переважно закордонного поход
ження.

Католицькі священики зазнають 
в Росії постійних обмежень. Оскільки 
більшість з них іноземці, то кожні три 
місяці вони мають їздити до себе 
в країну, щоб там одержати візу на но
вий в’їзд до РФ. Як це засвідчив орди- 
нарій св.Климентія в Саратові єпископ 
Клеменс Пікель, влада постійно 
присікується до духовенства його 
церкви. Постійні поїздки священиків 
додому створюють до того ж для 
Церкви великі фінансові проблеми.

В США серед католиків не стихає 
дискусія щодо того, чи можна допускати 
до причастя політиків, які виступають за 
підтримку абортів. До цієї суперечки

приєднався і префект ватиканської Кон
грегації віровчення кардинал Йозеф 
Ратцингер, який виклав свою позицію 
в секретному листі до членів єпископсь
кої конференції США. Прямо не згадую
чи прихильників абортів, кардинал пи
ше, що люди, «які живуть в гріху» чи 
«заперечують вчення Церкви», не по
винні приступати до причастя. Частина 
єпископів США також вважають, що 
політики, які виступають за аборти, ев- 
таназію чи легалізацію одностатевих 
шлюбів, варто відмовляти в причасті. 
До списку таких політиків потрапив 
навіть кандидат у президенти США від 
демократичної партії, нинішній сенатор 
від штату Массачусетс Джон Керрі. Про
те більшість католиків, яких очолює ар
хиепископ Вашингтонський кардинал 
Теодор Маккаррик, категорично проти 
такого суворого покарання. Цей прелат 
очолює в єпископській конференції 
США особливу комісію, яка повинна 
розробити загальний для всієї амери
канської Церкви підхід до питання про 
причащання політиків-лібералів.

Католицька єпископська конфе
ренція США прийняла ухвалу «Като
лики в політичному житті». Цей доку
мент дозволяє кожному єпископу са-
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мому приймати рішення, чи допуска
ти політика, що виступає в підтримку 
абортів, до причастя. «Ті, хто форму
лює закони», зобов’язані створювати 
«коректне з погляду моралі законодав
ство», захищати ненароджених дітей і 
виступати проти абортів, - говориться 
в документі. «В противному випадку 
вони будуть винні в співробітництві зі 
злом і гріхах проти блага людей». У до
кументі також говориться про не
обхідність «переконувати людей у без
цінності людського життя й не
обхідності захищати людську гід
ність». Усі католики повинні виступа
ти на захист цих принципів суспільно
го життя, нагадують автори докумен
ту. Американські єпископи наполяга
ють також на тому, що «католицьке 
співтовариство і його інституції не по
винні заохочувати тих, хто виступає 
проти вчення Церкви і її моральних 
принципів», преміями і нагородами, 
які можуть бути розцінені як заохо
чення поглядів цих діячів. Щодо допу
ску прихильників абортів до причастя, 
єпископи пишуть: «Кожний повинен 
перевірити свою совість», щоб зро
зуміти, чи гідний він приступати до 
Святих Дарів. Документ, що склала 
спеціальна комісія єпископської кон
ференції начолі з архиепископом Ва
шингтонським кардиналом Теодором 
Маккарриком, був прийнятий 
більшістю голосів: «за» -  183 прелати, 
а «проти» -  лише шість. (Zenit)

«Євхаристійна гостинність», тобто 
причащання некатоликів у католиць
ких храмах, можлива за певних обста
вин. Так вважає президент папської ра
ди із сприяння християнській єдності 
кардинал Вальтер Каспер. Останнім ча

сом євхаристійна гостинність широко 
поширилася в ряді країн, особливо 
в Німеччині й Швейцарії, що викликає 
затурбованість . Цікаво, що у своїй ен
цикліці «Ecclesia de Eucharistia» («Церк
ва євхаристії», 2003 р.) Папа Іван Павло 
II наполягає на тому, що в католицьких 
церквах можуть причащатися тільки 
католики. За словами Понтифіка, 
інтеркоммуніон (спільне причастя ка
толиків і протестантів) -  це злочин 
проти екуменізму, тому що в наслідок 
цього створюється враження, що інші 
Церкви поділяють вчення католиків 
про євхаристію. У недавній інструкції 
«Redemptions Sacramentum» вати- 
канська Конгрегація таїнств також за
судила практику «євхаристійної гос
тинності» як тяжке порушення ка
нонів. Відповідно до правил Церкви, 
некатолики можуть приймати като
лицьке причастя тільки у випадку 
крайньої необхідності (наприклад, 
близької смерті) і за умови, що вони 
приймають католицьке вчення про 
євхаристію. Кардинал Каспер не став 
перераховувати, у яких саме випадках 
протестантам дозволяється приступа
ти до католицької чаші. Прелат лише 
зауважив, що такі випадки можливі.

Католицька Церква в Туреччині 
представлена чотирма обрядами: ла
тинським, вірменським, халдейським 
та сирійським. Під час зустрічі з 
прем’єр-міністром країни Р.Ердага- 
ном (а вона була першою) католицькі 
єпископи висловили йому прохання 
про визнання КЦ в Туреччині.

Офіційне вибачення за наслідки 
інквізиції, під час якої Римська Като
лицька Церква піддавала людей торту -
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рам за підозрою в єресі, Папа Іван 
Павло II висловив у своєму листі, який 
був виголошений під час презентації 
нової книги про інквізицію. Понтифік 
вибачається за «за помилки, скоєні 
в процесі служіння істині, за викорис
тання методів, несумісних з ідеями ве
ликого Писання».

Виплата у США компенсації лю
дям, які заявили про сексуальні дома
гання з боку католицьких священиків, 
призводить до банкрутства єпархій.
Першою змушена оголосити банкрут
ство Римсько-католицька єпархія 
Портленду. І це не останній такий ви
падок для католицької громади СІЛА. 
Інакше для задоволення тисяч пре
тензій з боку постраждалих парафіян 
цілого ряду єпархій прийдеться роз
продати все своє майно. Архиепископ 
Портлендський вже задовольнив пре
тензії 130 осіб -  жертв сексуальних до
магань з боку священнослужителів. 
На це витрачено понад 53 млн. до
ларів. Єпархії загрожує ще кілька де
сятків позовів. Інші католицькі єпархії 
США (Арізонська, Санта Фе в Нью- 
Мексико та ін.) змушені позичати па
рафіяльні гроші для того, щоб звести 
кінці з кінцями під натиском позовів. 
Бостонська єпархія вже розпродала ча
стину майна, щоб уникнути банкрут
ства. Усього в США а має виплатити 
близько 650 млн. доларів жертвам сек
суальних наруг. Але, окрім матеріаль
них витрат, вона дорого поплатилася 
своєю репутацією, своїм престижем.

Президент католицької єпископсь
кої конференції СІНА висловився на 
підтримку проекту виправлень до 
Конституції країни, відповідно з яки

ми шлюбом може бути визнаний 
тільки союз чоловіка і жінки. Єпископ 
Белльвільський Уїлтон Грегорі напра
вив лист членам сенату, в якому закли
кав їх затвердити виправлення. «Не
давні дії в судах деяких штатів підда
ють інститут шлюбу серйозній небез
пеці. Ми, католицькі єпископи Сполу
чених Штатів, переконані, що шлюб - 
основа людського суспільства. Хоч 
шлюби регулюються державним зако
нодавством і канонами Церкви, але 
створює їх не Церква і не держава, 
а сам Бог. Тому єпископи впевнені, що 
ні держава, ні Церква не мають права 
вносити змін у значення і структуру 
шлюбу». Верхня палата американсько
го конгресу повинна була розглянути 
пропозицію про виправлення вже в се
редині липня, проте єпископ Грегорі 
побоюється, що противники проекту 
постараються відсунути слухання з пи
тання на більш пізній термін. Раніше 
єпископ Грегорі розіслав лист по всіх 
єпархіях США, закликаючи єпископів 
переконати місцевих сенаторів голосу
вати за прийняття виправлення. За
значимо, що у 2004 р. в кількох штатах 
США були спроби зареєструвати одно
статеві шлюби. Наприклад, суд штату 
Массачусетс відхилив позов супротив
ників цього нововведення, визнавши 
реєстрацію таких шлюбів на території 
штату законною.

Проводити службу Божу безпосе
редньо на декількох популярних пля
жах -  така нова ідея католицького єпи
скопа Антоніу Марселіну із портового 
португальського міста Авейру (250 км. 
на північ від Лісабону). Він вважає, що 
навіть відпустка на пляжі недостатня 
причина для того, щоб пропускати ме
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су. «Відпочинок не має бути пусто по
рожнім проведенням часу. Дозвілля 
тільки тоді має сенс, коли служить ду
ховному збагаченню,» -  відзначає єпи
скоп. Він вважає, що його ініціатива 
буде більш дієвою тоді, коли «люди 
більш безтурботні». Щотижневі меси 
будуть проходити в серпні на пляжах 
Авейру.

Monastic -  так навивається торгова 
марка, яка об'єднала понад двісті като
лицьких монастирів у Франції, які, як 
відомо, не фінансуються державою. Це 
нове об’єднання покликане захищати 
перш за все економічні інтереси монас
тирів, а насамперед захищати монас
тирську продукцію від світських конку
рентів. Останніми роками практично всі 
католицькі монастирі у Франції мають 
значні кадрові проблеми (понад 60% 
ченців мають пенсійний вік), дуже мало 
молоді. А тому зменшення кількості ро
бочих рук не могло не позначитися на 
економічному стані монастирів.

Привселюдно відреклися від като
лицької віри близько 1500 іспанських 
геїв і лесбіянок. Це було зроблено 
в знак протесту проти позиції Като
лицької Церкви в Іспанії, яка пере
шкоджає владі легалізувати односта
теві шлюби. Активісти гей-руху напра
вили своїм єпископам листа з вимо
гою не вважати їх католиками. Като
лицька громада Іспанії одержує від 25 
до 30% своїх коштів від уряду. Плат
ники податків можуть добровільно 
платити в церковний фонд 0,5% від су
ми своїх податків. Зрікшись від като
лицтва, іспанські гомосексуалісти 
відтак відмовилися брати участь 
у фінансуванні Церкви. Мадридський

кардинал Антоніо Марія Роуко Варела 
відзначив, що так як неможливо стер
ти імена хрещених з церковних книг, 
так само неможливо їм відлучитися від 
католицької Церкви. Прелат порівняв 
демарш іспанських гомосексуалістів зі 
зреченням дітей від батьків і з позбав
ленням сану. «Рукопокладена у свяще
ника людина за правилами католиць
кої Церкви не може бути позбавлена 
сану, навіть якщо вона залишить 
служіння і одружиться».

Італійські телевізійники вирішили 
передбачити події і заздалегідь роз
поділили, хто і що буде транслювати 
в день смерті Папи Івана Павла II. Як
повідомила газета , відповідно до сек
ретного циркуляра керівництва 
італійської державної телерадіоком- 
панії RAI, ексклюзивні права на транс
ляцію одержать випуск новин на каналі 
Rai-І, першому з трьох каналів теле- 
радіокомпанії RAI, а також аналітична 
програма «Porta a porta», яку веде жур
наліст Б.Веспа. У перші години екстрені 
випуски новин першого каналу будуть 
транслюватися по всіх трьох каналах. 
Ця інформація викликала обурення 
в групи депутатів від опозиції, але не 
стільки із-за того, що RAI, як і будь-яка 
телекомпанія чи інше ЗМІ готуються 
до такої події, скільки із-за того, що 
керівництво телекомпанії ущемляє 
інтереси інших телеканалів.

ПРОТЕСТАНТИЗМ
Євангельський рух активно зрос

тає у всьому світі. Згідно публікацій 
німецького євангельського видав
ництва «Idea», Всесвітня організація 
Worid Evangelical Alliance (Світовий
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Євангельський Альянс) співпрацює 
нині з 2 мільйонами помісних церков, 
до яких належить щонайменше 400 
мільйонів парафіян з 123 країн. 
Найбільше зростання протестантів 
спостерігається в Латинській Америці: 
щороку тут мільйони католиків 
приєднуються до п’ятидесятників чи 
харизматів. В деяких регіонах Бразилії 
кількість протестантів становить вже 
десь 40% населення. Спостерігається 
інтенсивне зростання єввангельських 
віруючих в азіатських країнах. В му
сульманській країні Бангладеш щ о
тижня відкривається одна протес
тантська церква. В перспективі на 
півночі Індії за п’ять років з’явиться 
понад 200 тис. нових церков. Алжир 
живе з перспективою появи в кожно
му населеному пункті принаймні 
однієї протестантської громади. Обме
жує поширення протестантизму лише 
захоплення влади в ряді азіатських 
країн ісламськими екстремістами.

В Тулі невідомі зірвали молитов
ний будинок Церкви Євангельських 
Християн-Баптистів. Деформовані бо
кові стіни будівлі, впало перекриття 
між першим і цокольним її поверха
ми. Представники громади не визна
ють версію вибуху із-за неполадків 
в системі забезпечення побутовим га
зом, бо ж газове обладнання молитов
ного будинку зовсім не постраждало. 
До того ж, охоронці о 3-й ночі бачили 
трьох чоловіків, які крутилися біля 
будівлі саме з того боку, де й трапився 
вибух. То ж маємо чистої води терори
стичний акт, який здійснили ті, хто не- 
вдоволений наявністю в місті бап
тистської конфесії. Майже водночас 
згорів офіс Союзу ЄХБ в Санкт-Петер

бурзі. Пожежники біля 10 годин боро
лися з пожежею. Внаслідок неї знище
но переносну студію, музінструменти, 
комп’ютерні касети, офісне обладнан
ня і меблі, фотоархіви, література то
що. Комп’ютери вийшли з ладу, 
оскільки під час гасіння пожежі були 
залиті водою. Пастор Дмитро Поляков 
дякує Богу хоч за те, що збереглися до
кументи, які засвідчують законність 
реєстрації Церкви. То ж чи є все це ви
падковістю?

Вищий суд Квебеку (Канада) виз
нав право свідків Єгови на релігійне 
служіння на дому, якого їх позбавила 
муніципальна рада невеличкого 
містечка Бленвіля. Виступаючи в Ви
щому суді, суддя Жан Крепо визнав, 
що Свідки Єгови, приходячи 
в домівки людей, сприяють їм 
у підтримці високих моральних і ду
ховних норм, як це робили перші 
християни. Служіння на дому є 
«суспільно корисною справою». Вер
ховний суд визнав, що Свідки Єгови 
не мають одержувати якісь спеціальні 
дозволи на проведення свого 
служіння. Апеляційний суд Квебека, 
куди звернулася муніципальна рада 
Бренвіля, залишив рішення Вищого 
суду в силі. При цьому, процитував
ши Хартію прав і свобод Канади, яка 
захищає свободу віросповідань і пра
во виражати свої релігійні переконан
ня шляхом проповіді і навчання, суд 
ухвалив: «Місцевий закон Бренвіля 
грубо порушує свободу віросповідань 
Свідків Єгови, а також свободу думки, 
переконань, поглядів і слова грома
дян... Докази засвідчують, що меш
канці Бренвіля скаржилися на настир
ливі візити по квартирах, але не
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Свідків Єгови, а різних вуличних 
торгівців та агітаторів. Ніякого тиску 
і явної необхідності обмежувати 
релігійні візити по домах не було. 
Більше того, зазначені приписи були 
сформульовані необдумано і прий
няті поспіхом без попередніх кон
сультацій. Вони також були визнані 
безпідставними й такими, що пору
шують зазначену мету -  захист при
ватного життя городян. У вільному 
демократичному суспільстві муніци
пальна рада не має вести себе як 
«старший брат», вирішуючи, кого 
мешканцям міста можна приймати 
у себе дома вечорами або у вихідні 
дні, а кого ні». (Пробудись! -  8 липня)

Проти діяльності Свідків Єгови 
в Росії виступила Отаманська рада Ге
оргіївського відділу Терського козаць
кого війська (Ставрополля). У своєму 
відкритому листі на адресу місцевої і 
крайової влади козаки і православні 
священнослужителі висловлюють стур
бованість тим, що «сектанти інтен
сифікують діяльність, яка носить явно 
політичний характер». У вину Свідкам 
ставиться те, що вони забороняють чле
нам своєї Церкви служити в армії, всту
пати в інші організації, голосувати на 
виборах, відзначати дні народження і 
християнські свята. А тому, вважають 
автори звернення, головна мета, яку пе
реслідують Свідки Єгови, - збирати по
жертвування в загальну касу і вербувати 
нових прихильників сектантства. Така 
позиція козацтва стала своєрідною ре
акцією на рішення Головинського суду 
Москви, який, задовольняючи клопо
тання прокуратури Північного округу 
російської столиці, ліквідував громаду 
Свідків Єгови на підставі ст.14 Закону

про свободу совісті, «як спрямованої на 
розпалення релігійної ворожнечі, руй
нування родини».

Англікансь
ка Церква по
винна визначи
тися, чи варто 
обновляти про
цедури дисцип
лінування духо

венства з питань догматики й обрядової 
сторони церковного життя, а чи ж н і 
Одне із найголовніших питань -  про 
відношення Церкви до проблеми гомо
сексуалізму. Більш консервативно нала
штовані члени Церкви звинувачують 
архиепископа Кентерберійського Роуе- 
на Вільямса, натякаючи на його ролі 
в ситуації, яка виникла. Дебати, присвя
чені цим проблемам, відбулися 
у Йоркському синоді. В Англіканській 
Церкві вже бували випадки, коли 
дузавництво заперечувало ті чи інші 
принципи догматики або обрядової сто
рони. Один з останніх -  це випадок, ко
ли єпископ Даремський Девід 
Дженкінск у середині 80-х років висло
вив свої сумніви щодо непорочності за
чаття і воскресіння Ісуса Христа. Але 
в дійсності за останні 40 років серйозних 
випадків подібного роду не було. Синод 
визначив порядок подачі скарг -  останні 
можуть виходити тільки від офіційних 
осіб, від членів парафіяльної церковної 
ради чи від єпархіального синоду. 
Іншим важливим питанням обговорен
ня є проблема співвідношення за
робітної плати єпископів і архиєпис- 
копів з винагородою, яку одержують ря
дові священнослужителі. Наприклад, за
робіток архиепископа Роуена Вільямса 
складає 62 тис. фунтів на рік, заробітна
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плата єпископа -  34 тис. фунтів, а па
рафіяльний вікарій одержує 18,5 тис.

