
pfAirmtifl
ПАНОРАМА

ІНФОРААШ ПНО—fltlflAITrntinn ЖУРНАЛ

—
СТОРІНКА КОНФЕСІЇ:

Н І М Е Ц Ь К Е  Л Ю Т Е Р А Н С Т В О



РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ СВІТУ 2 0 0 4  РОКУ

Шановний читачу!
Щ е один рік відійшов в історію. Чим він був знаменним в релігійному житті світу?
Скажу відразу, що чогось особливого у порівнянні з 2 0 0 3  роком не відбулося, а тому може

й повторюся в його загальних оцінках. Незважаючи на 
явну зорієнтованість деструктивних сил ряду країн, 
все ж  не вдалося зіткнути дві світові релігії — іслам і 
християнство. Заслуга в цьому насамперед Європи і 
Папи Римського, але не С Ш А . Ісламський радикаль
ний рух, зорієнтований насамперед на підтримку 
арабів-мусульман, які протистоять Ізраїлю за його по
зицію щодо Палестини, а також на помсту тим, хто 
йде (явно чи приховано) в руслі проізраїльської 
політики, при розгортанні іракських подій продовжує 
зустрічати певне порозуміння з  боку християнських 
країн Європи, католицької Церкви. Саме завдяки ос
танньому протистояння не набрало релігійного харак

теру. Якщо й мали місце зіткнення між християнами і мусульманами в деяких країнах, то вони 
носили локальний характер і не позначилися на системі світових відносин. Н е релігійними чин
никами викликані також постійні зіткнення між мусульманами та індуїстами. Х оч зауважимо, що 
тенденція до радикалізації ісламу, все більшого поширення його у світі є усталеною. Іслам 
повільно, але впевнено опановує Європу, за кількістю своїх послідовників у ряді провідних євро
пейських країн вийшов на друге місце. Н ого все частіше приймають представники, скажемо так, 
немусульманських народів. При тих темпах росту й поширення ісламу, які ми маємо нині, десь в 
2 0 2 0  році мусульман у світі буде стільки, як і християн. Нині вони співвідносяться як 2 до 1.

Якщо католицька Церква завдяки діяльності Івана Павла II зміцнювала свої позиції, поста
вала як могутній чинник нинішнього світового процесу, зростали кількісно протестантські, а 
особливо неопротестантські спільноти, то у Вселенському Православ'ї в році 2 0 0 4  мало місце 
традиційне протистояння його автокефальних Церков, втрата ним своїх позицій у світовому хри
стиянстві, зміцнення стану нових православних церковних утворень. В своїй боротьбі за сфери 
впливу і т.зв канонічні території православні Церкви подеколи забували свою християнськість, 
бо ж у взаємних відносинах не виявляли ту любов, до якої закликав Ісус Христос. Всепрощен
ня виражала католицька Церква, а не православні. І в цьому насамперед неабияка заслуга її 
Понтифіка. Вона пішла на помітну поступливість Церкві Москви навіть за рахунок українських 
греко-католиків, зігнорувавши їх прагнення мати свій Патріархат. Московська Церква стала ще 
агресивнішою у прагненнях зберегти й розширити свою т.зв. канонічну територію, особливо в 
Україні. Вона нині є найбільшим дестабілізатором релігійного життя християнського світу.

Х оч на релігійному полі нині функціонує ще надто багато новотворів ( і постійна поява їх є 
певною закономірністю релігійного процесу), все ж  маємо уповільнення їх зростання і втрату 
інтересу до них молоді. В постсоціалістичних країнах вони також вже зустрічають «розібрано
го» по конфесіям віруючого. То ж маємо інтенсивне зростання хіба що харизматичних Церков.

А  взагалі світ постійно секуляризується. З'явився віруючий, який байдужий до храмової 
релігійності, спільнотної організації релігійного життя. Європа, незважаючи на активну протидію 
цьому з  боку Ватикану, актуалізувала питання про світськість як основу цивілізованого розвит
ку людства. З а  цих умов Церкві приходиться виходити за межі своєї огорожі, виходити у світ, 
щоб вижити, здолати кризу своєї усталеної функціональності, бути затребуваною як 
суспільством, так і кожною особою. Н ове століття постане етапом тяжкого утвердження Ц ерк
вою своєї потрібності людству. В добу постмодерну її традиційне вчення, встановлені норми 
життя часто не спрацьовують. То ж  започаткований католиками дух аджорнаменто має пройня
ти всі конфесії, якщо вони думають про своє майбуття.

Професор А. КОЛОДНИЙ
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ 
р е л іг ії і ЦЕРКВИ

Люди довіряють Церкві тому, що 
вони, не зіткаючись безпосередньо з 
нею, її просто не знають. Гадаємо, 
що після виявленої прямої причет
ності Церкви Московського Патріар
хату до участі в агітаційній діяль
ності на користь провладного пре
тендента, відсоток голосів довіри бу
де далеко іншим. Люди переконали
ся, що ця Церква співає з голосу тих, 
кому він висловлює найбільшу не
довіру. Певно тому вже листопадове 
опитування провладного Центру 
«СОЦІС» засвідчило спад довіри десь 
на 20%. А загалом наслідки опиту
вання довіри виглядають так: 
повністю довіряю -  45% з 1200 опи
таних, скоріше довіряю, ніж ні -  27%, 
зовсім не довіряю -  11%, скоріше не 
довіряю -  6%, не можу відповісти -  
11%. (День. -  б листопада)

Серед корумпованих організацій 
України названо і релігійні ор
ганізації. їх корумпованість оці
нюється опитуваними у 42%. Більш 
корумповані ці організації в Росії -  
63% і СІЛА -  50% То ж липкі руки і 
в служителів культу є. (Україна моло
да. -  17 грудня)

Верховна Рада України прийняла 
Закон «Про заборону репродуктив
ного клонування людини». М оти
вом його прийняття послужив 
принцип поваги до людини, визнан

ня цінності особи
стості, необхід
ність захисту прав 
і свобод людини, 
а також недостат
ня вивченість 
біологічних та 
с о ц і а л ь н и х  
наслідків клону

вання людини. Як відомо, практич
но всі Церкви, що діють в Україні, 
висловилися категорично проти 
клонування людини. «Держава захи
стила гідність людини і право Бо
же», -  зокрема так охарактеризував 
єпископ-помічник Києво-Ж ито- 
мирської єпархії Римо-Католицької 
Церкви в Україні владика Станіслав 
Широкорадюк це рішення Верхов
ної Ради. Воно є «суто християнсь
ким» і «процерковним». Католицька 
Церква в Україні, за словами єпис
копа, з великою увагою, тривогою 
та молитвою слідкувала за розгля
дом цього питання Верховною Ра
дою України і сподівалась, що 
суспільство зрозуміє, чому Церква 
виступає проти людського клону
вання. «Бог є любов і з любові ство
рив людину. Саме таке право -  пра
во творити і передавати життя з лю
бові, Він і передав кожній людині,» -  
наголосив єпископ Станіслав. Вла
дика нагадав у своєму коментарі, що 
плодом любові чоловіка та жінки є 
дитина, і коли дитина «прийшла на 
цей світ з любові, вона ніколи не мо
же бути подібна до тієї людини, кот
ру створили з людської гордості, ви
користовуючи генетику». В цьому,

2 Релігійна панорама № 1Т2004



Релігійне ж ит т я України

за словами владики, і є найбільше 
порушення гідності людини -  коли 
її створюють не так, як передбачив 
сам Господь Бог. Дуже важливо, 
за словами ієрарха, що Україна як 
держава, це зрозуміла і «захистила 
гідність людини та право Боже».

Голова Державного комітету 
у справах релігій В.Бондаренко за
значив, що Комітет не має засобів 
впливу на релігійні організації, що
всупереч вимогам ст.5 Закону Ук
раїни «Про свободу совісті та 
релігійні організації» здійснюють 
політичну агітацію. «Необхідно вдос
коналювати законодавчу базу», -  за
значив Бондаренко на розширеному 
засіданні Комітету Верховної Ради 
України з прав людини, національ
них меншин та міжнаціональних 
відносин, яке відбулося 9 грудня. Ра
да українських правозахисних ор
ганізацій України вважає, що 
відповідальність законодавством для 
релігійних організацій встановлена 
достатньо чітка. У частині 3 статті 16 
цього ж закону визначено, що за 
політичну агітацію релігійними ор
ганізаціями (порушення вимог 
статті 5) такі організації можуть бути 
примусово ліквідовані у судовому 
порядку. Суд уповноважений розгля
дати такі справи за заявою органу, 
що здійснив реєстрацію релігійної 
організації (Держкомрелігій, місцеві 
адміністрації), або прокуратури. Рада 
українських правозахисних ор
ганізацій України робить висновок, 
що мова йде швидше про небажання 
застосування норми закону, ніж про 
необхідність реформувати законо
давство. (http://www.rupor.org)

Не може керувати державою лю
дина, яка не є виразником духу 
корінної нації. Десятиліття кучмізму 
яскраве засвідчення цього. Кучма і 
разом в унісон йому всі державні 
структури все робили для того, щоб 
в Україні не постала власне Ук
раїнська Православна Церква. Вони 
всіляко благоволили діючій в Ук
раїні філії Московської православної 
колоніальної імперії, передали їй ук
раїнські православні святині -  
Києво-Печерську та Почаївську Лав
ри, кафедральні і кращі храми Хар
кова, Дніпропетровська, Севастопо
ля, Одеси.

Крим в останні роки населили 
росіяни, які не мають тут своєї коре
невої системи. Відтак вони, 
на відміну від кримських татар, 
не сприймають Крим і Україну як 
свою Вітчизну. Для них вони -  про
сто місце проживання і праці. Звідси 
такі у них проросійські настрої, ук
раїнофобство. Саме їх використову
ють антиукраїнські і антикримо- 
татрські сили півострова. Це зокре
ма виявилося в тому, що Єпархія 
УПЦ МП, очолювана митрополитом 
Лазарем, провела активну агітацію за 
В.Януковича, а муфтіят кримських 
татар висловився на підтримку 
В. Ющенка.

Керівники ряду християнських 
Церков України -  Київський Патрі
архат, Греко- і Римо-Католицька 
Церкви, Християнська Євангельська 
Церква 1 грудня закликали Прези
дента Кучму до рішучих дій в при
тягненні до відповідальності тих по
садовців, які причетні до фаль-
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сифікації виборів шляхом зловжи
вання своєю владою, а також тих, 
хто виношує плани розколу країни. 
«Розмах народних протестів 
засвідчує, -  заявляють керівники 
конфесій, -  що права людини 
справді було брутально порушено. 
Підняти народ на такі заворушення 
задля лише особистих інтересів од
ного з кандидатів у президенти було 
6 неможливо. І так це зрозумів цілий 
світ». (Вечірній Київ. -  1 грудня)

Ц е р к в и  
для Майдану
ви голош ува
ли не лише 
звернення -  
спільні та ок
ремі. Багато з 
діючих в Ук
раїні церков 
(християнсь
ких та інших) 
н а д а в а л и  
мітингуючим 

посильну допомогу -  духовну та 
просто людську. Молебні та служби 
Божі проводили католики і право
славні, облаштували свої молитовні 
намети в районі Майдану п’ятиде
сятники (на фото) та «Посольство 
Боже», переносну капличку постави
ла УПЦ МП (іронією долі, вона була 
на шляху хрестових ходів деяких 
вірних цієї Церкви -  «блакитних»). 
Церквами надавалася поміч мітингу
ючим їжею й одягом, можливістю 
відпочинку та ночівлі. На стенді 
Штабу ю щ енківців в Будинку 
профспілок оголошення про те, що 
таку допомогу можна отримати 
цілодобово, помістили вірні костелу

Релігійне життя України________________

святого Олександра та центральної 
київської синагоги. Віруючі-ак- 
тивісти розносили гарячі страви 
просто по Майдану, неопротестан- 
ти -  також і багато власної преси та 
листівок. Окрім греко-католиків 
(чимало яких прибули із Західної 
України), на Майдані активні були й 
місцеві римо-католики. Багато днів 
перед самою сценою миряни й чер
ниці молилися з великою фігурою 
Божої Матері на руках (єпископат 
РКЦ заохотив українських віруючих 
до щоденних молитов за чесні вибо
ри на розарії). Треба відзначити, що 
в рядах мітингуючих були й пред
ставники керівництва та студентства 
й тих церков, які мали в цій ситуації 
стриманішу позицію (баптисти). Се
ред майданівців були й представни
ки різних вітчизняних ріднові- 
рівських течій. (О.Недавня)

Опозиція виявляє свою христи- 
янськість не ходінням за благосло
венням чи порадами до якихось 
старців, а діями і намірами 
у відповідності з нормами христи
янської моралі. Свій протест вона 
виявила у законом визначеній 
формі, чим вдалося уникнути крово
пролиття. Закликами до помаранче
вих допомогти хлібом і одягом при
булим з Донеччини януковичівцям 
вона виявила свою християнську 
любов до ближнього. Але в своїх 
намірах на майбутнє не поводитися 
ні з ким як з ворогами, опозиція ще 
раз зреалізовує християнський 
принцип людинолюбства. Вона вод
ночас своєю боротьбою проти фаль
сифікаторів виборів зреалізувала 
біблійний принцип «не лжесвідч».
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Політичний невдаха християнсь
кий демократ В.Журавський, якого 
міністр освіти об’єднаний соціал-де
мократ В.Кремінь взяв собі в заступ
ники, намагався перелицювати анек
дот про Януковича під Ющенка. Він 
своїм високопоставленим друзям 
розповідав історію про те, ніби саме 
Ющенкові одна бабця, яку він пере
водив через дорогу, сказала, що не 
буде за нього голосувати, бо ж на ду- 
пу впала, а не на голову. Це той Жу- 
равський, який свого часу, агітуючи 
за свою Християнсько-демократич
ну партію (яка, до речі, з тріском 
програла вибори), кожний день сво
го виступу по радіо відводив одній із 
заповідей Декалогу. Як бачимо, по
вчаючи інших «не лжесвідчити», сам 
вдався до іншого. А мав би знати, що 
під час виборчих перегонів анек
дотів про Януковича було сотні, 
а ось про Ющенка ні.

Дружина В.Ющенка Катерина, 
оцінюючи події Помаранчевої рево
люції, зауважила в своєму інтерв’ю 
газеті «Україна молода» (23 грудня): 
«Ви знаєте, Бог так зробив, що було 
дуже легко знати, що треба робити: 
не думалось про себе, бо в нас були 
набагато важливіші питання. 
На першому місці для мене було здо
ров’я чоловіка, і вже маленькі про
блеми просто відпали. Якось Бог до
поміг поставити все на місце: що 
важливе і що неважливе. Я б сказала, 
що в цей час я стала навіть більше 
віруючою, тому що я побачила: все, 
що відбувалося, було в Божих руках. 
Бог все це знав. Він кожну людину, 
яка прийшла на Майдан, сам узяв за 
руку і привів туди, показав, як треба

себе поводити. Бо те, що я там бачи
ла, -  це було дійсно якесь чудо. Була 
позитивна, доброзичлива атмосфе
ра. Допомагала зберегти мужність 
в ці дні молитва... Думаю, не тільки 
я, а й тисячі людей по всій країні мо
лилися і просили Господа, щоб усе 
було добре, щоб не пролилася кров, 
щоб були мир і спокій. І Господь по
чув наші молитви».

26 листопада увійшов в історію 
України як День спільного посту і 
молитви. Увечері цього дня на май
дані Незалежності в Києві священи
ки і вірні різних християнських кон
фесій -  Української Православної 
церкви Київського Патріархату, Ук
раїнської Греко-Католицької Церкви 
і Римо-Католицької Церкви в Ук
раїні мали спільну молитву «Отче 
наш» за кращу долю нашої країни. 
Того ж дня з ініціативи Молодіжної 
комісії греко-католиків у Львові 
відбулися молодіжні нічні чування 
членів різних молодіжних ор 
ганізацій. У центрі Львова хлопці і 
дівчата виставили «Книгу миру», 
в яку молодь могла вписувати свої 
молитовні наміри. До участі 
у спільних молитвах були запрошені 
православні, католицькі і протес
тантські молодіжні спільноти.

Міністр оборони України гене
рал Кузьмук в одному своєму 
інтерв’ю сказав: «Якщо армія почне 
втручатися в політику, то західне 
оперативне командування заприсяг
не помаранчевому прапорові, 
Східне -  біло-блакитному, Військо
во-Морські Сили -  Андріївському 
прапорові, а частини, розташовані
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в Криму, -  зеленому прапорові ісла
му». Всі ці слова міністра звучать аб
сурдно, а особливо те, що особовий 
склад частин, розміщ ених на 
Кримському півострові, який на 99% 
становлять християни, буде присяга
ти «зеленому прапорові». (Шлях Пе
ремоги. -  №50)

Мітинги на підтримку Януковича 
відбувалися у Дніпропетровську із 
значною кількістю церковної сим
воліки. Головним чином це були ко

рогви та транспаранти з адресами 
церковних громад УПЦ МП. На дея
ких корогвах були написи «За вєру, 
за Отечество, за Януковича», «Пра- 
вославіє ілі смерть». Народний депу
тат України О.Царьов на мітингу 18 
грудня назвав ющенківців недоби- 
тими фашистами, які хочуть прийти 
на Дніпропетровщ ину. П ромовці 
повторювали заяложені фрази про 
світовий сіонізм та масонів. Лексика 
промов була відповідною: «Вставай, 
страна огромная, вставай на 
смертний бой». Цитати з Иосифа 
Сталіна мішалися з релігійними гас
лами: «Враг будет разбіт, победа

будет за намі -  с намі Бог і пресвятая 
матерь его.» «Пам’ятайте, за зраду 
лише одна нагорода -  смерть!». Вис
тачало також і антиєврейських гасел, 
впритул до закликів до єврейських 
погромів. Парадоксально, що перед 
виборами головний рабин Дніпро
петровська Шмуель Каменецький 
оголосив у синагозі, що Ющенко є 
антисемітом і закликав дніпропет
ровських євреїв голосувати за Яну
ковича». (http:/Vukraine. radiosvob о- 
da.org)

Чернівецький регіональний ви
борчий штаб В.Ющенка вимагає від 
прокурора Буковини відреагувати на 
численні факти незаконної виборчої 
агітації місцевими священиками 
УПЦ МП, які «створюють загрозу 
миру і суспільній злагоді в нашій 
державі». У зверненні штабу, зокре
ма, зазначається, що до виборчого 
штабу В.Ющенка постійно «надхо
дить тривожна інформація від віру
ючих людей -  жителів Буковини про 
те, що священнослужителі УПЦ МП 
так як і під час перших двох турів ви
борчих президентських перегонів 
продовжують проводити у храмах 
під час богослужінь незаконну 
агітацію за провладного кандидата 
В.Януковича і ллють бруд на 
В.Ющенка». «Що найстрашніше, -  
йдеться у Зверненні, -  у своїх висту
пах вони фактично закликають до 
міжрелігійної та національної во
рожнечі, нетерпимості, своїм 
релігійним авторитетом психо
логічно тиснуть і залякують людей 
«страшними судом» і великою 
бідою, якщо вони проголосують за 
лідера української опозиції». «На
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привеликий жаль, подібною 
«агітацією» не вперше займав і на
стоятель Банченського монастиря 
у Герцаївському районі о.Михайло 
Жар. Регіональний штаб має доку
ментальне підтвердження цьому -  
аудіозапис виступу цього священика 
перед своїми парафіянами в неділю, 
19 грудня ц.р. в день Святого Мико- 
лая». (www.bukinfo.cv.ua/index.php?)

Віфлеємський вогонь 23 грудня 
прибув в Україну. Його передали ук
раїнським скаутам спочатку для 
Львова, а опісля -  Києва польські 
харцери. Ця акція у світі проводить
ся вже понад 50 років. Перш ніж по
трапити до нас в країну, вогонь з 
Віфлеємської печери мандрував 
Австрією, Чехією, Словаччиною і 
Польщею. Саме при цьому вогні 
Президент Польщі вітав громадян 
країни з Різдвом Христовим. З Льво
ва вогонь з Віфлеєму перенесуть до 
кожного парафіяльного храму, а з 
нього -  в оселі вірних. З М и
хайлівського храму Києва 5 січня во
гонь буде передано у всі регіони Схо
ду України і не тільки в православні 
храми, а й храми і молитовні будин
ки інших християнських конфесій. 
Як відзначив Микола Музала, пред
ставник українських скаутів, «лише 
в Україні цей вогонь сприймається 
як священний з релігійної точки зо
ру, в Західній Європі до нього відно
сяться як до світського символу, що 
несе братерство, мир і спокій».

Національний музей Львова, 
який в цьому році відзначає своє 
99-річчя, відкрив виставку ікон «Бо
городиця з Дитям та похвалою». У

запасниках музею є унікальні ікони 
XV століття. Львівщина нині володіє 
збіркою українських образів, що за 
кількістю переважає зібрання всіх 
музеїв світу.