Нове видання Нового Завіту,
здійснене з благословення головного 
ієрарха Англіканської Церкви архієпи
скопа Кентеберійського, викликало 
гостру критику віруючих. Насамперед 
невдоволеність спричинена тим, що 
в текст введено такі зміни, які вип’ячу- 
ють необхідність займатися сексом, 
по-іншому подають імена біблійних 
персонажів (апостол Петро -  Рокі, 
Марія Магдалина -  Меггі та ін.).

Майбутній глава Англіканської 
Церкви принц Чарльз щорічно витра
чає на свою майбутню дружину Камілу 
455 тис. доларів, а на обслугу -  майже 6 
мільйонів. Прибутки спадкоємця пре
столу в 2003 р. становили понад 
21 млн. доларів і мають тенденцію до 
зростання. Хоч, згідно закону, принц 
не зобов’язаний платити податки, 
проте він перерахував на користь дер
жави в 2003 р. 40% своїх прибутків.

Молодіжний баптистський рух 
«Революція Ісуса», засновником якого 
є Стефан та Ганна Кристиансен з Нор
вегії, відкрило у всіх вищих навчаль
них закладах країни студентські хрис
тиянські групи. З цього року рух пра
цює під гаслом «Європі потрібно 500 
тисяч нових церков? То ж вперед!». І 
як наслідок -  вже з’явилося декілька 
десятків Церков у вузах не лише Нор
вегії, а й Європи.

Організована Другою московською 
церквою Євангельських християн- 
баптистів всеросійська хмісіонерська 
експедиція «Євангелію -  народам

Росії», яка стартувала на автомобілях 
21 грудня м.р., має декілька етапів і 
проходить тисячі кілометрів по про
сторах Росії. По дорозі до неї приєдну
ються церкви із різних міст і регіонів 
РФ. Інформацію про місіонерську екс
педицію подає сайт Російського Союзу 
ЄХБ (www.baptist.org.ru), а також опи
сує часопис «Свет Евангелия».

%

ПРАВОСЛАВ'Я
Патріарх Варфоломій, перебуваю

чи з офіційним візитом в Апос
тольській Столиці, прийняв разохм з 
православною спільнотою Риму храм 
св. Феодора на Палатині. Храм цей 
обіцяв передати православним ще Па
па Павло VI. Відтак нинішній Пон- 
тифік зреалізував цю обіцянку.

Православ’я -  друга за величиною 
релігійна група у Литві. Майже 150 
тис. жителів країни вважають себе 
православними. До православних 
віднесли себе 52% проживаючих тут 
українців, 46% росіян і 32% білорусів. 
Найбільше православних проживає 
у Клайпеді (8,2%), Вільнюсі (8%) і Бу- 
тені (7,5%)

Румунська Православна Церква 
прагне підпорядкувати собі право
славних Молдови. Нині предстояте
лем Молдавської ПЦ Московського 
Патріархату є митрополит Володи
мир. Донедавна в його підпорядку
ванні був єпископ Бельський, вікарій 
Кишинівської єпархії єпископ Петро. 
Але, вступивши в конфлікт з пред
стоятелем МПЦ РП, він попросився 
на спокій в один з румунських монас
тирів. Проте довго в цій іпостасі він
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не пробув. З волі румунського 
Патріарха він стає «єпископом Ки
шинівським, митрополитом Беса- 
рабським і екзархом Молдавських зе
мель», але вже в юрисдикції Румунсь
кої ПЦ. Румуни це розуміють так: всі 
етнічні румуни, до яких вони відно
сять і молдаван, які проживають на 
території Молдови. Відтепер мають 
підпорядковуватися не місцевому 
священноначалію, що в юрисдикції 
Московського патріархату, а ар
хиепископу Петру (Подураву). Йде 
процес створення парафій, які б 
підпорядковувалися нововизначено- 
му архиепископу.

Білоруська православна церква 
(БПЦ) звернулася в парламент Біло
русії з проханням врегулювати питан
ня в сфері оподатковування 
релігійних організацій. БПЦ просить 
внести зміни у законодавство, що сто
суються зниження податків на землю і 
на нерухомість для релігійних ор
ганізацій. Мотивація такого подання 
в тому, що православні релігійні ор
ганізації є некомерційними і не відно
сяться до суб’єктів господарювання, 
а парафії виконують соціальні програ
ми. Тому для релігійних організацій 
необхідне зменшення податків на зем
лю і нерухомість, оскільки деякі 
сільські парафії не в змозі заплатити 
непомірно великі суми.

Професор богослов’я диякон 
Андрій Кураєв вважає, що розкол хри
стиянства на православну і католицьку 
Церкви не так глибокий, як здається 
на перший погляд. «Не варто пе
ребільшувати міру цього розділення. 
Наш розкол глибокий і серйозний з
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релігійної точки зору, але з погляду 
культурної і соціальної поділ ніколи не 
доводив до повної ізоляції», - підкрес
лив Кураєв. Протягом усього минуло
го тисячоріччя між Церквами відбу
вався постійний обмін ідеями, куль
турними і навіть духовними досягнен
нями. Православ’я не закрите від 
впливу досвіду західної духовної куль
тури. Досить згадати, що вислів «ма
линовий дзвін» походить від назви 
Академії дзвону в бельгійському місті 
Малині. З іншого боку, у будь-якому 
католицькому храмі Європи є право
славні ікони, у кожній з католицьких 
книгарень - велика кількість книг про 
православ’я як православних авторів, 
так і католицьких, написаних з вели
кою симпатією і розумінням до право
славного духовного шляху. Таким чи
ном, багатьом людям, які оцінюють 
православно-католицькі відносини з 
боку, здається, що ми й дотепер знахо
димося в стані чи ледве не хрестових 
походів. Але це не так. Не треба дума
ти, що є тільки дві альтернативи: чи 
тотальна релігійна війна, чи всеціле 
підпорядкування Римському Папі. Є 
ще простір діалогу, іноді критичного, 
іноді взаємоприйнятного. У діапазоні 
цих двох інтонацій і розвиваються 
наші відносини в останні піввіку, 
відзначив богослов.
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Російська Православна Церква 
відзначила 75-річчя свого Предстояте
ля. В урочистому богослужінні йому 
співслужили 120 архієреїв не лише з 
РПЦ, а й інших Помісних Православ
них Церков. Патріарху було вручено 
новий орден РПЦ в ім’я святителя 
Олексія, митрополита Московського. 
Від імені членів Священного синоду 
ювіляра вітав митрополит Санкт-Пе- 
тербургський Володимир. Владика 
відзначив, що «праця з відродження й 
окормлювання людських душ є найс
кладнішою, але його паства «відгу
кується любов’ю, бачучи в Святійшо
му Патріарху доброго батька і заступ
ника». Указом Президента Росії 
Патріарх був нагороджений орденом 
«За заслуги перед Отечеством» першої 
ступені. Одержуючи нагороду з рук 
В.Путіна, Олексій II сказав: «Сьогодні 
неполітичними методами Церква бере 
участь в розбудові Російської держави, 
виховуючи свою паству в дусі поваги 
до влади, любові до своєї Батьківщи
ни, миру і злагоди між людьми різних 
національностей і віросповідань». (Ра
донеж. - N° 6)

Московський Патріархат знайшов 
своєрідний спосіб освоєння зарубіжних 
земель -  це будівництво своїх храмів на 
територіях російських посольств. Ось
невдовзі в такий спосіб буде розміщено 
православний храм св.Катерини в Римі 
і до того ж збудовано так, що він навіть 
домінуватиме у міському ландшафті 
італійської столиці, бо ж розміститься 
на пагорбі. Собор святого Петра стоїть 
на березі Тібру, а тому й не домінує 
в цьому ландшафті. Катерининська 
церква покликана стати духовним і 
культурним центром для представ
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ників чисельної православної діаспори 
Італії. Єпископ Єгорьєвський Марк так 
прокоментував це розширення Мос
ковським Патріархатом своїх ка
нонічних територій: «Рим сприймають 
переважно як центр Західного світу, 
західної культури і західного християн
ства. Проте Рим -  це місто не лише ка
толиків, а й православних. Давно на
став час побудувати православний храм 
й у Вічному місті. Він має стати духов
ним центром для православних і 
місцем для можливого нашого діалогу з 
братами-католиками».

Патріарх РПЦ Олексій її вважає, 
що кожна людина має свій особливий 
шлях до Бога. «Адже повіривши в Бога, 
людина, щоб жити церковним життям, 
має і внутрішньо змінитися, вона має 
відмовитися від попередніх гріховних 
звичок, на що потрібний час. Треба, 
щоб змінилася свідомість і воля люди
ни. Після свого хрещення,- відзначає 
Патріарх, - людина має сприйняти 
Православ’я не як відсторонену систе
му культурних цінностей, не як високе 
вчення про моральність, а як реальне 
життя. І не лише сприйняти, а й ввійти 
в це життя». (Радонеж. - N° 6)

Р
«Він зберіг нашу Церкву». Так

оцінив Патріарх РПЦ Олексій II зна
чення Патріарха Сергія (Страго- 
родського) в історії Російського Пра
вослав’я. «Тепер зі всією визна
ченістю можна сказати,- відзначив 
Предстоятель Московського Патріар
хату, - що головну мету своєї церков
ної політики митрополит Сергій вба
чав у збереженні для багатомільйон
ної російської пастви православних 
парафій, храмів, духовенства. Він не
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хотів ставити російський народ перед 
жорстким вибором між катакомбами 
і обновленством». (Православная 
Москва. -  № 10)

Московський Свято-Філаретівсь- 
кий православний християнський 
інститут виселяють із його приміщен
ня. Приводом до виселення є «прий
няте з численними порушеннями роз
порядження уряду Москви про 
аварійність і повну реконструкцію бу
динку, де знаходяться приміщення 
просвітительсько-благодійного брат
ства «Стрітення» й Інститут». Братство 
подало позов на уряд Москви 
в Арбітражний суд. Рішення московсь
кої влади може призвести до ліквідації 
одного із найстаріших з усіх виниклих 
після радянських гонінь на Церкву ви
щих богословських навчальних за
кладів. Заснований у 1988 р., Інститут, 
за визнанням багатьох вчених і діячів 
культури, є центром культурної і ду
ховної освіти й відродження 
російського народу. Активну участь 
у роботі Інституту брали академік і ар
хиепископ Михайло (Мудьюгін). Пев
на опозиційність до політики Мос
ковського патріархату у справі відрод
ження Церкви й стала, на думку деяких 
аналітиків, справжньою причиною 
«раптово виниклого аварійного стану 
будинку».

Православні священики на боці 
ростовської журналістки Ірини Ароян,
яку брутально образив «метеорит 
російської естради» Пилип Кіркоров. 
Так, настоятель храму Різдва Христо
вого з Єкатеринобургу В.Зязев заува
жив, що за таке свавілля чоловік Аро
ян мав би викликати Кіркорова на ду-
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ель і «розстріляти його там», бо ж 
«ніхто не має права хамити», а хамство 
співака вже не має якихось обмежень.

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ
Представники європейської му

сульманської еліти закликали всіх своїх 
братів по вірі до діалогу з християна
ми. Це спілкування, за їхнім переко
нанням, буде сприяти подоланню 
прірви, що виникла між представника
ми двох релігій. «Мусульмани не бо
яться релігійного діалогу», - заявив гла
ва Європейського комітету фатви 
шейх Юссеф Аль-Кардафі, виступаючи 
на конференції Ради мусульман Вели
кобританії (), що відбулася на початку 
липня у Лондоні. У свою чергу профе
сор ісламських наук з університету 
Фрибургу (Швейцарія) Тарік Рамадан 
вважає, що основою цього діалогу по
винні стати взаємна повага і толе
рантність. «Мусульмани не можуть 
дозволити собі розділяти людей за 
національною чи релігійною ознака
ми, вони повинні частіше прислухати
ся до здорового глузду, а не керуватися 
тільки емоціями», - заявив учений.

Члени Європейської ради фатви і 
досліджень на своїй 13 сесії закликали 
мусульман, які проживають у країнах 
Заходу, поважати закони своїх країн,
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а також терпимо відноситися до нему- 
сульман. Збори відбулися у будинку 
лондонської мерії, куди учасників за
просив мер столиці Великобританії 
Кен Лівінгстон, який взяв участь 
у засіданні. Видні мусульманські діячі 
й вчені виступили з різними рекомен
даціями з наболілої проблеми. Члени 
Європейської ради фатви також засте
регли мусульман від спроб домогтися 
від керівництва країн, у яких вони 
проживають, визнання ісламу як дер
жавної релігії. Хоча при цьому всі му
сульмани повинні відстоювати свої за
конні права. На засіданні було оголо
шено про створення Всесвітнього со
юзу мусульманських вчених, членами 
якого стали впливові мусульманські 
науковці.

Канада розпочинає незвичний 
юридичний експеримент, під час яко
го мусульманській меншині країни бу
де надане право корисгатися судом 
шаріату для розв’язання своїх супере
чок. Як повідомляє британська газета 
The Independent, шаріатський суд буде 
уповноважений вирішувати широкий 
спектр громадянських питань -  від 
розлучень до конфліктів в галузі бізне
су. Здійснювати правосуддя за закона
ми шаріату буде заснований на
прикінці минулого року Ісламський 
інститут правосуддя, до якого нале
жать провідні імами та фахівці з 
ісламського права. Експеримент пла
нується розпочати в провінції Он
таріо, де ще у 1991 р. було прийнято 
акт Онтаріо про арбітраж, згідно якого 
національні меншини можуть керува
тися власними законами при роз
в’язанні суперечок всередині громад. 
Усі прийняті шаріатським судом

рішення не повинні порушувати 
прийняту в Канаді хартію прав і сво
бод. Карні справи лишаться поза ком
петенцією шаріатського суду. Обов’яз
ки з контролю за реалізацією прийня
тих рішень покладаються на звичайні 
суди. В Канаді нині проживає близько 
600 тис. мусульман, багато з них вітали 
рішення уряду країни. Водночас у ба
гатьох канадців існують пббоювання, 
що шаріатський суд може призвести 
до посилення релігійного і соціально
го тиску на жінок, які сповідують 
іслам. (Росбалт)

Влада Франції застерегла мусуль
манських активістів утриматися від 
випробування її терпіння. Поперед
ження пішло після того, як велика гру
па мусульман нацьковувала французь
ких школярок виступити проти ново
го закону, що забороняє носіння 
релігійних символів у школі і який має 
набрати сили з початку цього навчаль
ного року. Тема заборони носіння 
жіночого мусульманського головного 
убору повернулася на перші сторінки 
ЗМІ після того, як представники Сою
зу ісламських організацій Франції вис
тупили з пропозицією надати правову 
підтримку будь-якій мусульманській 
школярці, яка зустрілася з проблема
ми із-за нового закону. В Ліоні на по
чатку липня відбулася зустріч більш 
сотні імамів, які закликали представ
ників шкільного керівництва засудити 
сформоване положення. Серед лідерів 
найбільшої в Європі п’ятимільйонної 
мусульманської громади Франції спос
терігається розкол. Пилип Гуіттет, ге
неральний секретар асоціації шкіль
них керівників, закликав мусульмансь
ких лідерів до спокою. Він вважає, що
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негативна реакція мусульман на забо
рону носіння релігійних символів ли
ше призведе до «зміцнення позицій 
секуляризму». Цікаво, що мусульмани 
звернулися в католицькі школи з про
ханням прийняти мусульманських 
школярок у тому разі, коли вони бу
дуть виключені з міських шкіл.

Уряд Туреччини прийняв рішення, 
що дозволяє жінці претендувати на 
одну із релігійних посад, наприклад за
ступника муфтія. Аналітики вважа
ють, що влада зробила ще один крок 
на шляху вступу в Європейський Со
юз. Заступник керівника Асоціації з 
питань релігії Ф.Карман заявив жур
налістам, що рішення уряду набере си
ли в найбільших містах країни Анкарі і 
Стамбулі, як тільки будуть внесені не
обхідні виправлення в чинне законо
давство. Бажаючі зайняти одну із 147 
релігійних посад відтепер повинні бу
дуть пройти обов’язкове тестування. 
Загальнонаціональний іспит на 
заміщення різних вакансій почався 12 
липня і тривав до 2 серпня. Усього до 
релігійної роботи планують прилучи
ти 594 жінок, 98 з який одержать місце 
викладача Священного Корану. Усі 
претенденти повинні прослухати 
4-річний курс лекцій із релігії, а також 
5 років працювати в цій сфері. Шаріат

не забороняє жінкам займати такі по
сади в тому випадку, якщо вони мають 
необхідну освіту, досвід діяльності 
в сфері юриспруденції і бездоганні 
знання всіх тонкостей ісламу. У Туреч
чині імамів не призначали з 1923 р., 
коли Мустафа Кемаль Ататюрк зруй
нував Османську імперію й оголосив 
країну республікою. З того часу 
у кожній турецькій провінції діють де
партаменти фатви, що підпорядковані 
Асоціації з питань релігії.

Мечеті включені у туристичні мар
шрути Китаю. Тепер, поряд з «тра
диційними» визначними пам’ятками 
країни, такими, як Велика Китайська 
стіна, туристи відвідуватимуть також і 
мечеті, деякі з яких існують тут по 
кілька століть. Ці мусульманські храми 
побудовані в традиційному китайсько
му стилі й нагадують пагоди. Своєю 
незвичністю мечеті Китаю зацікавлять 
мусульман усього світу. Китайський 
посол Ху Зейоу в Малайзії висловив 
надію, що Адміністрація із туризму 
провінції Шанхай зможе організувати 
екскурсії по мусульманських визнач
них пам’ятках. За даними президента 
Малазійсько-китайскої асоціації з ту
ризму Чій Нг, у Китаї проживає близь
ко 50 млн. мусульман. Вони мало чим 
відрізняються від інших жителів 
країни. Лише іноді їх можна виділити з 
юрби по характерних головних уборах.