ПРАВОСЛАВ'Я
Новий храм Святителя Миколая 

з’явився у Києві на Татарці. На уро
чистостях з нагоди встановлення на 
головній бані храму хреста і освя
чення його був присутній Патріарх 
УПЦ КП Філарет. Архітектор 
будівлі Микола Жариков задумав 
його як духовний пам’ятник жерт
вам Чорнобиля. До цього ме
моріального комплексу входить кур
ган пам’яті жертв аварії на ЧАЕС, 
увінчаний гранітним хрестом, цер
ковний дзвін і каплиця.

Митрополит Володимир (Сабо- 
дан) і очолювана ним Православна 
Церква України нехтували в місяці 
президентських виборчих перегонів 
засадичним документом Московсь
кого Патріархату «Основи соціаль
ної концепції». Процитуємо їх:

_____________ Р е л і г і й н е  ж и т т я  У к р а ї н и
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«Існують сфери, в яких священно
служителі й канонічні церковні 
структури не можуть надавати допо
могу державі, співпрацювати з нею. 
Це: 1) політична боротьба, передви
борча агітація, кампанії на підтрим
ку тих чи інших політичних партій, 
суспільних і політичних лідерів» 
(III,8). Священики УПЦ МИ в масі 
своїй з явним остервенінням агітува
ли в храмах і в листівках за В.Януко
вича. Далі: «Неможлива участь цер
ковного Священноначалія і священ
нослужителів, а отже і церковної По
вноти у діяльності політичних ор
ганізацій, у передвиборчих проце
сах, таких зокрема, як публічна 
підтримка політичних організацій, 
що беруть участь у виборах, чи окре
мих кандидатів, агітація тощо» (V,2). 
Згадаймо тут принагідно репресив
ний режим, встановлений в Одесь
кій єпархії українофобськи налаш
тованим митрополитом Агафанге- 
лом. П рихильників опозиційного 
кандидата не допускали до причастя, 
змушували до церковного покаяння, 
виганяли з храмів тощо.

В «Основах соціальної концепції» 
Московського Патріархату сказано: 
«Вища церковна влада не дає 
спеціального благословення на 
політичну діяльність мирян». 
Згрішив явно митрополит Володи
мир (Сабодан), благословивши на 
переможний виборчий марафон 
провладного кандидата В. Янукови
ча. Такі дії владики викликають 
тільки подив і розуміння того, що 
в Церкві її приписи написані для 
вірних, а не для кліру, який може 
плюндрувати їх за вигідних для себе

умов. В такий спосіб владика відроб
ляє одержані керованою ним Церк
вою від В.Януковича подарунки -  ка
федральний собор у Харкові, Собор 
св.Володимира у Севастополі, без
карне захоплення будівель Києво- 
Печерського історико-культурного 
заповідника та ін.

Священик Феодосіївського храму 
в Чернігові Сергій Іваненко-Календа,
що належить до Церкви Московсь
кого Патріархату, під час прес-кон
ференції в УНІАН засудив діяльність 
УПЦ МП під час президентських ви
борів, яка виявилася в неприхованій 
підтримці нею В.Януковича, 
підкріпленій конвертами з 200 грив
нями і всіляким оббріхуванням 
В. Ющенка як «слуги сатани». За таку 
діяльність отцю Сергію -  батькові 
чотирьох дітей -  керівництво єпархії 
запропонувало в ультимативній 
формі виїхати подалі від Чернігова. 
При цьому явно забрехався єпископ 
Амвросій. Коли йому зауважили на 
протиправності агітацій за провлад
ного претендента, то він сказав, що 
це його безпідставно паплюжить 
опальний священик. Але коли вла
диці зачитали підписане ним і видру
куване в 17 районних газетах області 
«Звернення до православних вірую
чих Чернігівщини», то єпископ вза
галі відмовився говорити. (Вечірній 
Київ. - 1 7  грудня)

Влада виявила свою безпар
донність, спонукаючи найбільшу 
релігійну інституцію країни -  УПЦ 
Московського Патріархату стати 
тлом для кандидата-прем’єра. Тут 
вже звучали незвичні для України за-
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клики за «православного президен
та». Відтак ще раз було продемонст
ровано наявну в Україні несвободу 
Церкви від держави. То ж і Консти
туція і Закон про свободу совісті вла
да своїми установками церковному 
керівництву перетворила в пустий 
папірець, яким можна гендлювати 
як диш лом, яке куди повернеш, 
то воно й вийде. В цьому спектаклі 
головну роль зіграв Предстоятель 
УПЦ МП Володимир (Сабодан). Він, 
до речі, сам свого часу прийшов до 
своєї посади через порушення цер
ковних законів. Справді, (1) Мос
ковський Патріархат не смів втруча
тися в справи самостійної в уп
равлінні УПЦ і давати вказівки на 
зібрання т.зв. Харківського Собору, 
на якому обрали владику главою 
УПЦ МП; (2) згідно Статуту УПЦ 
будь-які Собори останньої мав скли
кати її Предстоятель (це б то 
тодішній глава УПЦ МП митропо
лит Філарет, який цей «собор» не

скликав і не головував на ньому); (3) 
митрополита ніхто не міг змістити, 
бо ж він, згідно цього ж Статуту, був 
обраний на пожиттєво; (4) нового 
Предстоятеля слід було обрати із 
складу українського єпископату 
Церкви ( а владика Сабодан тоді слу
жив у російському Ставрополі). 
Відтак для владики поруш ення 
світських законів під час прези
дентської гонки також не було вели
кою крамолою. Він знав з промови 
на жовтневому (2004 р.) Ар-
хиєрейському соборі Патріарха 
Олексія II, що висвячувати у свяще
ники в минулому ув’язнених не 
можна, а ось у виборі таких на пре
зидентську посаду не вбачав якоїсь 
крамоли. Може владика вважав, що 
провладний претендент позбувся 
своїх гріхів, побувавши з ним на 
Афоні, в Єрусалимі, Москві, а відтак 
активно взявся всім кліром (та й 
біляцерковними спільнотами) за 
войовничу агітацію на користь 
В.Януковича. При цьому, забувши 
Мойсееву заповідь «не лжесвідч», 
святош і М осковської Церкви так 
оббріхували В. Ющенко, що тільки 
диву дивуєшся тому, як вони не боя
лися за цей гріх посидіти в пеклі. 
Скоріше вони не вірять в наявність 
його, а тому брехали-лжесвідчили 
безмірно і наперегонки. Анекдотом 
постали «танці» митрополита Воло
димира навколо факту благословен
ня В.Ющенка: то він його благослов
ляв, то цього не було. Зате без 
сумніву Віктор Маркіянович зали
шив своє благословення провладно- 
го претендента -  «дійсно православ
ної людини». Ось тільки якщо пра
вославність останнього вимірюється

_____________ Р е л і г і й н е  ж и т т я  У к р а ї н и
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тими злочинами, за які його ув’яз
нювали, то що ж це за право
славність, яку обстоює УПЦ МП, ха
рактеризуючи її як «дійсну». Дивись, 
після таких оцінок кожний захоче 
стати «дійсно православним», 
то тоді ж нікого буде й у священики 
висвячувати. То ж політичні замов
лення поставили владику Сабодана і 
клір очолюваної ним Церкви у вели
ку халепу. А де ж тут був Держком- 
релігій України, який вчасно не 
підказав митрополиту, що він нехтує 
тими статтями і Конституції і Зако
ну, де говориться про недопус
тимість діяльності Церкви у сфері 
політики?

Преса України видрукувала де
кілька статей, в яких порушується 
питання притягнення до судової 
відповідальності ієрархів УПЦ Мос
ковського Патріархату за порушен
ня ними Закону про свободу совісті, 
зокрема в сфері політичної діяль
ності, під час президентської вибор
чої компанії. Особливо в цьому 
відзначилися одеський владика Ага- 
фангел і херсонський Іоанафан -  
вихідці з Росії. В храмах їх єпархій 
звучали сепаратистські проповіді, 
роздавалися агітки за провладного 
кандидата. В президіях сепара
тистських зібрань в Донецьку і Лу
ганську виднілися білі клобуки 
місцевих митрополитів УПЦ МП. 
А в Києві московсько-церковні брат
ства організовувало хресні ходи на 
честь В.Януковича. Хоч Патріарх 
Московської Церкви в своїй доповіді 
на жовтневому Архиєрейському со
бору і заборонив висвячувати в свя
щеники раніше судимих, але він вод

Релігійне життя України

ночас не знайшов чогось поганого 
в тому, що такий може бути Прези
дентом України. Патріарх благосло
вив В.Януковича на цю високу поса
ду чужої для владики держави. Що 
тільки не зробиш в своїх прагненнях 
відтворити «Велику Російську 
імперію»! Тут устремління Патріарха 
і Президента Путіна на 100% співпа
дають.

Політика Московсько-Право
славної Церкви України на виборах 
Президента потерпіла повне фіаско.
Народ не вірить вже Предстоятелю, 
владикам і священикам Церкви. Той 
факт. Що в областях найбільшого 
пош ирення парафій УПЦ МП -  
Поділля, Закарпаття, Велика Волинь, 
Центр країни, її Північ -  народ зали
шився глухим до закликів промос- 
ковських батюшок голосувати за 
В.Януковича, свідчить про те, що ук
раїнці, на відміну від цих служителів 
культу, мають свою голову на плечах.

Митрополит 
Харківський і 
Богодухівський 
Никодим (Рус- 
нак) у зверненні 
до жителів Сло- 
б о ж а н с ь к о г о  
краю закликав 
українців до 
в з а є м о р о 
зуміння, по- 
х р и с т и я н с ь к и  

сісти за стіл переговорів і зробити 
все, щоб не пролилася кров. «Не мо
же правда однієї частини народу бу
ти побудована на стражданні 
іншої», -  переконаний митрополит.
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У заяві, зокрема, сказано: «Нашому 
народу завжди була властива глибо
ка віра в Бога, повага і пошана до 
символів власної духовності, м о
ральних цінностей та ідеалів, серед 
яких завжди були виваженість і 
взаємна терпимість, які уособлюва
ли самобутність і стійкість ук
раїнства. Зі скарбів духовних ми здо
буваємо силу і мудрість, щоб стояти 
на стражі надбання наших предків. І 
таким надбанням була і є для нас не
залежність нашої Української держа
ви, затверджена Конституцією, яка є 
гарантом непорушної єдності наш о
го народу. Необхідно кожному з нас 
вгамувати свої власні амбіції і по- 
християнськи сісти за стіл перего
ворів, не з гнівом і обуренням, а з 
братерським терпінням і повагою, і 
зробити все, щоб... на нашій землі не 
пролилося б жодної краплі крові. 
Наш народ переконливо довів, що 
ніяке насильство і навіть насадження 
злого не здатні знищити величні іде
али, успадковані в лоні християнсь
кої істини. Згуртуйтеся в єдину бра
терську родину, подайте один одно
му руку братерської любові і згоди». 
Закликав, а як діяли священики УПЦ 
МП, то це чомусь залишилося поза 
увагою.

Тернопільське братство святого 
Андрія Первозванного висловило 
розчарування позицією митрополи
та Тернопільського і Предстоятеля 
УАПЦ владики Мефодія (Кудряко- 
ва) щодо підтримки ВЛнуковича. 
«Ми дуже розчаровані діями митро
полита М ефодія, Предстоятеля 
УАПЦ, скерованими на підтримку 
провладного кандидата», -  йдеться

у Зверненні братства. Водночас, чле
ни братства висловлюють занепо
коєння станом справ в УАПЦ. Вони, 
зокрема, зазначають: «Складається 
враження, що в цій конфесії всі зу
силля спрямовуються на знищення 
історичної Української Автокефаль
ної Церкви. Складається також вра
ження, що митрополит М єфодій 
«прикладає максимум старань і зу
силь проти об’єднання українського 
православ’я в єдиній Українській 
Помісній Православній Церкві». 
Звертаючись до Предстоятеля 
УАПЦ, члени братства закликають 
його «схаменутись і стати істинно 
українським, народним релігійним 
діячем». Прес-служба УАПЦ вважає, 
що ЗМІ пош ирю ю ть неправдиву 
інформацію щодо підтримки мит
рополитом М ефодієм (Кудряко- 
вим), провладного кандидата на пре
зидентство. У коментарі сказано, що 
УАПЦ як і в момент свого відрод
ження у 1921, 1942 та 1989 роках бу
ла і є Церквою гнаною. Влада нічим і 
ніколи не допомагала цій Церкві, 
а шукала можливості її знищити. 
За словами представників УАПЦ,
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об’єктивним свідченням того, що 
влада не підтримує цієї Церкви є 
кількість побудованих по всій Ук
раїні за її допомогою храмів для 
УАПЦ у порівнянні з УПЦ МП та 
УПЦ КП та лише поодинокі випадки 
повернення храмів по усій Україні, 
що колись належали УАПЦ. Прес- 
служба УАПЦ стверджує, що таке 
віднош ення влади до УАПЦ 
об’єктивно вплинуло і на позицію 
Предстоятеля УАПЦ митрополита 
Мефодія, щодо бачення Церквою 
особи майбутнього Президента Ук
раїни. «ЗО вересня 2004 року на 
зустрічі керівників конфесій, що 
діють на Україні з П рем’єр- 
Міністром України В.Ф.Януковичем 
Предстоятель УАПЦ митрополит 
Мефодій висловив думку, що Церк
ва воліє бачити Президентом Ук
раїни людину відкриту й справедли
ву, що у свою чергу дає впевненість, 
що всі конфесії, які не порушують 
українських законів, будуть бачити 
в особі саме такого Президента Ук
раїни турботливого батька, який 
піклується за усіма своїми дітьми. 
На превеликий жаль слова й думка 
Предстоятеля УАПЦ Блаженнішого 
митрополита М ефодія висловлені 
при зустрічі з П рем’єр-М іністром 
України були свідомо спотворені за- 
ангажованими журналістами з ме
тою дискредитації УАПЦ і подані, як 
підтримка Предстоятелем УАПЦ са
ме кандидата в Президенти Ук
раїни -  В.Ф.Януковича», -  сказано 
у повідомленні. Прес-служба УАПЦ 
заявляє, що УАПЦ є поза політикою, 
відмежовується від усіх провокатив- 
них звинувачень на свою адресу про 
підтримку «провладного кандидата»

і заявляє, що й надалі буде піклува
тися про спасіння і духовний добро
бут української пастви.

Предстоятель УАПЦ Митропо
лит Мефодій (Кудряков) спільно з 
єпископатом прийняли 12 грудня 
(у Свято-Андріївському кафедраль
ному соборі м. Києва) до числа ар- 
хиєреїв УАПЦ -  єпископів Богдана 
(Кулика) та Лаврентія (Миговича). 
За повідомленням прес-служби 
УАПЦ, владика Богдан (Кулик) до 
цього часу був єпископом УАПЦ-Со- 
борноправної під омофором митро
полита Стефана (Петровича). На за
прош ення митрополита М ефодія, 
він повернувся в Україну і був прий
нятий до складу єпископату УАПЦ, 
призначений на Черкасько-Кірово
градську кафедру, а також, на посаду 
голови відділу зовнішньо-церковних 
відносин. Цього ж дня відбулося на
речения архимандрита Лаврентія 
(Миговича) на єпископа Полтавсь
кого та Миргородського. 13 грудня 
хіротонію звершили митрополит 
Київський і всієї України Мефодій, 
архиепископ Вінницький Роман, ар
хиепископ Херсонеський і Кримсь
кий Йоан та єпископ Черкаський і 
Кіровоградський Богдан. (RISU)

В Українській Автокефальній 
Православній Церкві (канонічній) -  
колишня УАПЦ Соборноправна -
відбулися 11 грудня єпископські свя
чення о.Йоана (Майлес). Він отри
мав титул єпископа Мілвокського і 
Середньо-Західних штатів США. 
За повідомленням прес-служби цієї 
Церкви, хіротонію здійснювали Гла
ва УАПЦ (канонічної) митрополит
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Київський і усієї Руси-України Мой- 
сей та єпископи Василій (архиепис
коп Луцький-Волинський) та Ісаакій 
(єпископ Черкаський і Одеський). 
Новопризначений єпископ Йоан на
родився у США. Після 34-річного 
монашеського подвиж ництва він 
обрав для служіння Українську Авто
кефальну Православну канонічну 
Церкву. 11-12 грудня відбувся Синод 
УАПЦ (к), який розглянув актуальні 
питання та прийняв ряд рішень щ о
до розбудови Церкви та її діяльності 
у нових суспільно-політичних умо
вах. З 15 архиєреїв УАПЦ (ка
нонічної) -  12 є вихідцями з діаспо
ри і два -  етнічні українці. 
(http://www. soborna.org/news)

Комітет православної взаємодо
помоги захистить духовенство від 
втягування у політичну агітацію.

«Протизаконність використання 
Церкви у виборчих технологіях та 
політичні репресії проти свящ е
ників, які виступають проти агітації 
в церквах», -  така тема прес-конфе
ренції, яка відбулась 15 грудня 
в Інформаційному Агентстві 
«УНІАН». У прес-конференції взяли 
участь виведений поза штат свяще
ник УПЦ МП з Чернігова протоєрей

Сергій Іваненко-Коленда, який свого 
часу виступив з публічною заявою 
про політичну агітацію у цій Церкві, 
та депутат Чернігівської міської ра
ди, Голова Центру гуманітарних 
ініціатив Сергій Шумило. Під час 
прес-конференції прот. Сергій Іва
ненко-Коленда повідомив, щ о на 
нього розпочато політичні репресії 
через те, що він публічно виступив 
проти втягнення Церкви в передви
борчі перегони та агітацію за В.Яну- 
ковича. 23 листопада клірик храму 
Св. Феодосія Чернігівського прот. 
Сергій оприлю днив факти, що 
в храмах Чернігівської єпархії УПЦ 
МП чимало священиків через тиск 
влади та церковного керівництва 
проводили агітацію за кандидата на 
посаду президента В.Януковича, роз
давали відповідні агітаційні м а
теріали, агітували під час п ро
повідей, друкували статті в місцевій 
пресі тощо. Більше того, напере
додні виборів в Чернігівській єпархії 
відбулись єпархіальні збори настоя
телів всіх храмів області, на яких 
єпископ Чернігівський Амвросій 
УПЦ МП з «довіреними особами» 
Януковича в наказовому порядку 
«рекомендували» духовенству агіту
вати паству за «православного кан
дидата», при цьому кожному свяще
нику видавався конверт з 200 грив
нями. За словами о.Сергія, втягнен
ня Церкви в передвиборчу агітацію 
на боці будь-якої з політичних сил 
протирічить як чинному цивільному 
законодавству, так і канонам Церк
ви, оскільки вона не є політичною 
інституцією, і має зовсім інше по
кликання -  служити Богу і людям, 
проповідувати правду, мир і любов,
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а не навпаки. Реакцією на оприлюд
нення о.Сергієм цих фактів стали 
погрози на його адресу, вимоги 
«розкаятись», спростувати заяву та 
покинути місто. Протоєрей Сергій 
такі дії церковного керівництва 
розцінює як політичні репресії про
ти нього за те, що він виступив на 
боці правди, проти брехні, фаль
сифікацій та втягнення Церкви 
в політичну агітацію за кандидата 
від влади. Саму заборону прот. 
Сергій вважає антиканонічною та 
протизаконною, оскільки за канона
ми під заборону підпадає той, хто 
проводив політичну агітацію 
в Церкві, а не навпаки -  хто виступав 
проти цього. Депутат Чернігівської 
міської ради, Голова Центру гу
манітарних ініціатив Сергій Шумило 
підтвердив, що заборона прот. 
Сергія протирічить «Основам 
Соціальної Концепції» РПЦ, яку 
підписали всі ієрархи УПЦ МП, і яка 
дозволяє священикам мати різні 
політичні погляди. Соціальна Кон
цепція РПЦ, канони Церкви катего
рично забороняють участь духовен
ства та єпископів у передвиборчій 
агітації, діяльності політичних 
партій та рухів, надання у цьому до
помоги владі чи політичним силам 
тощо. Він порівняв сучасну ситуацію 
з добою сталінізму, коли правлячий 
режим також примушував офіційну 
Церкву виконувати будь-які його 
розпорядження, в т.ч. заперечувати 
факт репресій проти духовенства і 
віруючих, співпрацювати з караль
ними органами НКВС-КДБ, пе
реслідувати опозиційних свящ е
ників та мирян. За словами депутата 
Шумила, використання Церкви з ме

тою передвиборчої агітації про
тирічить не тільки канонам, але й За
кону «Про вибори Президента Ук
раїни» та Закону «Про свободу 
совісті і релігійні організації» (ст.5). 
Згідно з останнім Законом та Кон
ституцією України, Церква відо
кремлена від держави. Таким чином, 
втручання Церкви в політичне жит
тя держави, передвиборча агітація і 
пропаганда є прямим і карним пору
шенням чинного законодавства. Під 
час прес-конференції було наголо
шено, що випадки агітації представ
никами УПЦ МП, окрім Чернігова, 
були зафіксовані в Луганську, Кіро
вограді, Сарнах, Одесі, Сумах, За
поріжжі, Полтаві, Донецьку та 
інших містах. Агітація відбувалася 
як у самих церквах після бого
служінь, так і в окремих інтерв’ю чи 
публічних заявах. Зокрема, жур
налістам було представлено чимало 
речових доказів такої протиправної 
діяльності: листівки, статті,
спеціальні молитви за «православ
ного кандидата», які розповсюджу
вались в храмах УПЦ МП. П ро
тоєрей Сергій Іваненко-Коленда 
повідомив, що більшість рядового 
духовенства та віруючих УПЦ МП 
проти таких дій їх церковного 
керівництва та втягування Церкви 
в політичну діяльність. Проте на них 
чиниться страшний тиск. З метою 
координації дій духовенства та віру
ючих, які виступають проти втяг
нення Церкви в політичну агітацію, 
учасники прес-конференції виступи
ли з ініціативою створення Комітету 
православної взаємодопомоги. Вони 
закликали священиків та мирян 
повідомляти до Комітету (E-mail:
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komitet_orthodox@ rambler.ru ) про 
факти тиску чи переслідування з 
політичних мотивів, аби можна було 
оперативно надавати їм правову, 
інформаційну та іншу підтримку. 
Вони також закликали духовенство 
уникати участі в політичній агітації, 
не боятись залякувань чи тиску, але 
достойно, чесно і відповідально ви
конувати покладену н а .н и х  місію 
служіння. (RISU)

СВІТ РИМО-КАТОПИЦИЗМУ 1 
ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМУ

Український римо-католицький 
архиепископ і священик проголо
шені святими Ватиканською Кон
грегацією з питань святості. Це бла
женний Йосип Більчевський (1860- 
1923), архиепископ Львова Римо-Ка- 
толицької Церкви та блаженний 
о.Зигмунд Гараздовський, засновник 
Конгрегації Сестер Св.Йосипа (1845- 
1923). Останній був також відомим 
катехитом та засновником газети й 
кількох доброчинних установ.