Більшість виборців-мусульман 
СІЛА голосуватимуть за кандидата від 
Демократичної партії Джона Керрі.
Такий висновок зробила Рада із амери- 
кано-ісламських відносин (CAIR) 
після опитування виборців-мусульман 
по факсу й електронній пошті. 26%
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опитаних збираються голосувати за 
незалежного кандидата Ральфа Надіра 
і лише 2% підтримають на виборах 
нинішнього президента Д.Буша. Ще 
14% поки не вирішили, за кого вони 
будуть голосувати.

Рада муфтіїв Росії засудила докт
рину СІЛА «Великий Близький Схід»,

яку передбачається прийняти на черв
невому самміті НАТО в Стамбулі і 
яка, за задумом Вашингтона, повинна 
сприяти демократизації мусульмансь
ких країн. Доктрина може стати но
вою формою «хрестового походу» 
проти мусульман у XXI ст. тому, що 
вона об’єктивно спрямована на ви
правдання боротьби проти ісламу, 
проти його норм, традицій і звичаїв, 
нормального ходу життя мільйонів 
мусульман. Гіркий же досвід Іраку й 
Афганістану наочно показує, якими 
шляхами може піти «демократизація» 
мусульман, до чого може привести на
сильство», - говориться в Заяві 
муфтіїв Росії, яку оприлюднив . У за
яві відзначено, що «демократію в ок
ремій країні чи регіоні не можна за
провадити насильно, зверху, 
за чиїмось бажанням... Демократія ви
ключає і нав’язування американського 
розуміння демократії, культури і мо
ральних цінностей, які суперечать 
традиційним життєвим уявленням і

моральним цінностям мусульман», - 
сказав Р.Гайнутдін, додавши, що сьо
годні «багато мусульманських країн 
йдуть по шляху демократизації і дома
гаються на цьому шляху визначених 
успіхів». Виходячи із вищевикладено- 
го, Рада муфтіїв Росії висловлює 
солідарність з тими силами країн Се
реднього і Близького Сходу, які висту
пають проти американської доктрини 
«Великого Близького Сходу», адже во
на ні до чого, крім загострення відно
син між ісламом і християнством, му
сульманами і християнами, Сходом і 
Заходом, не призведе», - говориться 
у висновку заяви.

Голова Ради муфтіїв Росії і муфтій 
мусульман Білорусії І.Олександрович 
підписали угоду про співробітництво.
Документ передбачає вироблення 
спільних позицій із актуальних про
блем сучасного життя Росії і Білорусії, 
сприяння будівництву Союзної держа
ви, обмін літературою, навчання біло
руських мусульман у Москві, прове
дення семінарів, організацію спільних 
конференцій і симпозіумів. «Дана уго
да, безумовно, відкриє нові можли
вості для більш широкого співро
бітництва між мусульманами наших 
країн», - сказав Олександрович.

Ісламська влада Ірану вводить нові 
обмеження, які відповідають нормам 
життя правовірного мусульманина. Від
тепер жінкам забороняється носити 
в громадських місцях одяг, який не по
криває все тіло з голови до ніг. Заборо
няється також слухати музику в громадсь
ких місцях, зокрема в залах для прийомів, 
на зборах, у громадському транспорті, 
місцях скупчення людей тощо.
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Іранська поліція моралі слідкує за 
вбранням жінок країни, особливо сто
лиці Одяг жінки має відповідати вимо
гам ісламу. Охоронці моралі Чевдово- 
лені яскравими кольорами суконь, по
легшеними їх формами. Вони заходять 
в магазини і конфісковують в lfmx те, що 
не відповідає ісламській традиції. Ради
кали, а вони зараз в більшості 
в меджлісі, невдоволені тим, що іранські 
жінки часто порушують релігійні нор
ми, слідуючи віянням моди.

Ортодоксальні мусульмани вдалися 
в Багдаді до антиалкогольних погромів.
Знищено сім магазинів, які торгували 
спиртним, чотири з них взагалі висад
жено в повітря вибухівкою. Не відомо, 
чи були в них в цей час люди.

Інтернет широко використову
ється прихильниками «Аль-Каїди» для
зв’язків зі своїми прихильниками по 
всьому світу, координації терористич
них актів, а також вербування но- 
вачків-добровольців до своїх лав. Най
активнішим користувачем Інтернету є 
Абу Мусаб аль-ЗаркаЕіі -  керівник осе
редку «Аль-Каїди» в Іраці. З метою за
лякування він розмістив на ісламських 
сайтах відеосюжет зі стратою амери
канця Ніка Берга.

Екстремістів, які страчують заруч
ників, ганьблять . Про це заявив Сайєд 
Хамід Албар -  глава МЗС Малайзії, 
який головує в Організації Ісламська 
конференція (ОІК). Він виступив на 
прес-конференції у Вашингтоні за 
підсумками зустрічі делегації ісламсь
кого співтовариства з держсекретарем 
СІЛА Коліном Пауелом. Від імені 57 му
сульманських держав глава делегації

ОІК на переговорах з «четвіркою» 
міжнародних посередників із Близько
го Сходу, рішуче засудив ці «огидні зло
чини», зроблені екстремістами в Са
удівській Аравії й Іраці. Ісламські екст
ремісти жорстоко розправилися з дво
ма з викрадених ними іноземцями 
в Саудівській Аравії й Іраці. їхні жерт
ви, громадяни СІЛА і Південної Кореї, 
не мали нічого спільного із коаліційни
ми силами, які окуповують Ірак.

З’їзд мусульман Ставрополля 
вирішив створити самостійне духовне 
управління. Підготовкою першого 
регіонального з’їзду буде керувати рада 
імамів сусідніх з Дагестаном і Чечнею 
районів краю, керівники яких неодно
разово ставили перед крайовим урядом 
питання про створення самостійного 
крайового духовного управління. «Са
ме сформована непроста ситуація ви
магає негайного створення інституції, 
здатної організувати підбір і підготовку 
імамів, допомогти активу мечетей 
у реєстрації мусульманських громад, 
надати необхідну підтримку прочанам, 
які здійснюють , забезпечувати вірую
чих необхідною літературою».

Студенти Казанського державного 
університету направили в ректорат 
лист із проханням виділити кілька 
приміщень під молитовні кімнати для 
мусульман. Звернення підписали 400
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осіб. Адміністрація вузу відмовила 
у задоволенні цього прохання. За сло
вами першого проректора університе
ту Щ.Замова, університет не може на
дати жодної кімнати, оскільки не вис
тачає аудиторій навіть для навчально
го процесу. Інформаційний канал 
відзначив, що для православних сту
дентів адміністрації російських вузів 
таку можливість вишуковують, як це є, 
наприклад, у Москві, Санкт-Петер
бурзі, Оренбурзі й інших містах.

У мусульманських, країнах за закона
ми шаріату у 2003 р. було страчено 412 
засуджених. Про це говориться 
в щорічному звіті з проблеми страти, 
який опублікувала італійська організація 
«Nessuno tocchi Саіпо» («Не торкніть 
Каїна»), що виступає за повне скасуван
ня страти як виду покарання. Ор
ганізація застерігає, що не вважає коре
нем проблеми самі закони шаріату -  
норми релігійного права, які містяться 
в Корані. Проте італійська організація 
вважає таким, що не відповідає сучас
ності, дослівне дотримання давніх норм, 
які зберігаються в більшості мусуль
манських країн. Із 48 країн з переважно 
мусульманським населенням страта збе
реглася в 29, але тільки в 14 з них у реаль
ності здійснюють смертні вироки. Вони 
здійснюються, у тому числі із застосу
ванням таких стародавніх форм страти, 
як побиття камінням, повішення, 
відсікання голови. Так, до побиття 
камінням засуджують у Нігерії, Ірані, 
Ємені, Пакистані, проте реально цей вид 
страти застосовують тільки в Пакистані. 
В Ірані, Судані й Саудівській Аравії вла
да влаштовує публічні страти, вважаючи 
це засобом профілактики злочинності. 
Водночас, відзначає італійська ор
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ганізація, в ісламських країнах, 
у відповідності із шаріатом, є випадки 
помилування засуджених до смерті з 
волі родичів жертви. За даними захис
ників права злочинців на життя, у 2003 
р. у світі було страчено 5,6 тис. засудже
них. З цього числа, за оцінками ор
ганізації, принаймні 5 тис. припадає на 
Китай. Далі йдуть Іран (154 страти), Ірак 
(113), В’єтнам (69), Саудівська^ Аравія 
(52), Казахстан (19), Пакистан (18), 
Сінгапур (14) і Судан (13). З держав т.зв. 
ліберальні декократії на першому місці 
за кількістю страт стоять СІЛА. В 2003 р. 
тут було страчено 74 особи.

Ісламський мобільний телефон, що 
містить у пам'яті повний текст Корану, 
вказує час молитов, а також напрямок на 
Мекку із 5 тисяч міст світу, презентувала 
телекомунікаційна компанія із Об’єдна
них Арабських Еміратів. Крім того, теле
фон забезпечений ісламським календа
рем. Нова модель телефону вперше ви
пущена в квітні цього року в Лівані. 
Компанія має намір провести масштабні 
акції із продажу телефону в Азії, зокрема 
в Бангладеш, Індонезії, Малайзії та Індії. 
Усе це передбачається здійснити до 
кінця нинішнього року. В даний час те
лефон продається, крім Лівану, в Йор
данії, Сирії, Судані та Алжирі.

Безалкогольне пиво «Сюнбюль» ви
пускатиме для експорту в мусуль
манські країни азербайджано-фран- 
цузьке підприємство Baku-Castel. Як 
повідомив директор підприємства 
Ф.Рамазанів, продукцію планується по
ставляти в Афганістан, Іран й інші дер
жави. За його словами, якщо у ‘звичай
ному безалкогольному пиві міститься 
1% алкоголю, то у виробленої Baku-

\_________________________
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Castel продукції - 0%. Пиво буде вироб
лятися з високоякісного ячменю із 
європейських країн і Туреччини.

БУДДИЗМ
Тибет з його 2,5-мільйонним насе

ленням є переважно буддійським. Про
те останнім часом завдяки радіостанції 
FEBC сюди вже доноситься і слово 
Євангелія. Згідно інформації, вже до 10 
тисяч колишніх буддистів сприйняли 
християнство. Як повідомило агентст
во Mission Network News, нещодавно, 
після прослуховування християнських 
передач, прийняв віру Христа навіть 
один буддійський священик.

Китай виступає проти поїздки Да
лай-Лами XIV у Росію, заявив на прес- 
конференції в Елісті Надзвичайний і 
повноважний посол КНР у Росії Лю Гу- 
чан. «Уряд Російської Федерації, зокре
ма Міністерство закордонних справ, 
не дозволяють приїхати з візитом 
у Росію Далай-Ламі, який займається 
діяльністю, спрямованою на відокрем
лення Тибету від Китаю», - сказав посол. 
«Я вважаю це рішення важливим, 
оскільки воно відповідає загальному ду
ху, загальній обстановці китайсько- 
російських відносин партнерства і стра
тегічної взаємодії», - зазначив Л.Гучан. 
«Сепаратистська діяльність» Далай-Ла
ми, на думку посла КНР, «є дестабілізу
ючим чинником для нашого Тибету».

МЗС Російської Федерації з 1992 р. 
не дає згоду на видачу візи Далай-ламі
Відповідаючи на нещодавнє звернення 
до нього Союзу буддистів Калмикії з 
проханням «впустити» зрештою в Росію 
Далай-ламу, МЗС відповів, що при

вирішенні цього питання мають врахо
вуватися не лише законні побажання 
громадян Росії, що сповідують буддизм, 
а й міжнародні зобов'язання РФ. «Йдеть
ся про такий важливий фактор, як стра
тегічне партнерство Росії з Китаєм, 
для якого проблема Тибету -  це пробле
ма територіальної цілісності країни». 
Оскільки Росія підтримує позицію Ки
таю про належність йому Тибету, а Да
лай-лама виступає за його виокремлення 
з неволі, то це й слугує перепоною для за
прошення останнього до РФ.

Президенти Калмикії КЛлюмжи- 
нов і Бурятії Л.Потапов та глава уряду 
Туви Шериг-оол Ооржак звернулися з 
листом до глави МЗС Росії С.Лаврова з 
проханням надати вЪдну візу духов
ному лідеру буддистів. «Релігійна і ми
ротворча діяльність Його Святості 
гідно відзначена Нобелівською пре
мією. Далай-лама XIV вже сім разів 
відвідував Росію, нагороджений на
шим орденом «Дружби народів» ,- 
відзначають автори прохання. Акту
альність візиту Далай-лами засвідчує і 
той факт, що в РФ за останні роки по
будовано 29 буддійських храмів, але 
псі вони не освячені.

Калмикія го
това побудувати 
в столиці Тибету 
Лхасі буддійський 
храм як символ 
багатовікових ду
ховно-культур
них зв'язків кал
мицького і ти

бетського народів. Про це заявив прези
дент Калмикії Кирсан їлюмжинои па 
зустрічі з делегацією Тибетського авто-
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номного району (ТАР) КНР, яка прибула 
з офіційним візитом в Елісту. «Якби ви 
виділили місце в Лхасі, ми б побудували 
красивий хурул (буддійський храм), який 
би прикрасив столицю ТАР і служив би 
символом вічної дружби народів Кал
микії і Тибету, як міст із минулого в май
бутнє», - сказав КІлюмжинов. Як відзна
чив глава тибетської делегації, голова 
уряду ТАР Сянба Пінцо, у Тибеті нині не 
будують нових храмів, але оскільки «істо
ричні зв'язки з калмицьким народом 
йдуть у глибину століть», уряд ТАР гото
вий зробити виняток: дозволити
будівництво каплиці всередині якогось із 
монастирів, а чи розглянути питання 
будівництва храму взагалі на новому 
місці. На даний час у Тибеті існують 1,7 
тис. буддійських храмів і монастирів, 
в яких служать 46 тис. ченців (без враху
вання мандрівних). Уряд КНР виділив 
для відновлення храмів в Тибеті 1 млрд. 
юанів і ще 300 млн. юанів - для віднов
лення Потали (палац далай-лам у Лхасі).

ІУДАЇЗМ
Комісія кнесету прийняла до розгля

ду законопроект про створення в Ізраїлі 
Міжнародного суду по злочинах на 
ґрунті антисемітизму. Законопроект 
внесений депутатом Е.Коеном від 
«Національної єдності». На думку пар
ламентарія, існуюча практика євро
пейських судів не дозволяє ефективно 
протистояти антисемітизму, а міжна
родне право взагалі не включає таких 
норм. Тому Коэн пропонує створити 
суд в Ізраїлі, куди міг би звернутися гро
мадянин будь-якої країни, який став 
жертвою злочину на антисемітському 
ґрунті. Якщо суд винесе рішення про 
винність відповідача, єврейська держа

ва повинна буде по міжнародних кана
лах домагатися виконання вироку 
в країні його перебування.

Близько 150 рабинів із СІЛА прибу
дуть в Білорусію на початку серпня. їх
метою є відвідання місцевих іудейських 
святинь. Очолить делегацію відомий 
в іудейському світі рабин Пейсах Кроун, 
який заснував в усьому світі 50 шкіл із 
вивчення Тори. Рабини відвідають 
найбільш значимі іудейські святині: мо
гилу шанованого в усьому іудейському 
світі рабина Хофец Хаїма в Радуні 
(Гродненська обл.), а також селища 
Мир і Воложине, де в XIX ст. розміщу
валися найбільші в Європі центри із 
підготовки рабинів. Така велика 
кількість рабинів у Білорусію 
приїжджає вперше. їхній візит розгля
дається місцевими іудеями як новий 
крок у справі духовного відродження 
іудаїзму в Білорусії. Нині у Білорусії є 
одна ієшива, в якій навчається 15 
юнаків на денному відділенні і 25 -  на 
вечірньому. Через два роки вони одер
жать звання рабинів. Щорічно в Біло
русію з різних країн світу приїжджають 
дві-три тисячі прочан для відвідання 
іудейських святинь. Традиційними 
місцями паломництва є Воложин, Мир, 
Радунь, Слонім, Вітебськ, Новогрудок.

Ізраїль здійснює 12% світового екс
порту продукції військового призна
чення. Про це говориться в опубліко
ваній доповіді міністерства оборони 
Ізраїлю. У 2003 р. Ізраїль зробив зброї, 
військової техніки і спеціального ус
таткування на 4 млрд. дол., з них на 
3,5 млрд. експортував. Велику частину 
ізраїльського військового експорту 
в останні три роки складає різного ро
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ду устаткування оборонного призна
чення -  засоби для захисту від те- 
рактів, системи раннього оповіщення 
тощо. Така діяльність Ізраїлю 
повністю відповідає Біблії, бо ж, якщо 
уважно прочитати її, то заповідь Мой- 
сея «не вбий» стосується тільки євреїв.