Кардинал Любомир Ґузар звину
ватив чинну владу в спричиненні 
політичної кризи в країні. Під час
виборів, зауважує він, відбулося зло
вживання владою і наруга над люди
ною. Керівники держави захищають 
свої особисті інтереси. Тому вони 
зорієнтовані на підтримку силових 
структур, ніж на підтримку народу. 
Кардинал вважає безпідставними за
яви про буцімто неподоланні 
регіональні відмінності. Політичні 
події останнього місяця засвідчили 
глибинну єдність народу та його ве
лику солідарність.

Після виборів значна частина ук
раїнців залишиться невдоволеною 
їхніми наслідками, бо ж не обрали 
того, на кого вони покладали свої 
сподівання. «Половина електорату 
завжди буде невдоволеною, -  сказав 
глава УГКЦ кардинал Любомир Гу- 
зар. -  Але це не є свідченням кінця 
світу чи поділу нашої країни на Захід 
і Схід. Це не має призвести до во
рожнечі між протиборствую чими 
сторонами».

Ченці Української Греко-Като- 
лицької Церкви, які приїхали до сто
лиці, щоб бути разом з протестую
чим народом, з вдячністю говорять 
про теплу зустріч їх киянами. «Люди 
приносять гарячу їжу і теплий одяг, 
запрошують до своїх квартир. На
вколо ми бачимо мир, любов і 
спокій. Наша Церква разом з усім на
родом. Україна стоїть за правду. Ця 
боротьба піднесла нас духовно. Ми 
переможемо!» (Хрещатик. -  №179)

Священнослужителі Українських 
православної і греко-католицької 
Церков діаспори уважно відслідко
вували хід подій виборчих прези
дентських перегонів. Майже щодня 
вони дзвонили в офіс ЦеРІС, щоб 
дізнатися про події Помаранчевої 
революції. Отець Іван Шевців з Ав
стралії зокрема сказав: «Мушу при
знатися, що я мав сумнів з приводу 
того, чи український народ і сучасна 
Україна (яку я відвідував уже як «са
мостійну») постануть з колін і визво
ляться з московського ярма. Події, 
що відбувалися на Майдані в Києві 
та й взагалі в Україні, показали, що 
ще не вмерла Україна та що вона го
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това до нового життя і боротьби. 
Народ відчув свою силу і те, що він 
може і годен бути господарем у своїй 
державі, а це найважливіше. Сталося 
те, що мало статися. Слава Богу!».

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ
Церква Адвентистів сьомого дня 

України, як свідчить порівняльний 
аналіз реакції релігійних спільнот на 
актуальні життєві події нашої країни 
останніх місяців, а якщо оцінювати 
це глибше -  на кучмізм, виявила 
свою байдужість до всього цього. 
Вона не підтримала викладені в дусі 
євангельських принципів моралі за
клики християнських Церков Ук
раїни, в тому числі і протестантсь
ких -  євангельських християн-бап- 
тистів і християн віри євангельської- 
п ’ятидесятників, про необхідність 
проведення в країні чесних виборів, 
про недопущення силового проти
стояння, про аморальність виборчих 
фальсифікацій. Вона ніяк не зреагу
вала на пропоновані два шляхи 
вирішення проблеми свободи буття 
релігії в українському суспільстві -  
монополія в релігійному житті 
однієї конфесії, а чи ж свобода вибо
ру кожним свого шляху до Бога. 
Церква не може бути причетною до 
політичного життя, але вона є еле
ментом суспільного буття і його 
проблеми не можуть бути байдужою 
для неї, бо ж то нехтування Христо
вим принципом любові до ближньо
го, принципом людинолюбства. 
Можна завдячувати позиції тих 
релігійних спільнот, які не живуть за 
принципом «моя хата з краю», 
не відсиджуються в кущах, а своєю

активною позицією сприяють по
вному утвердженню свободи релігії 
в українському соціумі, демократи
зації і гуманізації суспільного життя.

Офіс Церкви адвентистів сьомо
го дня України прийняв студентів- 
релігієзнавців з Університету «Киє- 
во-Могилянська Академія». Перед 
студентами з лекцією про адвентизм 
як різновид протестантизму висту
пив Президент Церкви Володимир 
Аркадійович Крупський. В своїх щ о
денниках студенти написали, що во
ни мали зустріч з високоосвіченим 
богословом, який виявив не лише 
глибоке знання Біблії, а й оригіналь
не бачення її текстів. Прослухавши 
цю лекцію, зауважують студенти, ми 
переконалися, що адвентизм -  це 
своєрідна християнська церква, а не 
якась там секта, як це ще його 
оцінюють православні видання. Сту
дентів вразила чітка організація кон
фесією благодійницької роботи, її 
широка видавнича діяльність.

Київський Біблійний інститут 
«Слово Євангелія» має порівняно 
невеличку історію. Він заснований 
Всеукраїнським Союзом Об’єднань 
Євангельських християн-баптистів 
лише в 2000 році, але вже набув 
досвіду з підготовки високок
валіфікованих і компетентних слу
жителів церкви. Інститут утворено 
в Києві при Центральному Домі 
Євангелія. Саме це зумовило те, що 
слухачами Інституту є переважно 
члени місцевої церкви-громади. Вік 
їх -  від 18 до 60 років. Отримана 
в Інституті освіта дає можливість йо
го випускникам бути вчителем
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недільної школи, організатором бо
гослужінь, служителем помісної 
церкви або місіонером. Оскільки 
вечірня форма навчання є найбільш 
оптимальною для працюючих, 
то вона є основною в роботі бап
тистської навчальної установи.

Християнські євангельські Церк
ви Донецька, незважаючи на заборо
ну, провели тут під час виборчої 
кампанії молитовний марафон. Біля 
пам’ятника Т.Шевченку вони моли
лися за мир і єдність України. Влада 
вимагала перенести цей марафон 
у молитовні будинки Церков. Проте, 
незважаючи на непогоду, вірних на 
площі з кожним днем ставало все 
більше. Молитви проводив пастор 
Леонід Падун, інші пастори. Що
денні молитви завершало колектив
не читання «Отче наш».

ХАРИЗМАТИЧНІ 
ЦЕРКВИ УКРАЇНИ

Віруючі християнської церкви 
«Слово життя» міста Донецька вий
шли 24 грудня до стін міськвиконко
му для того, щоб виразити протест 
проти утисків, що почалися стосов
но Церкви з боку місцевої влади. 
Акція протесту обіцяє прийняти без
строковий характер. Церква «Слово 
життя» була основним учасником 
молитовного марафону в Донецьку, 
що проходив з 28 листопада по 19 
грудня -  тоді віруючі молилися за 
мир і єдність в Україні, а також про
ти сепаратизму і федералізації 
країни. Як повідомляють у прес- 
центрі церкви «Слово життя», сьо
годні християни вийшли до міськви

конкому, протестуючи проти 
рішень, винесених стосовно церкви. 
Протягом 14 років релігійній гро
маді «Слово життя» постійно 
відмовляли в наданні землі під 
будівництво храму, хоча чисельність 
її на сьогодніш ній день складає 
близько 5000 чоловік тільки в місті 
Донецьку. У зв’язку з цим віруючим 
доводилося збиратися в орендова
них будинках. Своїм ріш енням 
міськрада підвищила орендну плату 
за користування цими приміщення
ми, а також передала нежиле 
приміщення по вулиці Ткаченка 100, 
відновлене силами віруючих, 
у власність іншій особі без відома 
церкви. Пастор християнської церк
ви «Слово життя» Леонід Падун, 
який також є представником Ради 
християнських церков України і вхо
дить до Всеукраїнської Ради церков і 
релігійних організацій, акцентує ува
гу на тому, що віддаючи землю під 
будівництво храму, міськрада в той 
же час забирає будинок на Ткаченка 
100, який був відновлений практич
но з руїн зусиллями віруючих і в яко
му з 1995 р. і дотепер на законних 
підставах збирається церква «Слово 
життя». Віруючі налаштовані рішу
че. Вони готові виходити до стін 
міськвиконкому щодня.

Пастори харизматичних Церков 
Криму «Благая весть», «Иисус Гос
подь», «Любовь Христа» та ін. висту
пили із Заявою, в якій засудили ті 
фальсифікації, які були під час про
ведення виборів Президента Ук
раїни, проти тієї інформаційної ізо
ляції, якої вони зазнали. Це, заявля
ють вони, є виявом порушення сво
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бод громадян, нехтуванням Консти
туції України. Пастори просили Бо
га, щоб він благословив всіх 
мудрістю і терпінням, благословив 
УКРАЇНУ.

Церква «Посольство Боже» у важкі 
дні була з народом. У своїй газеті вона 
зазначала: ні брехні, ні фаль
сифікаціям, ні корупції, ні злочинам 
проти народу. «Ми встаємо на піст і 
молитву: за прощення гріхів усього 
українського народу, за Божу благо
дать на нашу землю, за єдність народу 
та цілісність України, за прозорі і чесні 
вибори, за вибір Бога та народу».