Головний рабин Росії Бел Лазар 
(Федерація єврейських громад Росії) 
вважає російську єврейську громаду 
такою, яка найшвидше розвивається 
в західному світі. «І це не лише моя 
думка, але й думка багатьох діячів 
єврейських організацій, політиків і 
спостерігачів різних країн»,- сказав 
Б.Лазар. Рабин повідомив також, що 
під час його відвідин країн Європи і 
США він бачив, що люди знають і об
говорюють досягнення російської 
єврейської громади. «Ми вважаємо, 
що євреїв у Росії більше мільйона, 
скоріше, навіть два мільйони. 
Кількість євреїв у Москві точно пере
вищує 500 тисяч, а може й сягає 
мільйона». Проблема в тому, що бага
то євреїв не вказували своє походжен
ня при переписі населення не із-за не
гативних наслідків, а тому, що для ба
гатьох із них «сьогодні бути євреєм -  
це вже не питання національності, це 
питання віросповідання». Що сто
сується відносин російської єврейської 
громади з органами влади, то тут Б.Ла
зар підкреслив, що «єврейського пи
тання» як такого у державних структу
рах уже не існує. «Державний анти
семітизм у Росії практично зник. Його 
немає не тільки на вищому адміністра
тивному рівні й в органах влади, але й 
у регіональних структурах». І це 
підтверджується тим порозумінням, 
який громада зустрічає в органах вла

ди, коли трапляються прояви анти
семітизму на побутовому рівні. 
Найбільш актуальною проблемою для 
євреїв Росії, за словами рабина, є не
стача приміщень для релігійних, куль
турно-освітніх, громадських заходів. 
«У дореволюційний час єврейська гро
мада мала свої будинки, школи і сина
гоги... Але, на жаль, у часи Радянського 
Союзу практично всі ці будинки, 
за винятком Московської і Петер
бурзької синагог, були перетворені 
в заводи чи склади. Багато з них не по
вернуті єврейській громаді дотепер».

Євреї СНД при визначенні свого 
лідера 2003 року перевагу віддали гро
шовитим бізнесменам, а не релігійним 
діячам. Перші три місця вони віддали 
діячам бізнесу -  О.Машкевичу, Л.Ле- 
ваєву та В.Рабиновичу. І ось лише чет
вертим з 11% голосів виявився рабин 
Росії Берл Лазар.

Єврейські правозахисники Росії
мають намір звернутися до суду з по
зовом на творця фільму «Страсті Хри
стові» Мела Гібсона, а насамперед на 
російську фірму кінопрокату, яка по
ширила кінокопії в РФ. На їх думку 
фільм розпалює міжнаціональну во
рожнечу, культивує ксенофобські 
міфи про вину всього єврейського на
роду за розп’яття Ісуса Христа.

НОВІ РЕЛІГІЇ СВІТУ
Церква Ісуса Христа Святих останніх 

днів тепер є «великою міжнародною 
сім’єю, яка живе у різних країнах і гово
рить багатьма мовами». Так сказав про 
неї на черговій Всесвітній Конференції 
ЦІХСОД її президент Гордон Хінклі.

Релігійна панорама № 7’2004 4 7



Нині кількість чле
нів Церкви досягає 
12 мільйонів, біль
шість з них живе 
в Північній Аме
риці. Але якщо ко
лись її вважали 
Церквою штату 
Юти, то нині вона є великою інтер
національною Церквою. Президента 
Хінклі втішає те, що «у нас більший 
процент тих, хто постає в Церкві актив
ним ніж в будь-якій іншій великій 
Церкві... Повсюди відчувається велика 
активність і неабиякий ентузіазм.. 
По всьому світу ми маємо сильних і 
здібних проповідників, які віддають свій 
час і кошти, щоб ця робота і надалі про
довжувалася. . .Церква нині знаходиться 
в гарному стані. Ми продовжуємо зво
дити храми, будувати доми для по
клоніння.. . і все це є можливим завдяки 
вірі наших людей». (Ліягона.- №5)

Новий веб-сайт, розроблений 
в Університеті Бригам Янга, надає 
практичну наукову і духовну інфор
мацію для зміцнення і збагачення 
сімей всіх конфесій. Його можна знай
ти за адресою: www.foreverfamilies.net 
Серед питань, які розглядає сайт, такі: 
основи щасливих шлюбів і сімей, 
підтримка родичів, фізичні і духовні 
потреби дітей та громади, чинники, 
що зміцнюють сім’ю, тощо.

У релігійній громаді «Земля достат
ку» (Bountiful), у порушення закону, 
процвітало вогнище полігамії Члени 
громади, які майже півстоліття тому 
відокремилася від Церкви мормонів, 
проживають у долині Крестон (півден
но-східна Британська Колумбія).

Релігія в сучасному світі

Місцевим жителям і навіть правоохо
ронцям добре відомо про існування 
«Землі достатку» і про те, що там 
діється. Проте влада канадської 
провінції була скована тим, що ка
надський закон, який забороняє 
полігамію, на думку деяких юристів, є 
антиконституційним, оскільки обме
жує свободу віросповідання. Члени 
громади відносять себе до Церкви Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів. Згідно 
вчення керівників громади, чоловік, 
щоб потрапити в рай, повинен мати не 
менш трьох дружин і якнайбільше 
дітей. Роль жінок і дівчат зводиться до 
того, щоб служити чоловікам. Якщо 
жінка не підкоряється чоловіку, душі її 
призначено вічно горіти в пеклі. Гро
мада з’явилася в Крестоні у 1947 р. Це 
сталося після того, як кілька чоловіків, 
яких відлучили від мормонської церк
ви в Юті (полігамія тут скасована у 
1890 р.), перебралися на північ. 
Нинішні мешканці Крестону (понад 
тисячу осіб) -  це в основному нащадки 
тих відлучених переселенців. Громада 
розколота на дві частини, які керують
ся єпископами Джеймсом Олером і 
раніше зміщеним з цієї посади Уїнсто- 
ном Блекмором. У кожної з двох груп є 
свої школи, які щорічно одержують 
гранти від місцевого уряду загалом на 
450 тис. доларів. Наприкінці травня 
дев’ять жінок, які втекли із громади, 
подали генеральному прокурору Кана
ди заяву, в якій повідомляється про ви
падки полігамії і розпусних дій стосов
но 13-літніх дівчат. Поліція країни те
пер готується взятися за роботу. ()

Японська поліція провела у Токіо 
арешти послідовників секти «Алеф».
Як повідомив представник токійсько-
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то поліцейського управління, арешто
ваний один із керівників релігійної 
групи «Алеф» (раніше -  «Аум- 
Сінрікьо») Н.Нода. Він звинувачується 
в неліцензованій торгівлі медичними 
препаратами. Поліція планує затрима
ти ще кількох осіб. Арештовані раніше 
вісім членів секти вже засуджені. Як 
з’ясувало слідство, вони ввозили з Ки
таю ароматизатори, які потім продава
ли без ліцензії як засоби для догляду за 
шкірою і для запобігання алергії. 
Керівники секти, включаючи С.Асаха- 
ру, засуджені до страти і тривалих 
термінів ув’язнення за проведення те
ракту в токійському метро у 1995 р. з 
використанням нервово-паралітично
го газу зарин й інші тяжкі злочини.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРДДИЦІН
Карти (жреці) марійського язич

ницького культу «Чі Марій» з Куже- 
нерського району Марій Ел об’єднали 
зусилля для вирішення професійних 
питань. Наприкінці червня вони про

вели установчу конференцію із ство
рення об’єднання «Марій кумалтиш». 
Нова організація покликана готувати 
кадри і займатися релігійною освітою 
картів, ставити на облік священні гаї, 
здійснювати охорону їхньої екології. 
Керівником об’єднання і відповідно 
главою ієрархії обраний Іон Свєч-

ніков, у минулому голова процвітаю
чого колгоспу.

Сикхські організацій Індії подали 
в ООН протест у зв’язку з прийнятим 
у Франції законом про заборону на 
носіння в школах символів релігійної 
належності. Скарга прийнята до роз
гляду, заявив президент Сикхської 
національної організації Манджіт 
Сінгх Рандхава, посилаючись на 
інформацію, отриману в штаб-квар
тирі ООН. За його словами, очолюва
на ним організація заступається за 
права індійської діаспори у Франції, 
оскільки французька влада порушує 
фундаментальні права людини. Нага
даємо, що у Франції з 1 вересня пови
нен набрати сили закон, що забороняє 
носіння в державних школах явно ви
ражених символів релігійної належ
ності: християнських хрестів великих 
розмірів, мусульманських хіджабів, 
іудейських стосів і сикхських тюр
банів. Проте для сикхів носіння тюр
банів, що приховують закручене вуз
лом волосся, є обов’язковим.

МІСТИКА
Статуя Святої Смерті є об’єктом по

клоніння у мексиканському місті 
Тепіто. Дрібні торговці наркотиками 
просять у статуї захист від смерті чи аре
шту, діти просять про якнайшвидше 
звільнення батьків з місць покарання, 
хворі люди шукають зцілення, повії 
просять захистити їх від хвороб, а бабусі 
ратують за своїх онуків. І (я різношерста 
юрба приносить у дарунок статуї Святої 
Смерті різного роду дарунки: шоколад
ки, текілу і цигарки. Деякі підносять 
червону троянду і свічку в подарунок
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«леді-кістяку», одягненій в балахон і з 
косою в кістлявій руці. В другій, поси
ланій коштовностями руці Смерть сти
скає ввесь світ. Будь-хто, до кого дохо
дить черга поклонитися статуї, мусить 
стати на коліна й поцілувати вітрину, 
у якій зберігається зображення Смерті. 
«Я завжди молився Діві Марії, але з дея
кого часу став заходити і сюди», - гово
рить Е.Лопес, продавець піратських 
дисків DVD. Смерть розуміє нас кра
ще». Культ Святої Смерті дуже попу
лярний у в’язницях Мексики й у тих 
кримінальних районах країни, які ма
ють погану репутацію через поширення 
тут наркотиків і високого рівня злочин
ності. Подобається шанувальникам 
Смерті і те, що немає ніяких правил 
відправляння її культу. У кожну першу 
ніч місяця в квартирі одного із будинків 
міста проводиться «меса» із благосло
венням. Представники католицької 
Церкви стривожені, однак не мають 
наміру піддавати своїх парафіян ана
фемі, думаючи, що це тільки відверне їх

Релігія в сучасному світі_________
від Церкви. Проте католицький свяще
ник визнає своє безсилля перед поши
ренням культу. Він вважає, що жителі 
відправляють культ Смерті із-за не
уцтва, без злого наміру. І це є наслідок 
«нашої провини, тому що ми недостат
ньо проповідуємо». Історики думають, 
що культ смерті склався внаслідок по
ширення християнства серед ацтеків, 
які поклоняються смерті. Поширення 
християнства відбувалося в часи іспан
ського завоювання цих земель. Протя
гом декількох століть Церква придушу
вала процвітання культу смерті, але 
прийшов час - і в бідних районах знову 
вихваляють смерть. Прихильники куль
ту твердять, що «Смерть робить чудеса, 
допомагаючи прогодувати родину, ря
туючи від хвороб, допомагаючи вижити 
в злочинному світі». А тому вони 
відмовляються від допомоги католиць
кої Церкви, твердячи, що Смерть не ро
бить ні для кого винятків, перед нею всі 
рівні. Католицька ж Церква тільки ка
рає, але не допомагає.
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ТЕМА НОМЕРУ
ПОМІСНИЙ СОБОР УПЦ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ

Цілі зрозумілі, завдання визначені, 
до роботи. Саме так можна охарактери
зувати той настрій, який панував 15 лип
ня на Помісному Соборі УПЦ КП. Тра
диційний «плач» українців про утиски і 
несправедливе до себе ставлення, яким 
так багата наша духовна сфера, був 
замінений конструктивним аналізом 
існуючого стану речей в духовній сфері 
та визначенням шляхів подальшого роз
витку Церкви. Загальні підсумки розвит
ку Церкви за дев’ять останніх років (із 
часу Помісного Собору 1995 р.) були 
підведені у доповіді предстоятеля Церк
ви, патріарха Київського і всієї Руси-Ук- 
раїни Філарета. Доповідач зазначив, що 
за звітний період Церква зросла вдвічі і 
нині нараховує 29 єпархій в Україні, З 

єпархії за кордоном і один вікаріат у СІЛА, 64 монастирі. Кількість духовних на
вчальних закладів збільшилася із 4-х до 10 (дві духовні академії у Києві та Львові, 
богословський факультет при Чернівецькому університеті, богословський інсти
тут в Івано-Франківську та 6 семінарій). 37 архиєреїв та майже 3 тис. священиків 
обслуговують 3760 парафій.

Патріарх дав також коротку характеристику стану і подальшого бачення пер
спектив таких важливих проблем, як взаємовідносини з іншими православними 
Церквами (УАПЦ, УПЦ МП, Вселенською патріархією), а також взаємовідносин 
із нинішньою владою. Щодо останньої, то владика відзначив небажання влади, 
окрім декларації заяв, робити реальні кроки до утвердження в країні Помісної 
Церкви. «Як нам здається це є принципова позиція держави -  не сприяти 
Київському патріархату». Але Церква нині просить не стільки сприяння, скільки 
«не ставити перешкоди зростанню кількості парафій нашої Церкви». Адже 
постійними стали перешкоди у побудові храмів, затримки із реєстрацією па
рафій УПЦ КГІ в Дніпропетровській та Харківській областях, а особливо в До
нецьку. Головним завдання Церкви патріарх вважає «утворення в Україні єдиної 
Помісної Української Православної Церкви ..., яка не є самоціллю. Вона 
потрібна для більш плідного служіння своєму народу, його духовному відрод
женню і входженню у вічне блаженне життя».
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Зростання конкурентноздатності Церкви, на думку патріарха, залежить від ба
гатьох чинників, головними із яких він вважає: активну проповідницьку і 
місіонерську роботу; підтримку християнської моралі і духовності через відкрит
тя недільних шкіл (нині діє 1086), поширення «Закону Божого» (видано накла
дом 300 тис. прим.) тощо; використання для пропаганди християнських ціннос
тей засобів масової інформації; запровадження нових і підтримку вже діючих 
благодійницьких програм; власним прикладом, своїм способом життя утриму
вати християнську мораль і духовність у світі.

Як не дивно, до нинішнього Помісного Собору УПЦ КП керувалася Статутом 
про управління Української Автокефальної ПЦ з доповненнями, які буди прий
няті на Помісному Соборі 1992 р., а згодом у 1993 та 1996 роках. Нинішній 
Помісний Собор нарешті прийняв Статут УПЦ КП. Проте тим парафіям, які то
го забажають, Статутом дозволено зберігати у своїх парафіяльних статутах назву 
«Українська Автокефальна ПЦ», але з обов’язковим зазначенням про свою при
належність до Київського патріархату. Згідно Статуту, Церква є соборноправ- 
ною й аполітичною (1.10 -  «канонічні установи УПЦ КП не ведуть політичної 
діяльності і не надають своїх приміщень для політичних заходів»). Цікавими є й 
статутні вимоги до майбутнього кандидата у патріархи. Це -  ієрарх УПЦ КП із 
вищою богословською освітою, досвідом церковного будівництва, який корис
тується доброю думкою і довірою ієрархів, кліру і мирян, має вік не молодше 40 
років і є українцем.

Жвава дискусія на Соборі виникла з приводу звернень до Президента України 
та Голови Верховної Ради. Деякі делегати, переважно народні депутати, взагалі 
поставили під сумнів доцільність таких звернень. Проте рішенням Собору доку
менти були прийняті. Зокрема у посланні до Президента України делегати закли
кали його «сприяти виявленню визначеного законами рівного ставлення органів 
державної влади і місцевого самоврядування до всіх конфесій, в тому числі і до 
УПЦ Київського Патріархату». У листі до В.Литвина прохань було значно 
більше: «сприяти внесенню до законодавства України відповідних змін, які б 
дозволили викладання у загальноосвітніх школах християнської етики»; 
«закріпити за релігійними організаціями право на землю або безкоштовне кори
стування нею, врегулювати питання про скасування податків на благодійну 
діяльність»; не вносити до законодавства України змін, які б надавали Церквам 
в цілому статус юридичної особи» та ін.

Напередодні президентських виборів в Україні Церква не могла також обми
нути своєю увагою цю тему. Було прийняте спеціальне Послання Помісного Со
бору «до боголюбивих пастирів, чесного чернецтва і всіх вірних Помісної Ук
раїнської Православної Церкви та співгромадян». В документі, окрім викладу 
позиції Церкви щодо глобалізації, інтеграції України в європейську спільноту, 
моралі в сучасному світі, зазначено також, що Церква «не стоїть осторонь 
суспільства, і його політичні проблеми, які часто мають моральну природу, повинні бути 
предметом судження не тільки для політиків, але й для Церкви».

А тому Церква, вслід за УГКЦ, яка вже прийняла подібну заяву, вважає, що ко-

Тема номеру
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жен громадянин нашої країни має право і обов’язок вільно віддати свій голос на 
виборах Президента України за того кандидата на цю посаду, який, на його думку, 
найбільш гідний очолити нашу державу. «Порушення права на вільний вибір, яким 
є також і маніпуляція результатами волевиявлення народу, є не тільки діянням, яке 
карається державними законами, але й зневагою Закону Божого, а тому кожного, хто 
зважиться вчинити таке порушення, чекає нелицемірний Божий суд».

«Разом з тим, усвідомлюючи, що остаточне визначення майбутнього нашого наро
ду залежить не тільки від людей, але в першу чергу від Бога, Помісний Собор ухвалив 
рішення закликати всеукраїнську паству за кожним богослужінням підносити до Гос
пода особливе молитовне прохання за наступною формулою: «За справедливі вибо
ри Глави держави Української, щоб Господь послав людям дух розуму і нелицемірну 
любов до країни нашої і був милостивим до неправд і провин наших і помилував 
нас». Разом з тим Помісний Собор закликає всіх вірних не тільки у загальній, але й 
в особистій молитві звертатися до Бога з відповідним проханням».

Крім зазначених проблем, делегати Помісного Собору розглянули питання про 
причисления до лику святих поборників православ’я преподобних Іова і Феодосія 
Манявських, а також святителя митрополита Ростовського Арсенія (Мацієвича). 
Після дослідження їхнього життя і подвигів Собор визначив приєднати преподобних 
Іова і Феодосія Манявських та святителя Арсенія до лику святих для загального цер
ковного шанування. Після закінчення діяльності Собору було здійснено урочисте бо
гослужіння на вшанування новопроголошених святих.

ПРАВОСЛАВ'Я У СУЧАСНОМУ СВІТІ:
МІСІЯ ЦЕРКВИ СЬОГОДНІ

Чергова спроба розібратися у складних перипетіях сучасного життя і вироби
ти лінію поведінки (місію) православної Церкви в ньому зроблена у доповіді ар
хиепископа Переяслав-Хмельницького Димитрія «Духовне відродження ук
раїнського суспільства в умовах глобалізації світу», виголошеній на Помісному 
Соборі УПЦ КП. Ця доповідь цікава тим, що владика Димитрій -  ректор 
Київської духовної семінарії і академії, а тому концептуальні положення виступу 
можна вважати досягненнями (а, отже, й рівнем) нинішнього українського ака
демічного богослов’я.

Одне із основних питань доповіді, яке владика наводить наприкінці виступу -  
«За що Господь ще нас терпить?». Тому майже 4/5 обсягу доповіді присвячено 
проблемам нинішнього життя людини в секуляризованому і глобалізованому 
світі -  зовнішній апостасії (відступництво від віри). «Православній Церкві не
обхідно виробити правильний підхід до всіх процесів, які відбуваються у світі, 
для того щоб рухатися далі», - так пояснює доповідач свій підхід.

Головна увага у доповіді зосереджена на парадоксальності глобалізаційних 
процесів, які визначають нинішній розвиток світу. Цікаво, що витоки сучасної 
ідеї глобалізму автор шукає у християнстві, у «християнському глобалізмі», де 
«церква уявляється як вселенська, що в межах своїх охоплює всі народи і місцеві

Релігійна панорама No 7*2004 53



Тема номеру

культури, так, що під її Главою -  Христом об’єднаються всі народи землі». Про
те, вважає владика, порівняти християнську глобалізацію з нинішньою просто 
неможливо. Є тут принципові розбіжності, які базуються на різному розумінні 
природи світу і людини. Зокрема автор, характеризуючи глобалізацію з точки 
зору християнського вчення, показав падіння авторитету світської влади в ціло
му і умовність самостійності більшості урядів світу. «Сьогодні можна із впев
неністю сказати, що переважна більшість урядів світу передала досить значну ча
стину своїх повноважень міжнародним організаціям». А це не могло не привес
ти до певної кризи демократії, оскільки «вибрані демократичним шляхом уряди 
і їх представництва в міжнародних організаціях програють впливовим міжна
родним бюрократичним машинам, транснаціональним корпораціям, власникам 
ЗМІ і «гравцям» на полі «глобального фінансового капіталу».

Головними небезпеками глобалізму, на думку православної Церкви є: вихід на 
перший план інтересів світового співтовариства в цілому; подавления локальних 
культур в ім’я певних «універсальних цінностей» (культурна глобалізація). Ці не
безпеки накладаються на інші, сформовані «світом, який лежить у злі»:

- формування споживацької свідомості і суспільства, побудованого на цій 
свідомості;

- наростання секулярних процесів, які у XX ст. набули незворотного характеру;
- зростання в суспільстві ролі засобів масової інформації і маніпулювання ос

танніми суспільної свідомістю;
- перетворення спорту, масової культури в цілому (з її пропагандою насилля) 

у «активізаторів сфери інстинктів та пристрастей», які виводять людину із «ду
шевного і духовного спокою» і «посилюють тілесні початки в людині»;

- пониження загального розумового розвитку людства, що супроводжує кризу 
класичної системи освіти і заміну останньої на «віртуальну» освіченість і масову 
культуру;

- руйнація інституту сім’ї («Світ став байдужим до сімейних цінностей»), що 
проявляється в уніфікації соціальної ролі чоловіка і жінки, послабленню вихов
ного впливу батьків на дітей. Сюди ж слід віднести появу т.зв. «нових технологій 
сімейних відносин» (клонування людини шляхом терапевтичного і репродук
тивного методу) та популяризація «содомо-гоморської культури».

Як результат такого розвитку людства, постає «нова людина епохи глобалізму 
як втілення вже третього богоборчого задуму». Причому попередні два проекти 
(людина німецького націонал-соціалізму та будівник комунізму епохи радянсь
кого інтернаціоналізму) не йдуть ні в яке порівняння із «глобалізованою» люди
ною -  руйнування храмів із каміння перейшло в стадію руйнування храму 
людської душі. Тому «нова» людина виховується на засадах сексуальної розпус
ти і, що найстрашніше, для неї смерть перестає бути таїнством і стає не лише бу
денною подією, але й «зачіпає нерв насолоди і пристрасті» (некрофілія як плід 
технічної еволюції). Тому «нова людина не любить -  вона займається любов’ю. 
Вона не смиряється -  вона пробує пристосуватися. Вона не розкриває в собі об
раз Божий -  вона робить у собі імідж».
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Чи має православ’я зокрема і християнство в цілому потенціал змінити такий 
стан справ? В доповіді робиться спроба чесно дати аналіз «внутрішній апостасії». 
Це перш за все втрата сили всього християнства (розкол християнства на Західну 
і Східну Церкви), відступ деяких православних Церков від традиційних форм 
церковного життя і еклезеологічних положень (обмерщіння кліру, тобто бай
дужість священнослужителів до богослужіння), втрата багатьма православними 
«першопочаткової християнської любові». Сприймання православної Церкви 
перш за все як земної організації накладається на «партійну свідомість» у Все
ленському православ’ї і на маніпулювання поняттям канонічності.

І Ісрспектива православ'я в сучасному світі, на думку владики Димитрія, в ак
тивному свідченні про себе у секулярному світі. Це можливо лише за умови 
«предстояння пастиря в сучасному світі». А для цього слід «підвищити якість ду
ховної освіти і творчого розвитку богослов’я, виховувати широко освічених 
патріотів, які усвідомлюють специфічні особливості сучасного світу і, зокрема, 
українського суспільства». Церква, на думку доповідача, не може розвиватися і 
без підвищенні в її розвої ролі мирян, що актуалізує місію православ'я 
в суспільстві, збільшує «участь Церкви в соціальному служінні і соціальному 
житті». «Перед священнослужителями і мирянами нашої Церкви стоїть до сих 
пір проблема самоідентичності й самоусвідомлення своєї приналежності до 
більш як багатотисячної цивілізаційної культури і тисячолітньої християнської 
Руси-України. Саме такі постулати ми повинні піднести на хоругву нашої бо
ротьби за ствердження Помісності Української Православної Церкви».

Щодо участі Церкви в політичних процесах, то, на думку архиепископа Ди
митрія, не можна допустити, щоб віра Церкви перетворювалась в форму ідео
логії або використовувалась політичними силами у своїх цілях. «Церква живе 
в історії і покликана брати участь в ній, але в той же час Церква стоїть над цим 
світом, оскільки вона відкриває врата вічності, вже в цьому світі навертаючи лю
дину на шлях Богоспілкування. І парадокс церковної місії в цьому світі полягає 
в тому, що сила церковного впливу на світ напряму залежить від можливості 
Церкви бути більшою за цей світ».

Отже, головним завданням Церкви на нинішньому етапі є «допомогти су
часній людині відновити в її свідомості істинне відношення до Бога і світу». 
Для цього Церква і взагалі релігія повинна «звільнитися від тягара історичного 
минулого і підготуватися відповідно до оновлення духовних шукань сучасної 
людини, які можуть створити більш кращі передумови для суспільства, з більш 
людськими структурами і відношеннями».

Як бачимо, доповідь, яку, до речі, підтримав і схвалив Помісний Собор 
Київського патріархату, має швидше концептуальний характер і слугуватиме по
дальшим орієнтиром богословських напрацювань Церкви. Багато проблем, 
піднятих доповідачем, вже обговорювалися на попередньому Помісному Соборі 
КПЦ КП 9 січня 2001 р. і, швидше за все, знайдуть подальше відображення 
у соціальній доктрині Церкви, про необхідність написання якої теж було заявле
но учасниками попереднього Собору. (О.Саган)
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СВОБОДА СОВІСТІ
Понад 11 тисяч громадян 

України звернулися до Упов
новаженого з прав людини 
Ніни Карпачової з проханням 
захистити їхні релігійні права. 
Це переважно ті, xtq  не бажає 
отримувати ідентифікаційний 
номер справи у податковій 
інспекції. Омбудсман занепо
коєна невиконанням поло
жень Закону України« Про 
Державний реєстр фізичних 
осіб -  платників податків та 
інших обов’язкових пла

тежів», що призводить до порушень прав громадян. Вона звернулася з поданням 
до Прем’єр-міністра України, в якому пропонує уряду прискорити розробку ме
ханізму альтернативної форми обліку фізичних осіб -  платників податків. 
Найбільше звернень до омбудсмана надійшло з Вінницької, Луганської, Донець
кої, Рівненської, Волинської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької, 
Харківської, Черкаської, Дніпропетровської, Одеської областей, міста Києва. 
Уповноважений з прав людини зазначає, що на практиці відсутність механізму 
альтернативної форми обліку платників податків призводить до виникнення ба
гатьох проблем в осіб, які відмовляються від ідентифікаційного номера. Це, зок
рема, проблема працевлаштування, пенсійного забезпечення, реалізації права на 
освіту, отримання стипендій та допомоги з безробіття, оформлення субсидій, 
відкриття банківських рахунків, реєстрації суб’єктом підприємницької діяльності 
тощо. Н.Карпачова зазначає, що альтернативна форма обліку фізичних осіб - 
платників податків була запроваджена за клопотанням Уповноваженого у 1999 
р. Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний 
реєстр фізичних осіб -  платників податків та інших обов’язкових платежів» та 
у відповідь на масовий і надзвичайно активний рух протесту православних вірую
чих. Проте, за словами Омбудсмана, положення цього закону до цього часу, тобто 
вже протягом 4-х років, належним чином не виконуються, оскільки не розробле
но механізму обліку, що фактично унеможливлює реалізацію громадянами свого 
права на відмову від ідентифікаційного номера. Ситуація ускладнюється позицією 
Державної податкової адміністрації України, яка виступає за скасування альтерна
тивної форми обліку і фактично блокує розробку такого механізму. ДПА вважає, 
що її запровадження означає надання привілеїв окремим категоріям громадян за 
релігійними переконаннями і в такий спосіб порушується вже діюче законодавст
во. (Прес-служба Уповноваженого з прав людини)
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к  *  к  к  к

В оприлюдненій в травні у Вашингтоні черговій доповіді комісії СІЛА з 
релігійної свободи знову засвідчено ущемлення прав на релігійну свободу в ряді 
країн світу. Серед них названо Бірму, Піви.Корею, Індію, Іран, Пакистан, Китай. 
Туркменистан, Кувейт, Сауд. Аравію, В’єтнам. Особливий висновок комісія зро
била щодо Саудівської Аравії: її названо розсадником екстремізму. Серед пост- 
соціалістичиих країн особливу увагу в документі приділено Узбекистану. Гово
риться в мі,ому про арешт протягом останніх десяти років більше тисячі мусуль
ман, які не прийняли суворого державного контролю за релігійними практика
ми, відзначається катування й позасудове переслідування віруючих. Білорусія, 
згідно доповіді, має найбільш репресивне законодавство про свободу совісті із 
всіх країн Європи, а Туркменістан -  в Азії. Вражає кількість переслідувань і 
арештів, звільнення з роботи і конфіскація майна на релігійному ґрунті в країні 
земного бога -  Туркменбаші. Грузія ніяк не реагує на наявні в неї злочини щодо 
релігійних меншин з боку Грузинської Православної Церкви. В Росії під приво
дом захисту національної безпеки Президент В.Путін підписує директиву про 
протидію «негативному впливові закордонних релігійних організацій і 
місіонерів».

к  к  к  к  к

Європейський суд із прав людини поста
вив крапку у знаковій справі «Лейла Шахін 
проти Туреччини» та «Зейнеп Текін проти 
Туреччини». Суть справи в тому, що Лейла 
Шахін, студентка медфаку Стамбульського 
університету, була відрахована з вузу за 
носіння хустини всупереч офіційній забо
роні. Віднині заборона мусульманкам носи
ти чадру в навчальних закладах визнана пра
вомірною, бо ж вони не порушує свободі 
совісті. Суд визнав таку заборону як одну із 
форм боротьби з ісламським фундаменталізмом. Заборона мусульманкам носи
ти свій одяг в університетах засвідчує відокремленість держави від релігії, що є, 
як це підкреслив Європейський суд, «необхідним для формування демократично
го суспільства в Туреччині». Суд водночас зауважив на безпідставності скарги 
Лейки Шахін на те, що заборона порушує її право на свободу переконань, совісті, 
віросповідання, недоторканість її особистого життя і право на освіту. У справі 
студентки є ще й питання здорового глузду: по-перше, вона знала ще до вступу 
в університет про заборону в цьому навчальному закладі носити мусульманський 
одяг; по-друге, вона мала б усвідомлювати, що одяг мусульманки виключає мож
ливість носіння одягу лікаря. Як відзначають спостерігачі, дане рішення Євро
пейського суду із прав людини створює важливий прецедент, що може мати ве
лике значення для інших країн, зокрема, для Франції, де навесні нинішнього ро
ку був прийнятий закон, що забороняє носіння релігійного одягу і символів 
у державних школах. Як вже писала «РП», цей закон був зустрінутий у багнети ба
гатьма проживаючими у Франції мусульманами. Проте нинішній вердикт Євро-
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пейського суду із прав людини фактично підтверджує обґрунтованість законо
давчих заходів, спрямованих на забезпечення світського характеру держави, гро
мадського життя і рівності всіх людей незалежно від їхніх релігійних переконань.

к  к  к  к  к

Тривала суперечка у Німеччині щодо носіння релігійних символів у держус
тановах завершилася. Адміністративний суд ФРН у Лейпцизі (Саксонія) відхи
лив позов мусульманської учительки Фереште Лудін, яка вимагала дозволити їй 
вести уроки в хіджабі, за що була звільнена зі школи. Разом з тим, лейпцігські 
юристи підтвердили конституційність прийнятого федеральною землею Баден- 
Вюртемберг закону, що забороняє держслужбовцям носіння «релігійних сим
волів, що кидаються в очі, в офіційних установах». Процес щодо хіджабу, 
ініційований Лудін за підтримкою Центральної ради мусульман ФРН, послужив 
поштовхом для бурхливої дискусії про взаємини ісламу і світської європейської 
держави. Ця проблема викликала особливий інтерес у ФРН після трагедії 11 ве
ресня 2001 р. в Нью-Йорку і Вашингтоні.

к  к  к  к  к

Держдума Росії відхилила законопроект про заборону пропаганди релігійних 
ідей у дитячих і шкільних установах, внесений Держрадою Адигеї. При необхідному 
мінімумі у 226 голосів документ підтримали всього 59 депутатів. Автори законопро
екту запропонували внести в діючий закон «Про свободу совісті і релігійні об'єднан
ня» законодавчі виправлення, що забороняють поширення в російських школах 
релігійної літератури, друкованих, аудіо- і відеоматеріалів, а також пропаганду 
релігійних ідей «за допомогою частих відвідувань родин». У пояснювальній записці 
до законопроекту відзначається, що під свободою совісті Конституція розуміє «са
мостійне усвідомлене відношення людини до Бога, виражене через її релігійні пере
конання». Тим часом, вважають автори поправки, «діти в силу'їхніх вікових особли
востей, несформованого світогляду і психіки не можуть самостійно визначити свої 
переконання стосовно Бога». З цього автори законопроекту зробили висновок про 
те, що діяльність релігійних об'єднань, які здійснюють активну пропаганду і поши
рення серед дітей і школярів предметів релігійного призначення поза рамками 
освітнього процесу «є пагубним, оскільки призводить до негативних наслідків у по
ведінці дітей». Проти цієї законодавчої ініціативи виступив думський Комітет із 
справ суспільних об’єднань і релігійних організацій. На думку комітету, запропоно
вані виправлення «носять двозначний характер, оскільки існують конфесійні дитячі 
установи (недільні школи, літні табори і т.д.), діяльність яких буде фактично забо
ронена». Як відзначив заступник голови комітету І.Васильєв («Єдина Росія»), «зако
нопроект робить практично неможливою релігійну пропаганду як таку, залишаючи 
їй місце лише в церковній огорожі, обмежуючи конституційне право громадян на 
свободу слова і поширення своїх переконань».

к  к  к  к  к

Шведський суд засудив пастора-п’ятидесятника Оке Гріна до місяця тюрем
ного ув’язнення за негативні висловлювання про гомосексуалістів під час про
повіді. Виступаючи перед парафіянами у своїй церкві (м.Боргхольм), пастор
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Свобода совісті

Грін назвав гомосексуалізм «ненормальним явищем, жахливою раковою пухли
ною на тілі суспільства», а геїв і лесбіянок - «збоченцями, яких диявол викорис
товує як свою зброю у війні проти Бога». Голова шведської Ліги захисту прав геїв 
і лесбіянок С.Андерссон так прокоментував засудження пастора: «Релігійна сво
бода не надає право ображати людей, так що я не вважаю рішення суду пору
шенням свободи віросповідання». Пастор Грін -  перший громадянин Швеції, за
суджений у цій країні за законом про образи, що раніше застосовувався лише до 
осіб, які пропагують расову ненависть. Під час суду державний звинувачувач 
Ч.Інгвессон надав аудіозапис проповіді Гріна і запитав підсудного, чи вважає той 
гомосексуалізм хворобою? На це пастор відповів ствердно. Пастор пояснив, що 
своїм виступом не ставив мету нанести кому-небудь образу, а лише передав 
біблійний погляд на гомосексуалізм. Основний аргумент захисту полягав у тому, 
що засудження Гріна буде означати обмеження його права висловлювати свої 
релігійні переконання. Як очікується, пастор подасть апеляцію на рішення суду.