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ
Відзначаючи 40-ліття постання 

РУНВіри, часопис «Слово Оріїв» 
(жовтень 2004 р.) наголошує, що 
відтепер послідовники конфесії вхо
дять в таємницю життя релігійної ор
ганізації, знаючи, що ніколи не було і 
не буде релігії, в якій немає апотеозу її 
засновника. На надзвичайному со
борі РУНВіри має бути утверджений 
також апотеоз духовних опікунів 
(рунтат і рунмам). Вони, відчувши 
апотеозне ставлення вірних РУНВіри 
до себе, будуть зобов’язані апотеозно 
ставитися до засновника РУНВіри, 
Пророка Дажбожого, Духовного Вчи
теля Лева Силенка.

Послідовники Рідної Православ
ної Віри -  однієї з рідновірських 
спільнот -  в дні листопадового про
будження національної самосвідо
мості українського народу поділяли 
його прагнення на Київському Май
дані. Вони одними із перших вийш 

ли на захист демократично виявле
ного народом прагнення до до
корінних суспільних змін, повален
ня узурпаторської кучмівської вла
ди. Керівник конфесії Володимир 
Куровський був разом із студентами 
МАУП, де він працює, саме 
в найбільш можливих точках сило
вого протистояння.

МУСУЛЬМАНИ Б УКРАЇНІ
За роки незалежності України 

склалася відповідна інституційна 
структура Духовного Управління му
сульман Криму. Тут функціонує біля 
340 мусульманських громад, наявні 5 
мусульманських духовних навчаль
них закладів. У розпорядженні 
ДУМК знаходиться понад 170 мече
тей. Українська держава передала 
йому у власність близько 40 культо
вих будівель та понад 20 у безплатне 
користування, в т.ч. 10 пам ’яток 
архітектури. За роки незалежності 
збудовано понад 50 нових культових 
будівель, будується ще 16.

Мусульмани України з радістю 
сприйняли подолання політичної 
кризи в Україні, що сприяє покра
щенню соціально-політичної атмо
сфери в державі. Про це йдеться 
у прес-релізі, який 15 грудня опри
люднили муфтіят міста Києва, 
Міжобласна Асоціація громадських 
організацій «Арраїд», Ісламський 
громадський культурний центр 
у місті Києві, Мусульманська 
релігійна громада «Аль-Ісла». «Про
тягом майже двадцяти днів загост
рення протистояння між різними 
політичними силами в Україні, ми

18 Релігійна панорама № 12’2004



Релігійне життя України

молилися, щоб Всевишній дав нашій 
країні мир та злагоду. Невипадково 
мусульманами була підтримана 
міжконфесійна молитва миру, що 
відбулася в неділю, 5 грудня на М ай
дані Незалежності у Києві», -  йдеть
ся у повідомленні. Під впливом де
мократичних зрушень в українсько
му суспільстві мусульмани України 
активізували донесення до ісламсь
кого світу щоденної інформації про 
події в Україні. За їх словами, сайт 
Асоціації «Арраїд» є єдиним арабо- 
мовним джерелом в Україні, який 
оперативно доносить новини з Ук
раїни до арабомовного читача (чи
сельність арабів у світі складає 
близько 300 мільйонів). Мусульмани 
України запевнили, що моляться за 
країну і весь український народ. 
(http://www. arraid. org)

Федерація мусульманських ор
ганізацій «Арраїд» висловила своє 
занепокоєння фальсифікацією ви
борів в Україні. «Мусульманська 
спільнота зацікавлена у збереженні 
територіальної цілісності України, 
а також в утвердженні демократії», -  
говориться в її Заяві.

Голова МАОО «Арраїд» Фарук 
Ашур вважає, що той, хто виявляє 
щире бажання пізнати менталітет 
мусульманської умми, насамперед 
має познайомитися із її святами, бо 
ж саме вона утримує її характер і 
традиції. Одним з таких свят є Ід 
аль-Фітр. Саме воно дає можливість 
наочно пізнати прояви мусуль
манського братерства, взаємодопо
моги, доброти, щедрості, гостин
ності, терпимості.

Духовний Центр мусульман Ук
раїни, офіс якого знаходиться в До
нецьку, був активно задіяний 
в агітаціях за провладного претенден
та на посаду Президента В Лнуковича. 
До цього прилучився і Український 
Ісламський університет, що діє при 
ДЦМУ. Студентка НаУКМА Т.Шес- 
тюк, яка в ці дні відвідала офіс універ
ситету, зауважує, що тут були «портре
ти провладного кандидата на кожному 
можливому місці (в кабінеті секретаря 
на стінах і столах я нарахувала понад 10 
шт.)». Це, на мою думку, написала Та
ня, суперечить Конституції України, 
яка закріплює відокремленість церкви 
від держави.» Потім секретар показала 
мені газету «Наш дом -  Украйна» 
Партії мусульман України за жовтень 
2004 року. Тут на кожній сторінці була 
агітація за Януковича». Вдалося почу
ти, що якщо університету спочатку 
нібито давали рознарядку на 99% го
лосів, то потім її знизили до 95%.

Однією із причин того, чому 
кримські татари, мусульмани за 
вірою голосували за Ющенка, є та 
руїна, до якої довела кучмівська вла
да село: земля заросла бур’яном, 
техніку розкрадено або розкручено 
до непотрібу, молодь роз’їхалася. 
То ж появляються тут місіонери від 
донецьких мусульманських громад, 
які далекі від тих нових орієнтирів, 
які визначилися перед Україною 
після помаранчевої революції.

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ
Тридцять три рабини найбіль

ших єврейських громад України, 
в тому числі головний рабин країни
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Азріель Хайкін, вимагають від 
єврейських діячів припинити втру
чання у внутрішньополітичні конф
лікти в країні та не підтримувати ту 
чи іншу сторону, бо це може «піти 
на шкоду насамперед самим євре
ям». Приводом для звернення стала 
низка недавніх виступів віце-прези
дента Всеукраїнського єврейського 
конгресу О .Червоненька на
підтримку кандидата на посаду пре
зидента країни В.Ющенка. На думку 
духовних лідерів українського 
єврейства, подібні дії суперечать 
єврейської традиції. «Ми вважаємо, 
що лідери об’єднань національних 
меншин не повинні активно підтри
мувати ту або іншу сторону 
у внутріш ньополітичних
конфліктах, не повинні підтримува
ти один політичний табір проти 
іншого», -  йдеться у заяві рабинів. 
«Це може привести не до миру і зла
годи, не до зміцнення толерантності 
і взаєморозуміння, а до негативних 
наслідків, причому не тільки для тієї 
чи інш ої організації, але і для 
суспільства в цілому». «Тисячолітня 
історія діаспори, -  нагадують ук
раїнські рабини, -  вчать, що кожно
го разу, коли євреї безвідповідально 
втручаються у справи народів, серед 
яких вони живуть, це йде на шкоду 
насамперед самим євреям». Якщо ж 
єврейський діяч вважає за необхідне 
активно включитися в політичну 
боротьбу в Україні, то, на думку ра
бинів, він зобов’язаний попередньо 
зняти із себе посаду провідника 
своєї громади або організації й у по
дальшій своїй діяльності виступати 
винятково як приватна особа. Раби
ни також закликали духовних

лідерів усіх конфесій звернутися в ці 
дні до своїх парафіян із закликом до 
миру і любові. «Політичні 
розбіжності, гострі дискусії і супе
речки не повинні привести до про
тистояння і розколу», -  підкреслю
ють автори звернення, вимагаючи 
«не переводити політичне проти
стояння в міжнаціональне або 
міжрелігійн е». (http://www.relimre.ru/ 
news 13024.htm)

Синагога Бродського в Києві 
прийняла на ночівлю багатьох лю
дей із Львова, Ужгорода, Запоріжжя 
та інших міст України. За таку доб
розичливість синагоги до борців за 
свободу якийсь невідомий камінням 
розбив біля 10 вікон в будівлі. Знай
дені у злочинця документи, що 
засвідчували його нібито належність 
до штату МВС Миколаївської об
ласті, виявилися підробкою.

Бар-міцва для 21 хлопчика із Жи
томира, Чернігова, Бердичева та 
інших міст України, а також хула для 
молодої пари з Ужгорода відбулися 
в Меджибожі. Гостями урочистості 
було більше 20 рабинів зі всієї Ук
раїни, а також ЗО студентів Ж ито
мирського інституту «Махон Мена- 
хем».

20 тонн кошерних продуктів 
одержала Житомирська іудейська 
громада. їх передала громаді ор
ганізація «Езрат Менахем» із Пари
жа. Засновник і Президент цієї ор
ганізації Яків Омар вже понад 10 
років займається збором пожертв 
на кошерну їжу для євреїв України, 
Узбекистану і країн Балтії.
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НОВІ
РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ

Н а с т о я 
тель монасти
ря Шейчен- 
лінг в селищі 
О л ь г и н к а ,  
Волновасько- 
го району, До
нецької о б 
ласті тибетсь- 
к о ї 
б у д д і й с ь к о ї  
т р а д и ц і ї  

Нінгма і глава буддійського ордену 
Лунг-Жонг-па Дорже Жамбо-лама 
висловив занепокоєння ситуацією 
в східноукраїнських регіонах, вик
ликаною «незаконними діями вла
ди, спрямованими на залякування 
місцевого населення, криміналіза- 
цію регіону та розколом країни за 
регіональною ознакою. Дорже 
Жамбо засудив дії української вла
ди, зокрема її працівників на 
місцях, щодо розпалювання нетер
пимості до представників 
прибічників Віктора Ю щенка в до
нецькому й луганському регіонах. 
Крім того, Достохвальний підтри
мав кандидата в Президенти Ук
раїни В.Ющенка та його зусилля на 
консолідацію країни та демократи
зацію українського суспільства. Ла
ма вважає, що саме В.Ющенко мо
же забезпечити добробут України, 
захист національних інтересів та за
гальнолюдських цінностей, свободу 
вітчизняного інформаційного про
стору й вільний розвиток усіх 
релігій та конфесій в Україні. (RISU)

Буддійський орден Ніппондзан 
Мьоходзі, осередки якого розташ о

вані у Києві, Дніпропетровську До
нецьку, Луганську, Харкові, опри
люднив 24 грудня Звернення «За 
Правду, Єдність, Мир та Свободу». 
У ньому події «помаранчевої рево
люції» названо «пробудженням но
вого духу» та звучить заклик до 
єдності та взаємоповаги, до молитви 
за мир та свободу. Автори звернення 
закликають релігійні громади Ук
раїни приєднатися до їх заклику. По
даємо повний текст. «Народ України 
зазнав багато героїчних випробу
вань за свою драматичну історію. 
Події, які відбуваються з нами в цей 
момент, поставили Україну 
у епіцентр процесу перетворень ко
лишніх радянських республік, від 
якого безпосередньо залежить май
бутнє цілого світу. Пробудження 
в людях нового духу, яке ми спогля
дали у продовж останніх ЗО днів, до
водить, що ми спроможні нести ту 
історичну відповідальність, яку по
клав на нас час -  мирно та з гідністю