*  *  ‘А* к  к

Організація «Допомога Церкві в потребі» оприлюднила свій щорічний звіт 
про релігійну свободу в Європі. У цьому документі аналізується питання свобо
ди релігії у країнах Сиропи, зокрема, в Україні. Щодо останньої, то про неї у звіті 
сказано наступне: «Українська Греко-Католицька Церква заявила Московському 
11 разосланному І Іатріархові Алексію II, що не має жодних намірів «завоювати» 
східну частину України. Прес-секретар Глави УГКЦ о.Ігор Яців сказав: «Повер
нення греко-католиків на Схід України зовсім не є ідеєю Ватикану, а є, радше, 
процесом, що почався багато років тому і виходить з бажання УГКЦ мати осідок 
у Києві. Константинопольський Патріарх Варфоломій І закликав Папу Івана 
Павла II не проголошувати патріархального устрою УГКЦ і наголосив, що таке 
рішення може призвести до розриву екуменічних стосунків». (ZENIT)

к к к к к

Новий вид конфлікту в суспільстві -  конфлікт між правозахисниками і віру
ючими виокремив протоієрей Московського Патріархату Всеволод Чаплін, вис
тупаючи на Круглому столі «Свобода і гідність особистості: православний і лібе
ральний погляди». Представник Російського Православ’я заявив: «Існує непоро
зуміння між борцями за права людини й православними християнами». Для 
Російської Православної Церкви, підкреслив він, на відміну від міркувань 
нинішніх лідерів правозахисного руху, цінності суспільства не менш важливі, 
ніж права та свободи індивіда. «Для православного християнина не менш, а, 
можливо, і більше, ніж права особистості на свободу вибору, важливе інше: віра, 
Вітчизна, захист рідної землі, святинь. Приватний інтерес для православного 
християнина зазвичай не вищий за цінності суспільства». При цьому протоієрей 
навів, як приклад, ситуацію в Чечні: «Чи можна заради збереження життя людей, 
які гинуть в Чечні, відмовитися від територіальної цілісності Росії? Для мене це 
питання. Для багатьох правозахисників це сьогодні не питання -  вони переко
нані, що цінність людського життя над усе. Але є цінності вищі, ніж людське 
життя та свобода». (День. - №126)
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КОНФЕРЕНЦІЇ,
МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ, ЛІТНЯ ШКОЛА

З 21 по 28 червня в Україні (м. Київ) проходила щорічна Міжнародна Мо
лодіжна Літня Школі релігійної толерантності «Релігійний і секулярний світ: 
проблеми толерантності у громадянському суспільстві (український та світовий 
контекст)». Школу вчетверте проводили Центр релігійної інформації і свободи 
Української Асоціації релігієзнавців, Відділення релігієзнавства Інституту філо

софії ім. Г.С.Сковороди НАН України, Українська асоціація релігійної свободи, 
Брігам-Янгський і Байлорський університети (США) за підтримки Міжнародно
го фонду «Відродження». Цього року в Києві зібралися ЗО студентів та аспірантів 
вищих духовних і світських навчальних закладів України, США, Росії для набут
тя знань про феномени релігійного та секулярного світу та проблеми толерант
ності, а також формування реальних навиків співжиття людей різних світогляд
них і віросповідних орієнтацій. До участі в школі, викладання і проведення 
практичних занять з молоддю були запрошені вітчизняні та закордонні профе
сори, експерти, лідери різних релігійних течій, церков, відомі українські дер
жавні і громадські діячі.

При відкритті Школи учасників вітали представники Верховної Ради, 
Адміністрації Президента, Київської міськдержадміністрації, релігійні лідери. 
Б перший день школи відбулася зустріч слухачів школи з керівництвом Інститу
ту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Української Асоціації 
релігієзнавців, Центру релігійної інформації і свободи, Української Асоціації 
релігійної свободи, провідними українськими науковцями-релігієзнавцями.

Учасники Школи мали можливість прослухати лекції з проблем духовності, 
сучасної релігійності, державно-церковних відносин, релігійної свободи, толе
рантності, а саме -  голови Державного комітету України у справах релігії Вікто
ра Бондаренка, голови Комітету у справах культури і духовності Верховної Ради 
України Леся Танюка, директора Інституту вивчення відносин церкви і держави
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Конференції; мистецькі акції, літня школа

ім. Дж.М.Доусона Байлорського 
університету (США) Дерека 
Девіса, заступника директора- 
керівника Відділення
релігієзнавства Інституту філо
софії ПАНУ, президента Ук
раїнської Асоціації
рєлігієзнавців А.М.Колодного, 
зав. відділом проблем 
релігійних процесів Інституту 
філософії НАНУ Л.О.Филипо- 

вич, головних і старших наукових співробітників цього ж Інституту 
С.Б.Кримського і 11 Л.Яроцького, МЛО.Бабія і Г.М.Кулагіної, професора Східно
українського університету С.К.Дулумана та інших.

Були проведенні дискусії та круглі столи з таких тем: «Світське і релігійне: 
конфлікт чи діалог і взаємодоповнення?», «Екуменічні процеси в релігійному се
редовищі: суть і перспективи», «Церква, віруючі і політика».

Студенти зустрічалися з представниками різних конфесій, зокрема Патріар
хом Української Православної Церкви Київського Патріархату Філаретом, єпис
копом Римо-Католицької Церкви Станіславом Широкорадюком, муфтієм Ук
раїни Ахмедом Тамімом, керівником Товариства свідомості Крішни Ачьютою- 
дас, президентом Церкви Адвентистів сьомого дня В.Крупським, представника
ми Американського Посольства, ректором Київського духовної академії і 
семінарії архієпископом Димитрієм.

Програма Школи мала не тільки теоретично-лекційне наповнення, але й 
включала загальноосвітні та розважальні заходи. В дні роботи Школи її учасни
ки відвідали історико-культурний заповідник «Києво-Печерська Лавра», мали 
теплоходну прогулянку по Дніпру. Щоденно американські студенти проводили 
уроки англійської мови. Школа стала живим прикладом налагодження і зміцнен

ня добрих відносин між молод
дю відмінних світоглядних 
орієнтацій і релігійних традицій 
із рідних країн світу.

Учасники Школи мають намір 
тісно співпрацювати з фондами і 
асоціаціями, державними,
релігійними, освітніми, мо
лодіжними і громадськими ор
ганізаціями, котрі підтримують 
релігійну толерантність та зацікав
лені в міжрелігійному діалозі та 
діалозі секулярного та релігійного
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світів. Слухачами Школи була прийнята Декларація релігійної толерантності. (О.Бо- 
рисенко)

ДЕКЛАРАЦІЯ
Четвертої Молодіжної Літньої Школи Релігійної Толерантності

Ми, учасники Міжнародної молодіжної ніколи релігійної толерантності 
(ММЛШ) «Релігійний та секулярний світ: проблеми толерантності у громадянсь
кому суспільстві (український та світовий контекст)»

маючи на меті:
•  утвердження принципів вільного вибору світоглядних орієнтацій;
•  підтвердження права людей на свободу думки, совісті та релігії суб’єктами 

релігійного та секулярного світу;
•  використання науково обґрунтованих підходів до вивчення проблем 

релігійної толерантності;
•  сприяння реалізації міжнародних правових актів, а саме «Загальної Декла

рації прав людини», «Європейської конвенції з прав людини», «Декларації про 
права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних або мовних 
меншин» та інших правових актів, а також українських державних правових 
актів із свободи релігії, зокрема Конституції України, Закону України «Про сво
боду совісті та релігійні організації».

ПРОГОЛОШУЄМО:

Розділ І. Принцип діалогу як форма взаємин секулярного та релігійного
світів.

Стаття 1. Діалог є єдиною можливою формою співіснування секулярного і 
релігійного світів.

Стаття 2. Під діалогом ми розуміємо засади партнерства, сумісної дії між 
релігійним та секулярним світами, які передбачають подолання взаємних сте
реотипів сприйняття та самоідентифікації віруючих і невіруючих.

Розділ II. Сутність і функціонування засад толерантності у громадянському
суспільстві.

Стаття 3. Під толерантністю ми розуміємо такий морально-етичний 
орієнтир поведінки особи чи спільноти, який передбачає:

•  обов’язковість взаємоповаги;
•  свідому відмову від нетерпимості, насилля, приниження гідності один одного;
•  визнання незалежності кожного у сфері релігійного та секулярного життя, 

а також у світоглядному і віросповідному виборі.
Стаття 4. Відносини між людьми, які дотримуються різних світоглядних, 

в т.ч. релігійних поглядів, повинні будуватися на принципах толерантності в дусі 
поваги до думки кожного, незалежно від його світоглядної позиції, конфесійної 
приналежності.

Конференції, мистецькі акції, літня школа ______________
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Стаття 5. Відносини між різними релігійними та світськими організаціями 
мають базуватися на засадах толерантності. Ці організації мають поважати одна 
одну, утримуючись від зневажливих заяв і дій, що можуть зашкодити морально, 
фізично чи матеріально будь-кому.

Стаття 6. Відносини між релігійними організаціями і державою мають буду
ватися на принципах релігійної свободи і толерантності, як зазначено у ст.. 35 
Конституції України та Законі «Про свободу совісті та релігійні організації» .

Розділ III. Молодь і релігійно-світський діалог.
Стаття 7. Молодь, яка сповідує принципи толерантності, має сприяти ор

ганізації та проведению релігійно-світських та міжрелігійних діалогів, допома
гати в просвітництві громадян з релігійних питань та практик, враховуючи 
інтереси кожного, незалежно від національної, расової, світоглядної прина
лежності.

Стаття 8. Молодь зацікавлена в обміні на міжнародному рівні та розповсю
дженні свого досвіду толерантного спілкування через такі проекти як Міжнарод
на Молодіжна Літня Школа, Молодіжна Асоціація релігієзнавців, Всеук
раїнський Фестиваль релігій та інше.

*  *  *  *  *

Наприкінці червня відбулося чергове засідан
ня Центрального Правління Українського 
Біблійного товариства. На засіданні віце-прези
дент УБТ о.Василь Луцишин доповів про 
діяльність Товариства у першому півріччі поточ
ного року та про зустріч із перекладацьким ко
лективом у м.Львові. Отець Рафіїл Турконяк роз
казав про основні проблемі і стан підготовки 
четвертого перекладу Біблії сучасною ук
раїнською мовою. Про плани діяльності Товари
ства на 2004-2007 роки розповів генеральний се
кретар УБТ Р.Вовк. Зокрема останній особливу 
увагу звернув на роботу Товариства в Централь
ному регіоні, де планується реконструювати 

офіс. Важливим питанням, обговореним учасниками засідання, є прове
дення в Україні 23-24 жовтня Дня Біблії. Цей День є складовою рес
публіканських заходів, присвячених 100-річчю видання Біблії українською 
мовою, які затвердив віце-прем’єр-міністр України Д.Табачник. Перелік 
заходів (18 пунктів) включає, зокрема, відкриття в центральній частині 
м.Києва магазину УБТ, проведення благодійних акцій із розповсюдження 
Святого Письма, проведення урочистих зборів, конференцій, Круглих 
столів з бібліїстики. На засіданні Правління УБТ було також презентовано 
нове число бюлетеня УБТ «Слово». (О.Саган)

__________________ __ Конференції, мистецькі акції, літня школа
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Постійно діючий Круглий стіл «Релігія і влада 
в Україні: проблеми взаємовідносин» провів 6 липня 
своє чергове робоче засідання на тему: «Церква 
у формуванні громадянської відповідальності 
суспільства». Організаторами заходу були Центр Ра- 
зумкова, Держкомітет України у справах релігій та 
Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні.
На засіданні було презентовано нове число журналу 
«Національна безпека і оборона» (№3’2004) -  основ
ну доповідь з цього питання зробила Л.Шангіна.
Учасники заходу, а це представники найкрупніших 
християнських конфесій країни, журналісти та на
уковці, які пишуть на теми релігії, провели також 
дискусію з наступних питань: «Чи є громадянська 
відповідальність суспільства предметом піклування Церкви?» та «Цілі й напря
ми соціального служіння Церкви в сучасних умовах України». Більшість учас
ників дискусії, а це були переважно клірики, погодилися, що Церква повинна 
брати участь та впливати на суспільні процеси і навіть, на думку деяких висту
паючих, «вона є відповідальною за формування громадянського суспільства 
в країні». Інше питання -  якими методами здійснювати цей вплив? Найпопу- 
лярнішою була думка, що робити це слід через молитву. Гостро стояло також 
питання про наступні вибори Президента України й роль Церков у відверненні 
їх фальсифікації. Греко-католики навіть розповсюдили «Звернення Синоду 
єпископів Києво-Галицької митрополії УГКЦ до вірних і всіх людей доброї волі 
з нагоди підготовки до виборів Президента України». У Зверненні перераховані 
основні проблеми, які можуть виникнути на виборах (однобічне інформування, 
використання адміністративного ресурсу, купівля голосів тощо) та можливу ре
акцію Церкви на ці лиха. Зокрема із 1 липня до дня виборів після літургії в хра
мах УГКЦ будуть промовлятися молитви «За справедливі вибори Президента і 
розвиток нашої, Богом береженої, держави України». Ще одна велика тема, яка 
обговорювалася на Круглому столі -  «Концепція державно-конфесійних відно
син в Україні», розроблена робочою групою представників конфесій і 
Центром Разумкова. В лютому поточного року розробку проекту Концепції 
було закінчено, а 19 березня і 24 червня він був обговорений і схвалений на 
засіданнях Комісії з питань культури і духовності ВР України. На наступній сесії 
ВР планується винести проект Концепції на обговорення народних депутатів. 
Логіка розробки Концепції в тому, що перш ніж прийняти новий Закон, який 
регулюватиме проблеми свободи совісті, слід визначити головні принципи 
співіснування держави і конфесій, а вже на основі цих принципів можна роз
робляти статті нового закону. В наступних числах РП планує видрукувати текст 
цієї Концепції. (О.Саган)

Н А Ц ІО Н А Л Ь Н А  
БЕЗПЕКА і ОБОРОНА

. . .
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Місіонерсько-педагогічна конференція «Православна місія у системі освіти»
відбулася 2 липня в м.Комсомольск (Полтавська обл.). Її організаторами висту
пили синодальний відділ релігійного освіти, катехизації та місіонерства УПЦ 
МП спільно з Всеукраїнським Православним педагогічним товариством. В ро
боті форуму взяли участь священики і миряни з 14 єпархій, духовних і світських 
навчальних закладів. Учасники конференції відзначили, що прилучення підрос
таючого покоя інші до духовних і кул ьтурних цінностей традиційних релігійних 
конфесій здійснюється в освітній практиці всіх європейських держав. Тому 
звернення до досвіду православ’я є загальною потребою, якщо ми дійсно ба
жаємо духовного відродження і процвітання нашої Батьківщини.

к  к  к  к  к

«Розвиток молодіжного руху в Києві і Київській області» -  таку назву мав Круг
лий стіл, який відбувся 3 липня 2004 р. з ініціативи Київського обласного центру 
Ліги соціальних працівників України і церкви «Посольство Боже». Основним за
вданням роботи круглого столу було «об’єднання зусилля держави, суспільних і хри
стиянських організацій для вирішення проблем молоді, вироблення нової програ
ми, що несе тверезість, мораль, здоровий спосіб життя». На зустріч були запрошені 
директори соціальних служб Києва і області, керівники молодіжних і спортивних 
організацій, представники місій «Еммануїл» і «Молодіжне спасіння», науковці і ме
дики. Об’єднавши зусилля, поділившись досвідом роботи з молоддю в різних на
прямках можна досягти позитивних результатів, запропонувати альтернативу, 
відродити мораль, культуру, прилучити молодь до здорового способу життя -  такий 
загальний висновок зробили учасники заходу. Присутні на Круглому столі затверди
ли також координаційний центр молодіжного руху і головні напрями його діяль
ності: навчальні заклади, культура і мистецтво, дозвілля, спорт тощо.

к  к  к  к  к
•

Виставка «Конкурсні проекти Урядового центру в Києві (1934-1935 рр.)» 
відкрилася в заповіднику «Софія Київська». Вона розповідає про ті зміни, які ма
ли відбутися в Києві у зв’язку з перенесенням сюди з Харкова столиці і не
обхідністю перетворення його в зразкову соціалістичну столицю. Давній Київ з 
десятками церковних куполів не вписувався у ці задуми. То ж для утворення 
в місті величного адміністративного центру з своєю «красною площею» виріше
но було знести Василівську церкву, Михайлівський собор з дзвіницею і всіма мо
настирськими будівлями, а також Софійський комплекс. Проте втручання 
французької інтелігенції, Франції, яка оголосила останній своєю культурною 
спадщиною, бо ж, дивись, його заснував Ярослав Мудрий -  батько королеви Ан- 
ни, врятувало Софійський комплекс від руйнування. Але не відомо чи надовго. 
Лише війна спасла в Києві цілий ряд історичних будівель від їх зруйнування, збе
регла залишки міст князів Володимира та Ярослава.
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АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ КНИЖКОВОЇ ФОРМИ ВІДДІЛЕННЯ 

РЕЛІГІЕЗНАВСТВА ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С.СКОВОРОДИ 
НАН УКРАЇНИ (1 9 9 6  -  ПЕРША ПОЛОВИНА 2 0 0 4  РОКУ)

І. Загальне релігієзнавство
1. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія (за ред. А.Колодного і 

БЛобовика) -  К., 1996.
2. Академічне релігієзнавство (за ред. А.Колодного) -  К., 2000.
3. Релігієзнавчий словник (за ред. А.Колодного і Б.Лобовика) - К., 1996.
4. Феномен релігії. Збірник. -  К., 1996.
5. Колодний А. Феномен релігії: природа, структура, функціональність, тен

денції. -  К., 1999.
6. Бодак В. Релігійна обрядовість: соціальні функції. -  К., 1999.
7. Єленський В. та ін. Релігія. Церква. Молодь. -  К., 1996.
8. Віра і розум -  двоє крил людського духу. Наук, збірник (за ред. А.Колодно

го). -  К , 2001.
9. Єленський В. Релігія після комунізму. -  К., 2002.
10. Релігієзнавство як навчальна дисципліна. Наук, записки Тернопільського 

педуніверситету. Серія: Історія. -  Тернопіль, 2002.
11. Яроцький П. Релігієзнавство. -  К., 2004.
12. Колодний А. та ін. Релігієзнавство. -  К., 2004.
13. Релігія, Церква і наукове вивчення релігії: Польща і Україна. Наук, 

збірник. -  Краків, 2003 (англ, мовою).