Релігійна панорама № 12’2004 21



Релігійне життя України

вивести наш народ на шлях істини 
та порозуміння. Цей новий дух на
родився від чудових корінь ук
раїнської душі і виявив найцінніші 
якості людської солідарності, котри
ми ми готові поділитися з людьми 
цілого світу. Ми, представники 
різних релігій, вітаємо то відтворен
ня духовності, що об’єднало весь ук
раїнський народ, і разом молимося 
за мир, свободу та єдність України. 
Ми звертаємось до всіх людей в Ук
раїні: Тільки разом ми станемо спро
можні виконати цю історичну місію 
і показати цілому світу дивний при
клад братської єдності. Ми мусимо 
толерантно сприймати будь-яке роз
маїття поглядів та поважати право 
людини на власний вибір. Хто б ми 
не були, належність до будь-якого 
регіону, партії, конфесії, національ
ності, навіть кольору, не здатні сьо
годні завадити нам бути братами та 
сестрами, синами та доньками єди
ного народу. При цьому ми маємо 
зберегти солідарність і гідність, пле
каючи повагу до людяності, яка є за 
межами всіх розбіжностей. Зараз ми 
є країною, від якої залежить май
бутнє цієї планети!».
(www.buddas. narod. ru )

Дзюнсей Терасава в Україні. Сю
ди його привело занепокоєння вибо
рами, велика вірогідність розколу 
суспільства. Всесвітньовідомий буд
дист події останніх місяців розгля
дає як героїчне досягнення ук
раїнського народу. «Завдяки пома

ранчевій революції у ваших людях 
виявилися кращі духовні якості. Ця 
сила, що пробудилася, винесла на ву
лиці найкращі якості українців -  
відкритість, толерантність, повагу, 
м’якість, прихильність до правди і 
найголовніше -  небажання насилля. 
Я люблю цей народ». Терасава зали
шиться в Києві до завершення ви
борчого процесу. «Ми будемо ходи
ти центральними вулицями, біля 
державних установ. Ми будемо мо
литися про збереження духовності 
українського народу, за уникнення 
кровопролиття».

Українські буддисти в день затем
нення Місяця їздили в район Фастова 
на скіфський курган Переп’ят шостого 
століття до н.е. Тут вони закликали 
давній дух, який нібито знаходиться 
в цій місцині, допомогти Україні уник
нути насильництва при вирішенні 
проблем суспільного життя.

МІСТИКА
Черкаська обласна християнська 

соціально-просвітницька ор -
галізація «Життя з надією» виступи
ла проти сеансів Анатолія Кашпі- 
ровського. Її скаргу направлено до 
обласної прокуратури і управління з 
охорони здоров’я. Виявилося, що 
в А.Кашпіровського не має ліцензії 
Міністерства охорони здоров’я на 
його діяльність, а він щодня в Черка
сах проводить по два своїх сеанси. 
За діяльність мага взялася черкаська 
прокуратура.

22 Релігійна панорама № 1X2004

http://www.buddas


РЕЛІГІЯ Б СУЧАСНОМУ СВІТІ

РЕЛІГІЯ І СВІТ
Різдвяні пісні скасовуються, ім’я 

Ісуса викреслюється -  з поваги до 
мусульман. Таку сумну картину ма
люють нині деякі західні видання. Зі 
шкіл забирають ялинки -  в ім ’я 
принципу світськості. Сцени Різдва 
більше не розігруються, щоб не вик
ликати невдоволення послідовників 
нехристиянських релігій. Таке відбу
вається в Італії, Франції, Великобри
танії, США. Може бути, незабаром 
прийдеться «запакувати» собори і 
церкви, щоб не шокувати нехристи
ян, яким ці будинки можуть потра- 
питися на шляху? Подібні кроки, 
прикриті розуміннями терпимості, 
світськості і дотримання принципу 
мультикультуралізму, перетворю 
ють християнство в подобу ганебної 
хвороби і вселяють думку про те, що 
інші релігії є тоталітарними систе
мами, не здатними приймати те, що 
від них відрізняється. Виникає зво
ротний ефект: такого роду ініціати
ви лише підсилюють страх перед 
мультикультуралізмом у населення, 
травмованого терактами в Мадриді 
й убивством кінорежисера Тео Ван 
Гога. Тим самим іммігрантам при
писуються страждання, яких вони не 
випробують. Побічно на них ука
зується як на інквізиторів, що зава
жають нам відзначати наші тра
диційні свята. І фактично закріп
люється стереотип, що зображує

їхніми екстремістами, не здатними 
до інтеграції у західне суспільство. 
Чи потрібно нагадувати очевидні 
істини? Терпимість і повага до інш о
го не припускають відмовлення від 
культури, що складає європейський 
фундамент. Навпаки: справжній
діалог має потребу в партнерах з ви
раженою самобутністю. Лише за цих 
умов можливий конструктивний 
обмін. Думка про те, що утверджен
ня своєї ідентичності і своєї культу
ри (коли вона не порушує права лю
дини) може образити інш ого -  
симптом серйозного неврозу. Хрис
тиянство сприяло формуванню 
європейського суспільства, історії, 
етики, політичних систем. А тому 
стерти це минуле з пам’яті -  значить 
залишити європейців без кругозору 
й ідеї, кинути їх на волю мінливих 
вітрів політкорректності.
(Inopressa.ru)

Святкування Різдва в Індонезії 
відбувалося під цілодобовою охоро
ною поліції християнських храмів й 
інших культових споруд. В цій
240-мільйонній країні близько 90% 
населення сповідають іслам. Особ
ливу увагу пропонується приділити 
безпеці в столиці й інших 
найбільших містах зі змішаним на
селенням. Протягом останніх 6 років 
Індонезія -  світська держава -  стала 
ареною масових між общ инних 
зіткнень. І хоча більшість індо
незійських мусульман дотримують-
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ся сунізму, серед них активно пош и
рюються із-за кордону ваххабістські 
ідеї релігійної нетерпимості і зброй
ного джихаду. Жертвами релігійних 
екстремістів стали вже більш 10 ти
сяч осіб.

Прийняті наприкінці грудня ц.р. 
в Китайській Народній Республіці 
нові «Положення про релігійні спра
ви», що регулюють відносини між 
державою і релігійними ор
ганізаціями, сприяють розвитку 
християнства в цій країні. Так вва
жають співробітники відділу 
зовнішніх церковних зв’язків Мос
ковського Патріархату. В документі 
вперше говориться про юридичні 
гарантії прав віруючих і церковної 
власності, а також визначений поря
док реєстрації релігійних громад, що 
упорядкує цю процедуру. А тому 
православні китайці в Пекіні звер
нуться з клопотанням про 
реєстрацію православної громади 
в столиці Китаю після того, як нові 
правила наберуть сили (з 1 березня 
2005 р.). Попередні клопотання пра
вославних щодо своєї реєстрації не 
мали успіху. За новими правилами, 
чиновники будуть зобов’язані 
відповісти їм у визначений термін. 
Нині в Пекіні нараховується при
близно 400 осіб, які сповідують пра- 
вослав‘я. А всього в Китаї зареєстро
вано чотири православні громади -  
дві в Сіньцзянському автономному 
районі, одна -  у Харбіні й одна -  
у Внутрішній Монголії. Загальна 
кількість православних у Китаї (без 
громадян Росії), за даними М ос
ковського Патріархату, досягає 13 
тисяч осіб. П озитивно оцінили

прийняття нових «Положень» і 
представники Католицької церкви 
в Гонконзі. Адже нові правила по
винні обмежити сваволю місцевої 
влади щодо релігійних громад. У них 
чітко прописана міра відповідаль
ності кожного чиновника за свої дії. 
Цікаво, що у школах Шанхаю у 2004 
р. вперше Біблія була включена 
в список читання для загально
освітніх шкіл поряд з текстами Кон- 
фуція і Лаоцзи. За деякими даними, 
у Китаї нараховується 10-12 млн. ка
толиків. Офіційна китайська влада 
оцінює їхнє число у 4-5 мільйонів.

В своїх прагненнях відтворити 
Росію як світову геополітичну потугу 
В.Путін виходить з того, що це має 
бути насамперед своєрідна «право
славна конфедерація». В цій 
спільноті Московський Патріархат, 
що має глибокі «чекістські» корені з 
часу масового винищ ення свящ е
ників, буде відігравати роль своє
рідної духовно-політичної інкві
зиції. (Українське слово. -  № 50)

Мощі св. Іва
на Золотоуста і 
Григорія Бого
слова папа Іван 
Павло II в соборі 
святого Петра 
урочисто пере
дав Вселенсько
му Патріарху 
В а р ф о л о м і ю .  

При цьому він сказав: «У передачі 
таких священних реліквій ми бачи
мо благословенну можливість очис
тити рани нашої пам’яті, зміцнити 
наш шлях до примирення і підтвер-
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дити, що віра наших Святих Учи
телів є вірою і Східних, і Західних 
Церков». В своєму слові-відповіді 
Патріарх заявив: «Цей братній жест 
Римської Церкви засвідчує, що 
в християнській церкві не існує не
переборних проблем». Раніше мощі 
Івана Златоуста і Григорія Богослова 
зберігалися в Константинополі, 
а в 1024 р., під час розграбування 
міста хрестоносцями, були вивезені 
звідти до цього часу зберігалися 
у Ватикані.

Перший міжнародний фестиваль 
православних ЗМІ «Віра і слово», що
відбувся в Москві, сприяв поліпшен
ню православно-католицьких відно
син. Принаймні так вважає голова 
Папської ради із ЗМІ єпископ Ренато 
Боккардо. Про це останній заявив 
у перший день роботи фестивалю, 
передавши його організаторам і 
учасникам вітання Папи Римського. 
«Насамперед, я вважаю дуже важли
вим і пізнавальної цей фестиваль. 
Для нас брати участь у цьому фести
валі означає можливість більше 
довідатися про наших православних 
братів», -  сказав єпископ. «Чим 
більше ми знаємо один про одного -  
тим легше нам порозумітися», -  
підкреслив представник Ватикану.