II. Етнологія релігії
14. Етнос і релігія. Збірник. -  К., 1998.
15. Християнство і національна ідея. Наук, збірник (за ред. А.Колодного і 

А.Гудими). -  К.-Т., 1999.
16. Филипович Л. Етнологія релігії. -  К., 2000.
17. Богачевськая И. Язык религии в контексте национального самосозна

ния. -  К., 1999.
18. Саган О. Національні прояви православ’я: український аспект. -  К , 2001.

III. Християнство
19. Християнство: контекст світової історії та культури. Наук, збірник (за ред. 

А.Колодного і П.Яроцького). -  К., 2000.
20. Християнство в контексті історії і культури України. Наук, збірник (за ред. 

А.Колодного, П.Яроцького, О.Сагана) -  К., 1997.
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21. Християнство і культура. Наук, збірник (за ред. А.Колодного, А.Гудими). -  
К.-Т., 1998.

22. Християнство і духовність. Наук, збірник (за ред. А.Колодного). -  К., 1998.
23. Християнство і особа. Наук, збірник (за ред. А.Колодного і А.Гудими). -  

К.-Т., 2000.
24. Християнство і проблеми сучасності. Наук, збірник (за ред. А.Колодного і 

П.Яроцького). -  К., ‘2000.
25. Християнство і мораль. І Іаук. збірник (за ред. А.Колодного і А.Гудими). -  

К.-Т., 2001.
26. Павленко 11. І Ілатоп і християнство». -  Біла Церква, 2001.
27. І Іавлепко 11. Ісус Христос постать історії. -  Біла Церква, 2002.
28. ( ..п лі і О. Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан. -  К., 2004.

IV. Релігія на теренах України
29. Колодний А., Филипович Л. Релігійна духовність українців: вияви, по

статі, стан. -  Львів, 1996.
30. Боги Тавриды. История религии народов Крыма. Сборник (под ред. 

А.Глушака и А.Колодного). -  К.-С., 1997.
31. Лобовик Б. Вірування давніх українців та їх пращурів. -  К., 1996.
32. Українська Церква між Сходом і Заходом (за ред. П.Яроцького). -  К., 1999.
33. Колодний А., Бодак В. Український Східний обряд. - К., 1997.
34. Історія релігії в Україні. Підручник (за ред. АКолодного і ПЛроцького). -  К, 1999.
35. Історія православної церкви в Україні (за ред. А.Колодного і П.Яроцько

го ). -  К., 1997.
36. Надтока Г. Православна Церква в Україні 1900-1917 рр. -  К., 1998.
37. Історія релігії в Україні. Збірник. -  К.-Львів, 1996.
38. Історія релігії в Україні. В 2-х кн. -  К.-Львів, 1999.
39. «Берестя -  1596» в контексті історії українства (за ред. А.Колодного і А.Гу

дими). -  К.-Т., 1996.
40. Переяслав -  1654 в історії Української Церкви. Наук, збірник (за ред. А.Ко

лодного і А.Гудими) -  К.-Т., 2003.
41. Актуальні питання соціально-значущої діяльності Церков і релігійних ор

ганізацій в Україні. Наук, збірник (за ред. В.Бондаренка і А.Колодного). -  К., 2004.
42. Недавня О. Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення ук

раїнців між християнським Сходом і Заходом. -  К., 2000.
43. Филипович Л. Нові релігійні течії та організації в Україні. -  К., 1997.
44. Колодний А. Релігія і Церква в демократичній Україні (англ, мовою). -  К, 2000.
45. Єленський В. та ін. Релігійне життя в Україні: стан, проблеми, шляхи 

вирішення. -  К., 1996.
46. Феномен Петра Могили {за ред. В.Климова). -  К., 1996.
47. Петро Могила і сучасність. Збірка. -  К., 1996.
48. Петро Могила: богослов, церковний і культурний діяч. Наук, збірка (за 

ред. А.Колодного і В.Климова). -  К., 1997.

______________________________________________________ Актуальна інформація
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49. Климов В. Святитель Димитрій (Данило Туптало) -  Львів, 1996.
50. Огієнківські читання. Наук, збірник. -  К., 1997.
51. Арсен Річинський -  ідеолог Українського Православ'я. Наук, збірник. -  

. К.-Т., 1998.
52. Филипович Л., Дудар Н. Нові релігійні течії України: огляд, документи, 
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АНОНСИ
□  У зв’язку із закриттям Alfacom електронну адреву нашого часопису, як і 

Центру релігійної інформації і свободи УАР, Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії НАНУ, буде змінено.

□  Чергове число часопису (№ 8-9) буде видрукувано в кінці вересня
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ*
НОВОЛПОСТОЛЬСЬКА ЦЕРКВА**

Ноноапостольська церква нині має 
понад 60 тисяч парафій майже в 200 
країнах світу. В більшості з них вона 
визнана офіційно і має статус «юри
дичної особи». Загалом новоапос- 
тольську віру сповідує сьогодні десь 10 
мільйонів осіб. Кількість їх щорічно 
швидко зростає.

Церква зародилась ще на початку 
XIX ст. в Англії як Апостольська 
церква. Витоками сучасної ідеології 
новоапостольського руху можна вва

жати насамперед вчення Лютера і Цвінглі. Проте новоапостольці відносять себе 
до церкви нового типу. Вони разом з богословом XVIII ст. Іоганом Бенгелем вва
жають протестантську церкву лише тимчасовою, проміжною ланкою між римо- 
католицькою церквою і Церквою Господа в майбутньому тисячолітньому 
царстві [История Царства Божьего -  1988 -  С. 97].

В першій третині XIX ст. в деяких релігійних громадах, переважно протес
тантських, Шотландії, Англії та Німеччині зародився рух, спрямований на відро
дження первісного вчення Ісуса Христа. Люди молилися за нове зішестя Свято
го Духу й відновлення діяльності апостолів. Подекуди в громадах під час бого
служінь почалося говоріння іноземними мовами і пророцтва.

Так, в громаді шотландської пресвітеріанської церкви в Лондоні, якою керу
вав священик Едвард Ірвінг, та в містечку Олбері в 1832 р. були покликані перші 
апостоли. В наступні три роки було покликано ще 12 апостолів. Відтак виникли 
перші громади Апостольської церкви. Цей рух ще називають ірвігіанством, хоч 
сам Е.Ірвінг був лише апостолом. Кожний з апостолів новоутвореної церкви 
відправився в якусь країну світу з метою проповіді там нового вчення. В Росії на 
початку XX століття вже існувало кілька громад Апостольської церкви, зокрема 
в Одесі. Оскільки закарбування і рукоположения в громадах могли проводити 
лише апостоли, то після 1925 р. на території колишнього СРСР вони взагалі при
пинили свою діяльність.

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії.
** Матеріал підготовлено А.Колодним на основі видань Церкви, а також рефератів студентів 

Національного університету «Києво-Могилянська Академія», які вивчали віровчення, історію і 
сьогодення Новоапостольської Церкви.
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Невдовзі після виникнення в Апостольській 
церкві настали скрутні часи. Керівництво її вважа
ло, що апостолами можуть бути тільки англійці,

Апостоли, природно, один за одним вмирали. Лю
ди, що пророкували в громадах Німеччини, вима
гали покликання нових апостолів. Тоді єпископ 
Шварц з Гамбурга визнав апостольство призваного 
пророком Гейєром прествітера Рудольфа Розо- 
хацького з Кенігсбергу. Відбулося це 4 січня 1863 р. 
Апостоли нового порядку спростили богослужіння 
і поставили в центр проповідь Слова Божого. 
Кількість апостолів вже не обмежувалась формаль

ними межами дванадцяти і значно зросла. В 1977 р. їх було вже 57. Найшвидше 
Новоапостольська церква стала зростати в наступні десять років. В 1986 р. вона 
мала вже 150 апостолів. Найбільша кількість апостолів є в Європі. Так, в 1994 р. 
тут було вже 61 діючий і сім упокійнених апостолів. Нині їх біля 70. Центр сучас
ної Новоапостольської церкви знаходиться в Цюріху (Швейцарія). З цього ж ок
ругу вийшов і обраний в 1988 р. діючий нині першоапостол Ріхард Фер -  види
мий глава Церкви -  найвища інстанція у всіх ї'ї справах.

Новоапостольську віру сповідують люди в новоапостольських храмах неза
лежно від кольору шкіри чи соціальної належності. Богослужіння проводяться 
мовою країни чи місцевого населення. Значне поширення в Європі Церква має 
переважно в німецькомовних країнах, а також у Франції й Португалії. Проте 
найбільша кількість її послідовників і громад знаходиться в Центральній та 
Південній Африці, Індії, Пакистані, на Філіппінах, в Північній і Південній Аме
риці. Незначного поширення вона набула лише в країнах, в яких домінує като
лицизм, православ’я чи іслам.

В територіальному питанні Новоапостольська церква дотримується існую
чих законів країн, областей, регіонів, штатів тощо. Вся земна куля Церквою 
поділена на апостольські округи, проте їх розмір залежить насамперед від 
кількості парафіян. Тому кількість таких округів постійно змінюється. В одній 
країні може бути кілька апостольських округів, як це є в Німеччині та Індії, або- 
ж декілька країн можуть об’єднуватися в один апостолький округ. Діяльністю 
кожного з таких округів керує окружний апостол.

В ієрархії Новоапостольської церкви існують такі духовні звання (служіння): 
першоапостол, окружний апостол, апостол, єпископ, окружний староста, окруж
ний євангеліст, пастор, євангеліст, священик, диякон і молодший диякон, па
рафіянин.

Першоапостол займає важливе становище в Новоапостольській церкві. Він є 
видимим її главою, найвищою інстанцією у всіх справах. Вірні Церкви вбачають 
в ньому намісника Господа на Землі, а він сам розглядає себе як першого 
помічника братам і сестрам у вірі. Саме Першоапостол забезпечує єдине цілес-

а їх кількість обмежувалася лише дванадцятьма.
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прямоване керівництво справою Бо
жою на Землі, гарантує збереження 
єдності серед апостолів, яку заповідав 
Ісус Христос. Він розкриває у своїх 
проповідях Нові об’явлення Святого 
Духа, зберігає чистоту віри.

Апостол -  це вищий сан священ
нослужителя в Новоапостольській 
церкві. Сучасні апостоли церкви не 
вважаються «святими»: їм не цілують руки, їх не канонізують. Якщо два таїнства -  
святе хрещення водою і святе причастя -  можуть здійснюватися в храмі священ
нослужителями за завданням апостола, то Святе закарбування, тобто хрещення 
( Івятим Духом, а відтак прилучення до членів Новоапостольської церкви, в будь- 
якому випадку залишається прерогативою виключно апостольського служіння, 
так само як і ординація священнослужителів на певні види діяльності. Апостоли 
також проповідують слово Боже, відпускають гріхи.

Ісус Христос свого часу дав апостолам необхідну міру Духу, а з нею -  і 
здатність відпускати гріхи. Апостол в перекладі з грецької означає «посланець», 
«уповноважений посланець», а згідно з принципом єврейських законників «по- 
сланець-людина» прирівнюється до того, «Хто послав її».

Завданням єпископів, як найближчих помічників апостолів, є опікування 
священнослужителів. Всі священнослужителі -  від єпископа до священика -  мо
жуть виконувати такі уповноваження: дарування за дорученням апостола Свято
го Хрещення водою, відпущення за його дорученням і в ім’я Христа гріхів, про
ведення Святого причастя і його піднесення, проведення богослужінь й інших 
священнодій.

Диякони і молодші диякони виступають в ролі «свідків істини» і, крім того, 
забезпечують зовнішній порядок перед початком, під час і після богослужіння.

Священнослужителі Новоапостольської церкви службу свою несуть додатко
во до своєї основної професійної діяльності і переважно безкоштовно. Це є чо
ловіки, які можуть бути представниками найрізноманітніших професій і 
соціальних верств.

Згідно новоапостольської віри, «всі служителі Церкви Христової обираються 
і підносяться у свій сан тільки апостолами і лише з апостольського служіння 
Христа повинні виходити всі дари і сили з тим, щоб озброєна ними громада ста
вала аркушем Христовим, що читається». Всі висвячення в сан в Новоапос
тольській церкві проводяться тільки під час богослужінь. Традиційним одягом 
священнослужителів є чорний костюм і біла сорочка.

Богослужіння в новоапостольських храмах проводяться підкреслено просто, 
скромно і водночас урочисто. Воно складається з чотирьох головних частин: 
вступної молитви, проповіді Слова Божого, виконання таїнств і заключної ко
роткої молитви. Супроводжується богослужіння грою органу і співом гімнів як 
церковним хором, так і всією громадою.
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Згідно з Христовим вченням, в Новоапостильській церкві, як вже зазначало
ся, існує три святих таїнства -  святе хрещення водою, святе причащання та свя
те закарбування Духом Святим. Останнє таїнство є важливим елементом Друго
го Народження, бо ж під час нього відбувається повне оновлення внутрішнього 
світу людини. Вона стає дитям Божим з правом на спадщину Христову.

Святами в Новоапостольській церкві є Різдво Христове, Страстна П’ятниця, 
Воскресіння Христове, Вознесіння і П’ятидесятниця (або Трійця). Восени ново- 
апостольці святкують також День вдячності Господу за врожай під час спеціаль
ного недільного богослужіння. Всі дати свят у Новоапостольській церкві погод
жені з календарем і звичаями конкретних країн. Так, в Україні вони співпадають 
з датами православних свят.

Новоапостольці вірять, що на кожному богослужінні вони зустрічаються з 
Богом, можуть спілкуватися з Богом-Отцем, Сином і Святим Духом. «Всюди, де 
віруючі чада Божі збираються навколо апостолів чи навколо посланих Ним Свя
щеннослужителів, на богослужіннях присутній Бог» [Богослужение // Наша се
мья.- 1995.-№8.- С.8].

Новоапостольці вірять, «що Бог обслуговує Себе біля вівтаря за допомогою 
апостолів і посланих ними священнослужителів шляхом використання такого 
інструменту, як промовляючі уста, якими Він виражає Свою Божу волю. 
Провіщене в проповіді вчення апостолів -  заявляють вони, - ми сприймаємо не 
як людське слово, зорієнтоване на збагачення чи обґрунтування своїх знань, а як 
слово Боже, яке витворює віру» [Там само]. Проповіді в храмах виголошуються 
не за завчасно заготовленим текстом, а «від серця». Саме тому особливо 
цінується в новоапостольців дар проповідування.

У своїй проповіді в столиці Того Ломе 2 квітня 1995 р. першоапостол наголо
сив на тому, що «якщо хтось прагне віднайти милість Божу поза громадою, то не 
знайде її» [Наша семья. -  1995.- №8.- С.7]. Відтак, таїнства Церкви Христової, 
тобто їх здійснення в лоні Новоапостольської церкви, розглядаються як 
надійний шлях одержання любові і милосердя Божого до воскресіння.

Кульмінацією недільного богослужіння в новоапостольських храмах є прий
няття тіла і крові Ісуса у формі облатки (відділеної просфори). Приймаючи свя
те причастя, віруючі відчувають внутрішнє спілкування з Христом за допомогою 
Його тіла і крові. «І це є для нас гарантом вічного життя з Батьком і Сином» [Бо
гослужение // Наша семья.- 1995.- №8.- С.9].

В одній з проповідей, виголошених в Інсбруці (Австрія), першоапостол розг
лянув питання кінця світу, коли Бог ще раз похитне не тільки Землю, а й небо. Са
ме тоді буде завершене особливе одкровення. Його можна розпізнати: по-перше, 
через Святе хрещення водою, яке розглядається в Церкві як перший крок на шля
ху особи у прилученні до Бога і яке може здійснити людина у будь-якому віці за 
допомогою священнослужителів; по-друге, через святе закарбування Духом свя
тим, яке робить людину дитям Божим і яке здійснюється за допомогою покла
дання рук й молитви апостола; по-третє, через Святе причастя, яке здійснюється 
після відпущення гріхів. В судну годину «гори всіляких віросповідань, які на той
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час існуватимуть на Землі, всі острови будь-яких релігійних об’єднань... будуть 
самим Богом усунуті з місць своїх, тобто перестануть існувати». І тоді в день Гос
подній «схвильовані серця, схвильовані громади будуть преображені». Непохит
ним, коли ми опинимося біля мети, залишиться «наше вічне блаженство, якого 
тоді вже нікому буде у нас відібрати. Це є те, що залишиться нам на вічні часи» 
[Богослужение в Инсбруке / / 1 Іаша семья.- 1995.- № 11.- С. 5-6].

Згідно вчення Церкви, кожна людина шукає лише індивідуальний шлях до 
Бога. Прийшовши до ііовоапостольської громади, вона стає членом її духовної 
сім’ї. І іерква вважає, що за допомогою і тільки разом з громадою послідовників 
новоапостольської віри можна одержати спасіння. З цією метою, повчає вона, 
«важливим для нас в паші дні є перебування в стані внутрішнього хвилювання, 
руху. Саме це є джерелом здоров’я, ключем до зцілення, якщо людина хворіє 
в тому чи іншому смислі» [Там само].

11а одному із святкових богослужінь в Дортмунді першоапостол наголосив 
на тому, що зараз у справі Божій ведеться велика й кропітка робота -  в небаче
них ще масштабах несемо ми в світ Євангеліє. Він наголосив на тому, що «набли
жається наш час». Важливо при цьому, на його думку, постійно дотримуватися 
потрійного принципу: читати Слова пророцтва, слухати їх і дотримуватися Пи
сання. «Читати, слухати, дотримуватися -  ці три правила потрібно постійно ви
конувати, оскільки інакше не будемо знати, що час близько» [Богослужение 
в Дортмунде II Наша семья. -  1994. - №9. -  С.5].

Новоапостольці вважають, що завдяки богослужінням в громаді Дух Гос
подній прагне донести до нашого розуміння відповіді на три важливі питання: 
Чого хоче від нас Бог? Що є Бог? Що Він нам дарує? Даючи відповіді на ці пи
тання, першоапостол Ріхард Фер сказав: по-перше, Бог бажає, щоб усі люди 
спаслися і досягли пізнання істини; по-друге, Бог є любов і, по-третє, - Бог дарує 
вічне блаженство. [Там само. -  С.7].

Основою віри новоапостольців є Біблія. Якісь інші, власне свої священні 
книги вони не мають, оскільки ставлять за мету відродити витокове християнсь
ке вчення занедбане католицькою і православною церквами.

Основні положення Новоапостольського віровчення наступні:
1. Я вірю в Бога Отця, всемогутнього творця неба і землі.
2. Я вірю в нашого Господа Ісуса Христа, единородного Сина Божого зачато

го від Духа Святого, народженого від Діви Марії, який страждав при Понтії Пи- 
латі, був розп’ятий, помер, воскрес із мертвих, вознісся на небо і сидить по пра
виці Бога, всемогутнього Отця, звідки повернеться знов.

3. Я вірю в Духа Святого, святу Апостольську церкву, в громаду Святих, 
в прощення гріхів, у воскресіння мертвих і у вічне життя.

4. Я вірю, що Господь Христос правитиме своєю церквою через живих апо
столів аж до свого повернення; що він послав і продовжує посилати своїх апос
толів, щоб вони виконували його доручення повчати людей, відпускати їм від 
його імені гріхи і хрестити їх водою і Святим Духом.

5. Я вірю, що всі священнослужитеті Христової церкви призначаються і ос
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вячуються лише апостолами і що з Христовим апостольством пов’язані всі дари 
і сили, озброївшись якими, громада стає видимим посланцем Христа.

6. Я вірю, що Святе хрещення водою є невід’ємною частиною Другого наро
дження і що завдяки цьому хрещений наділяється правом отримати печать Ду
ха святого. В такий спосіб укладається союз доброї совісті з Богом.

7. Я вірю, що обряд Святого причащання започаткований самим Господом 
Христом в пам’ять про принесену Ним вселенську жертву.

8. Я вірю, що хрещені Святою водою повинні прийняти Святого Духа через 
покладання рук апостола, щоб прилучитися до сім’ї дітей Божих і тим самим ста
ти часткою плоті Христової.

9. Я вірю, що Господь Ісус повернеться на Землю, як і вознісся на небо.
10. Я вірю в те, що зобов’язаний проявляти послух до світської влади, 

наскільки це не суперечить Законам Божим.
Від новоапостольського хрещення очікується сумлінне виконання 

обов’язків, щоб бути гідним членом людського суспільства. Всім своїм життям 
та поведінкою християнин Новоапостольської церкви повинен віддавати шану 
Богу та громаді.

Новоапостольці не вважають свою Церкву якоюсь окремою конфесією, 
копією чи імітацією якогось християнського об’єднання, а розглядають її як 
продовження Першоапостольської Християнської Церкви. Саме вона перебува
тиме водночас тут, на Землі, і у вічності. Тому вона не відноситься до жодної з 
існуючих нині християнських течій. Офіційним символом (емблемою) Ново
апостольської церкви є високий прямий хрест на фоні Сонця, що повстає над 
повільними хвилями водяної поверхні. Бін обов’язково присутній на фасаді цер
ковних будинків новоапостольців і в приміщеннях для богослужіння.

Новоапостольський християнин може брати участь у громадському житті, 
має сумлінно виконувати свої громадські, сімейні та виробничі обов’язки.

Церква не претендує на якусь підтримку з боку держави і не збирає з своїх 
членів церковні податки. В своїй діяльності вона не користується якимись забо
ронами, а навпаки - допомагає своїм вірним різними порадами. Важливим еле
ментом піклування «врятування душ» є відвідування родин віруючих і хворих, 
а також особлива увага до дітей і підлітків. Оскільки з родини віруючих виростає 
«сім’я новоапостольців», то сім’я взагалі постійно перебуває в центрі уваги

Церкви. Це засвідчує навіть назва 
її журналу «Наша сім’я».

Політична відлига років пе
ребудови дозволила появитися 
в кінці 1990 р. в Києві священи
ку Новоапостольської церкви з 
Берліну Надольни. Тут він 
відвідав ангольських студентів, 
які були новоапостольцями, 
провести прямо в їх гуртожитсь-
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ких кімнатах богослужіння. Налагодилися контакти з одновірцями в Хар
кові, Черкасах, Березані. Багато для пропаганди вчення Церкви зробила Те
тяна Якубовські, яка повернулася з Берліну до Києва в травні 1991 р. Вона 
виконувала роль перекладача в спільноті. Тоді ж вдалося налагодити прове
дення богослужінь в орендованому конференц-залі готелю «Либідь». 
В серпні 1991 р. Україну відвідав апостол Бер, який провів закарбування Ду
хом Святим. Духовне хрещення прийняло 11 осіб в Києві і 15 -  в Березані. 
В кінці року до України приїхав Першоапостол Новоапостольської церкви 
Ричард Фер. З свапгслізаційною місією він відвідав ряд областей країни. Ук
раїна була тоді поділена на чотири апостольські округи, місіонерською спра
вою в яких зайнялися апостоли В.Ботт, Д Краузе, Е. Фішер та П.Хелл.

І Ісрші громади Новоапостольської церкви оформилися в Україні на початку 
Іс)92 р. В липні того ж року була зареєстрована офіційно вже перша її громада. 
На початок 2003 р. в різних містах і селах країни діяло 58 громад новоапос- 
тольців. Найбільша кількість громад -  по п’ять-сім -  наявна в Запорізькій, Ми
колаївській та Херсонській областях. Діють вони нині практично у всіх областях 
України. Обслуговують діяльність громад 93 священнослужителі, з яких 29 -  іно
земці. Працює 17 недільних шкіл.

Центральний храм -  Дім Божий і офіс Новоапостольської церкви України 
знаходиться в Києві за адресою: вул. Павла Тичини, 44. Богослужіння, а вони 
проводяться в середу і неділю, тут ведеться українською мовою. Хор співає 
російською, але це пояснюється відсутністю україномовних пісенників. Пасто
ром Церкви на Березняках є Івашківський Олексій Іванович -  лікар за фахом. 
Громада входить до Північного округу, який очолює апостол Дітер Краузе.

Періодичними виданнями церкви є журнали «Наша сім’я», що розповсюджується 
в Україні українською та російською мовами і виходять щмісяця. В них подаються 
відомості про діяльність першоапостола та святих пророків, «слово місяця» Першоа- 
постола, інформація про життя громад та благодійницьку діяльність. Церква має 
офіційний сайт , в якому містяться посилання на сайти громад Німеччини, Естонії, 
Франції, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії, Англії та СІЛА.

Деяку інформацію можна отримати на неофіційному сайті . Інформацію 
можна знайти також на сайтах -  огляд церков Росії, - сайти співробітника радіо 
«Свобода» Якова Кротова.

Референт Новоапостольської церкви зі зв’язків та ЗМІ: 
с/о Verlag Friedisch Bischof CmbH,

Gutleutschrase, 298
D -  80327, Frankfurtom Mein 
Tel: +49(0)69 2696-525, Fax: +49(0)69 

2696-205 
E-mail:
Пошта: Nevapostolische Kirche

International. Postfoch 532, CH -  8044 
Zurich
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Пам'яті доктора 
СВЯТО МИРА ФОСГУНА

Трагічна смерть настигла 25 липня дорогого нашому серцю Святомира на йо
го рідній землі. Перед від’їздом з Лондона ще 14 липня він писав: «У мене подорож 
у Галичину по справам. Перед цим треба було таки напружено попрацювати, щоб 
дати всьому лад і залишити все, щоб машина працювала». В цьому ж листі Свято- 
мир зазначав: «Праці -  жахливо багато, а здоров’я кульгає. Про відпочинок та ліку
вання й мови немає. Немає в мене працівників, які могли б мене заступити. Є мо
лоді науковці, які цікаво пишуть. їх мені потрібно. Заохотіть їх до співпраці зі 
мною. Йдеться про наших науковців таки з нашого Відділення релігієзнавства». З 
«нашого Відділення»... Він мав право так написати, бо ж вже більше п’яти років є 
його почесним науковим співробітником. 1 цим Святомир не лише гордився, 
а водночас і плідно працював як науковець-релігієзнавець. Свідченням цього є на
самперед редагований ним богословсько-релігієзнавчий часопис «Вісті». Відбір 
статей до нього був прискіпливий, бо ж редактор не бажав втратити високий науко
вий рівень журналу і водночас його змістовний магістральний напрямок -  Бог і Ук
раїна. В часописі регулярно друкувалися релігієзнавці з України.

Релігієзнавчі статті з’являлися і на шпальтах фостунівської газети «Ук
раїнська думка». Вони друкувалися тут переважно на тему релігійного життя Ук
раїни. У Святомира боліло серце за всі ті протистояння, які роздирають Ук
раїнське християнство в ті роки, коли необхідна єдність його для вибудови неза
лежної України, її національного і духовного відродження. В останньому листі, 
оцінюючи вірнопіддане схвалення кардиналом Гузаром одержану УГКЦ через 
кардинала Каспера і Папу Римського «оплеуху Москвы», Святомир пише: «Ця 
покора і дбання, м’яко кажучи, за місце з єпископською мітрою характерне май
же всім католицьким ієрархам УГКЦ. Ніхто рішуче не відважиться виступити за 
Патріархат цієї Церкви. І його не будуть мати. А втім і УГКЦ (так як і наші пра
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вославні Церкви) -  суб’єкт політичної гри між Константинополем, Римом, 
Москвою і Варшавою». Особливо вболівав Святомир за стан справи в Право
слав’ї України. Він працював на об’єднання двох власне українських Православ
них Церков - Київського Патріархату і УАПЦ. Цьому, як редактор, присвячував 
низку статей і у «Вістях», і в «Українській думці «. Але, на його думку, «проклята 
отаманщина» як в політиці, так і в церковно-релігійному житті стоїть на дорозі 
нашого поступу.

Святомира цікавила вся релігієзнавча література, яка видруковувалася в Ук
раїні. Він постійно просив надсилати її йому. Особливе зацікавлення в останні 
роки життя Святомир виявляв до христологічної тематики. А це тому, що в йо
го задумах було написати роман про Ісуса Христа як історичну постать. Він при 
цьому кинув таку багатозначну крилату фразу: ми знаємо про Христа багато і 
нічого. Дослідник добре знався на християнстві. Саме тому з його пера часто ви- 
друковувалися в редагованих ним виданнях статті на богословсько-суспільну те
матику. У нас був задум із Святомиром зібрати їх в окрему книжечку в серії 
«Мислителі української діаспори».

Рік тому Святомир Фостун приймав нас як гостей у себе в Лондоні. З великою 
гордістю він розпочав наше ознайомлення з англійською столицею від стін по
сольства незалежної Української держави і від пам’ятника Володимиру Велико
му. З одного боку, це було засвідченням того, що його участь в національно-виз
вольних змаганнях років війни і років діаспорного життя не пропали марне, а з 
другого -  підтвердженням незламності і незворотності нашої державної неза
лежності, освяченої хрестом Володимира. Ми чекали у вересні в себе в Києві Фо- 
стуна на чергових Річинських читаннях.

І ось сумна газетна звістка: загинув в автомобільній катастрофі. Серце бун
тує проти неї: не може бути -  це неправда. Збирався приїхати в Україну, щоб 
полікуватися в якомусь санаторії, а приїхав по наглу смерть. І хоч Святомир вже 
підійшов до свого 80-річчя й тяжкий недуг сковував його багате творче життя, 
але уявити собі українську діаспору Великобританії без нього практично не мож
на. Він був тим промотором, який її постійно оживляв, актуалізував, зорієнтову- 
вав на діяльність в ім’я незалежної України.

Складне, славне і багате життя було в нашого друга. Майже з шкільної лави 
він включився у визвольну боротьбу на Галичині. Будучи в діаспорі, здобув на
укове звання доктора юридичних наук. Як письменник-прозаїк має біля десяти 
історичних романів, як довголітній церковний діяч був членом митрополичої 
ради і єпархіальної консисторії УАПЦ у Великій Британії, написав історичні 
розвідки «50-річчя УАПЦ» та «Пінська конгрегація», редагував книгу «Нарис 
історії УАПЦ у Великій Британії».

Велику людину втратила Україна. Велику втрату маємо і ми -  українські 
релігієзнавці. В пам’яті своїй ми збережемо дороге нашому серцю ім’я Святоми
ра Фостун а.

Пухом земля тобі, друже!
Релігієзнавці України
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ЦІКАВО ЗНАТИ
□  Американська іграшкова компанія створила 

ляльку Ісуса Христа. Фігурка має висоту ЗО см, одяг
нена у біблійний одяг. Вона вимовляє всі десять за
повідей.

□  Астрономи засвідчили, що земний спос
терігач може побачити через телескоп 7022 (сімка з 
22 нулями) зірок. Науковці із США, Австралії і 
Шотландії порахували, скільки галактик міститься 
лише в найближчій до Землі ділянці неба, а відтак 
визначили приблизну кількість зір в одній галак
тиці. Отримавши загальну кількість зірок у зга
даній вище ділянці неба, астрономи змогли пора
хувати, скільки всього зірок на небі. Керівник групи астрономів д-р Сімом Драй
вер зауважує: « Це не остаточне число зір у Всесвіті -  таку кількість зір тільки 
можна побачити через наші телескопи». Цю інформацію повідомила лондонсь
ка газета «Дейлі телеграф».

□  Майже 50 тисяч учнів всіх шкіл Португалії протягом року вручну перепи
сують весь текст Біблії. Проект під назвою «Біблія врушу переписана молоддю» 
координує Міністерство освіти країни. Мета акції -  донести Святе Письмо до 
школярів, а також відволікти учнів від комп’ютерів та повернути до писання 
вручну.

□  Санскрит -  це «прадавня, праукраїнська мова VII-IV тисячоліть до н.е.».
Так вважає львівський дослідник В.Кобил ах. На наших територіях люди жили 
десь 200 тисяч років тому. Благоденству наших пращурів, на думку дослідника, 
поклав край третій льодяниковий період, який тривав 50 тисяч років. В книзі 
цього автора «Українські козацькі назви у санскриті» обстоюється думка, що Ат
лантида -  це карпатський острів, з якого після потопу пішло розселення народів. 
(Експрес -1 -8  липня)

□  Таємниця чорних дір -  цієї головної загадки Космосу -  розкрита. Про це
заявив видатний англійський астрофізик Огівен Хокінг. Об’єднання теорії 
відносності з квантовою механікою дало підставу вченому спростувати думку 
про чорні дір як всепоглинаючу субстанцію. Хокінг відкрив можливість дуже 
повільного мимовільного квантового «випаровування» чорних дір, що може 
призводити до їх цілковитого зникнення (День. - №126).
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Відділення причетне до організації роботи літньої міжнародної Молодіжної школи 
релігійної толеранції, організовує релігієзнавчу практику американських студентів.

Відділенням видрукувано більше ста праць книжково-брошурної форми (див. окремо 
и цьому числі їх список), декілька сот індивідуальних наукових статей. Серед його науко
вих здобутків фундаментально «Академічне релігієзнавство» (2000), «Історія релігії 
в Україпі»(1999), «Релігієзиавчий словиик»(1996), шість томів десятитомника «Історія 
релігії в Україні», тридцять чисел квартальний «Українське релігієзнавство», вісім — 
річника «Релігійна свобода», десятки наукових збірників та індивідуальних монографій. 
Видрукувано підручники з релігієзнавства професорів А.Колодного і П.Яроцького. Й де 
робота над тритомною «Українською Релігієзнавчою Енциклопедією».

I J [ороку Відділеним разом з обласними осередками УАР організовується і проводить
ся до десятка наукових конференцій та Круглих столів. Разом з  Українською Асоціацією 
релігійної свободи проводяться Дні релігійної толеранції в обласних центрах, навчальних 
закладах.

Співробітники Відділення викладають як у вузах Києва, так і на спеціалізованих ф а
культетах в університетах інших міст велике різноманіття релігієзнавчих курсів і спец
курсів. М и маємо договори творчої співпраці з рядом наукових і навчальних інституцій 
країни, співпрацюємо з ними у виконанні актуальних комплексних наукових завдань.

Своєю діяльністю, співпрацюючи з Державним Комітетом України у справах релігій, 
Відділення всіляко сприяє утвердженню в країні свободи совісті і віровизнань. Цій меті 
зокрема підпорядкований і часопис «Релігійна панорама», який готують до друку пере
важно його співробітники. Д о нас приходять для творчої співпраці представники різних 
конфесій — малих і великих, традиційних і нетрадиційних, зареєстрованих державою і не- 
чареєстрованих. М и не виявляємо якусь ворожість до жодної з наявних в Україні 
релігійних течій. До цього зобов’язує наше основне покликання — об’єктивний, незаанга- 
жований і неупереджений аналіз релігійних процесів сьогодення.

Відділення релігієзнавства відкрите для творчої співпраці з  науковими, освітянськими, 
культурно-просвітницькими та іншими організаціями, до виконання спільних наукових 
проектів, проведення соціологічних досліджень, вивчення історії окремих конфесій в Ук
раїні, громадської думки щодо них тощо. М и відкриті також для творчої співпраці у мож
ливих формах з конфесійними навчальними і дослідницькими інституціями, до сталого 
діалогу з керівництвом різних релігійних організацій.

Відділення потребує спонсорської допомоги у видруку своїх наукових праць, зокрема 
тритомної релігієзнавчої енциклопедії, книг десятитомника з  історії релігій, періодичних 
видань, в проведенні в Україні досліджень актуальних проблем релігійного життя. М и го
тові підключитися до написання книг про конфесії, їх історію і сьогодення, до організації 
навчального процесу з релігієзнавства в університетах, які зорієнтовані на це.

Н аш і координатна
адреса — 01001 Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кімн. 301, 323-324; 
телефон/факс — 229.48.12, 229.04.18;
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