В с е с в і т н я  
к о н в е н ц і я  
атеїстів, у якій 
взяли участь де
легати з Італії, 
Німеччини, Ве

ликобританії і Франції, відбулася 
в Римі. У день відкриття заходу по
над 500 учасників конвенції пройш 

ли вулицями італійської столиці зі 
смолоскипами і гаслами: «Бога не 
існує» і «Монотеїзм -  корінь усіх 
бід». Маніфестанти пройшли мар
шем від Колізею до римської площі 
Венеції, де перекрили рух автотранс
порту. Учасники маршу не дійшли 
до своєї головної мети -  площі св. 
Петра. Своїм патроном учасники 
атеїстичної конвенції обрали Джор
дано Бруно (1548-1600). Спочатку 
цей учений був домініканським чен
цем, а потім відмовився від своїх 
обітниць і став спочатку 
кальвіністом, а потім лютеранином 
(від обох деномінацій він був відлу
чений за свої погляди). Учасники 
атеїстичного форуму також зробили 
«паломництво» до місця страти Бру
но -  на римську площу Квітів. Деле
гати прийняли рішення переймену
вати Рим у «Раэль» -  у пам’ять про 
французького журналіста Клоде 
Ворілоне, більш відомому по псев
доніму Rael. Він заявив, що в 1973 р. 
інопланетяни поділилися з ним «од
кровенням», суть якого полягає 
в тому, що гості з інших планет 
створили людство і заснували усі 
релігії на Землі, а люди помилково 
прийняли гуманоїдів за богів. Раель 
заснував течію раелітів, яка має філії 
у всьому світі.

Російські релігійні навчальні 
заклади повинні мати державну 
акредитацію. Цю думку розд іля
ють як представники конфесій, так 
і керівники держ авних відомств. 
М іністр культури і масових ко 
мунікацій РФ О.Соколов, вважає, 
щ о «діяльність релігійних навчаль
них закладів повинна здійснюва-
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тися на повноцінній основі з ура
хуванням  держ авних стандартів. 
Це допоможе заповнити дефіцит 
священнослужителів і підвищ ити 
їхній освітній рівень», -  відзначив 
міністр. З цим згідний митрополит 
Смоленський і К алінінградський 
Кирило Гундяєв, який звернув ува
гу на те, щ о «акредитація духовних 
навчальних шкіл вигідна владі», 
маючи у виді аспект «державної 
безпеки». «Акредитація ісламських 
духовних навчальних закладів до
помож е уникнути небезпеки п о 
ш ирення в Росії деяких релігійних 
течій», -  вважає співголова Ради 
муфтіїв РФ М арат М уртазін -  рек
тор М осковського ісламського 
університету. П роблем а полягає 
в тому, що чинне законодавство 
забороняє держструктурам видава
ти акредитацію  релігійним  н а
вчальним  закладам. За даним и 
Мінюсту РФ, структури М іносвіти 
найчастіше не видають ліцензії ду
ховним навчальним закладам. Так, 
із 130 зареєстрованих у Мінюсті 
релігійних навчальних закладів 
різних конфесій лише 62 мають 
ліцензію . У рядова комісія РФ 
виріш ила створити робочу групу 
для дослідження цього питання.

К А Т О Л И Ц И З М
Премію «Наука за мир» одержав 

Папа Іван Павло II. Її присудила 
Понтифіку Всесвітня федерація вче
них, яку очолює відомий фізик Ан- 
тоніно Дзікікі. Високу нагороду Папа 
одержав «за визнання за наукою тих 
же цінностей, що й віра, і створення 
основ для великого альянсу між на
укою та вірою». Одержані кошти 
Понтифік передав на стипендії сту
дентам з країн третього світу.

Особливою молитвою і закли
ком до світу для всіх людей на 
Землі відзначив напередодні глава 
Римсько-Католицької Церкви Папа 
Іван Павло II 150-ту річницю про
голошення догмату про Непорочне 
Зачаття Діви Марії. Урочиста меса 
на честь свята Непорочного Зачат
тя була зроблена в соборі Святого 
Петра в присутності вищ ого духів
ництва, дипломатичного корпусу, 
численних почесних гостей. За тра
дицією , у цей день, що для 
італійців вважається вихідним і з 
якого тут починаю ться р іздвяні 
святкування, частина заходів про
ходить на одній з центральних 
площ  Рима -  площ і Іспанії, де 
півтора століття назад була вста
новлена гранітна колона з її ста
туєю Мадонни. До підніжжя коло
ни покладають вінки представники 
громадських організацій, а також 
ув‘язнені, яких спеціально приво
зять з римських в’язниць. Догмат 
про Н епорочність Зачаття Діви 
Марії був офіційно проголош ений 
Папою Пієм IX у 1854 році.
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Виступаючи перед паломниками 
на пл. Святого Петра в Римі 24 груд
ня, Папа Іван Павло II зауважив, що 
войовничий матеріалізм підриває дух 
Різдва. 84-річний Понтифік закликав 
християн не забувати під час свят про 
символи християнства -  різдвяні ясла 
і дерево хреста. Папа нагадав про такі 
поняття, як дружба і сердечне тепло, 
допомога і прощення, спілкування і 
увага один до одного.

Католицька Церква «нефункціо- 
нальна і недемократична». Такий

висновок зробив австралійський 
священик Пітер Кеннеді, якому ар
хиепископ Брісбенський Джон Ба- 
терсбі заборонив використовувати 
при хрещенні «інклюзивну мову». 
Виявилося, що протягом декількох 
років падре хрестив не «в ім’я Отця, 
Сина і Святого духу», в «в ім’я Твор
ця, визволителя і Охоронця». Падре 
не подобається традиційне като
лицьке переконання, що нібито вся 
мудрість приходить звище.

Ватикан вважає, що знаменитий 
Музей мадам Тюссо займається бо
гохульством. Особливе невдоволен
ня славетна експозиція воскових 
фігур викликала тоді, коли до Різдва 
тут з ’явилася композиція (вертеп),

у якій відомих біблійних персонажів 
зображають зірки політики, шоу- 
бізнесу та спорту. Ватикан вважає, 
що це -  страшний гріх, бо ж нинішні 
знаменитості заступають собою Ісу- 
са Христа, Діву Марію та святого Й о
сипа. (Україна молода. - 1 4  грудня)

ПРОТЕСТАНТИЗМ
В Росії відзначили 150-річчя на

родження засновника баптизму в РФ 
Василя Павлова (1854-1924 рр.), а та
кож 100-річчя проведення І 
Всесвітнього конгресу баптистів. 
Урочистості відбулися у Другій Мос
ковській Церкві ЄХБ. Учасники ве
чора пам ’яті охарактеризували 
В.Павлова як видатного місіонера 
(він володів 25 мовами), церковного 
письменника і публіциста, зусилля
ми якого російський баптизм вий
шов на світову арену. Проте його 
життєвий шлях був наповнений ви
пробуваннями і трагічними подія
ми. На урочистому вечорі пам’яті 
була презентована книга «Баптисти: 
церква і держава», в яку ввійшли го
ловні статті і виступи В.Павлова, 
а також його біографія. Книга вийш 
ла в рамках проекту центру «Логос» 
«Христос для Росії», згідно якого пе
редбачається зібрати і опублікувати 
праці російських богословів, про
повідників.

Лютеранські церковні ор 
ганізації Німеччини протестують 
проти рішення білоруського прези
дента Олександра Лукашенко забо
ронити дітям -  жертвам Чорнобиля 
відвідувати країни Західної Європи. 
Лукашенко заявляє, що хоче в такий

_________________ Релігія в сучасному світі
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спосіб «захистити» білоруських 
дітей від «розтліваючого впливу» 
західного суспільства споживання. 
«У мене просто немає слів, щоб 
описати, як цей політик порушує 
права дітей», -  заявила єпископ 
Ганноверу М аргот Кессман, яка 
очолю є найбільш у лютеранську 
громаду в Німеччині. З 1990 р. її 
Церква проводить програму допо
моги дітям -  жертвам чорнобильсь
кої трагедії. У рамках проекту 
близько тисячі дітей з Білорусії 
приїжджали в Німеччину щороку. 
Діти жили в німецьких християнсь
ких родинах. Ці поїздки були ор
ганізовані лютеранськими прихода
ми і церковними організаціями по 
всій Німеччині. У цілому з 1991 р. 
в проекті брали участь 15 тисяч 
дітей. 24 листопада синод очолюва
ної єпископом Кессман Церкви ви
дав заяву, у якому відкинув обвину
вачення Лукашенка в тому, щ о 
в Німеччині білоруські діти підда
ються «шкідливому впливу». Синод 
закликав білоруського президента 
зняти заборону на подорожі для 
дітей Чорнобиля. Поїздки дітей 
у Німеччину «стали важливим вне
ском у справу прим ирення між 
німцями і білорусами», -  говорить
ся в Заяві.

В цьогорічному різдвяному по
сланні королева Єлизавета II -  глава 
Англіканської Церкви закликала до 
терпимості і взаємного порозуміння 
між людьми всіх рас і релігій. 
На думку королеви, в культурній, ра
совій і релігійній різноманітності су
часного суспільства його сила, а не 
слабкість. В цьому році телетранс-

ляція промови Єлизавети супровод
жувалася кадрами, зазнятими під час 
її візиту у сікхський храм і мусуль
манський культурний центр.

Церква Англії піддається усе 
більшому суспільному тиску після 
того, як парламент затвердив Акт 
про цивільне партнерство, що набе
ре сили в майбутньому році і дозво
лить одностатевим парам узаконю
вати свої відносини. Число здійсне
них англіканськими священиками 
церемоній благословення односта
тевих пар у 2004 р. зросло на 10% і 
склало близько 300. Дев’ять з десяти 
подібних церемоній роблять кліри
ки традиційної орієнтації. Христи
янський рух геїв і лесбіянок (ХДГЛ) 
продовжує друкувати і розсилати 
свящ еникам тексти одностатевих 
«вінчань», у надії, що після вступу 
нового закону в силу в храмах 
країни одержать благословення ти
сячі одностатевих пар. Хоча 
офіційно Церква Англії не визнає 
законності подібних церемоній, 
у більшості випадків єпископи за
кривають очі на це, так само як і 
у випадку з одруженнями розведе
них. Церква не планує затверджува
ти спеціального ритуалу, однак свя
щеникам дозволяється «імпровізу
вати». «Клірики вільні молитися 
про кого завгодно в приватному по
рядку», -  заявив прес-секретар 
Церкви Англії П.Крамплер. Фактич
но деномінація не заперечує проти 
благословення одностатевої пари 
священиком, якщ о це відбувається 
поза стінами храму. Ця практика 
порушує мораторій на благословен
ня одностатевих союзів і на єпис
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копську ординацію  гомосексу
алістів, запропоновану Ламбетскою 
комісією всьому Англіканському 
співтовариству до дозволу ниніш 
ньої кризи в англіканських Церквах.

Понад 50 єпископів з 44 дієцезій 
Англіканської Церкви зібралися 
в Лондоні для обговорення пробле
ми гомосексуалізму. До цього пра
цювала спеціальна комісія, яка вив
чала питання наявного розколу 
в церкві з цих проблем. Вона закли
кала покласти край практиці освя
чення одностатевих шлюбів, а також 
висвячення єпископів, помічених 
в содомському гріху. Ті провінції 
церкви, де це має місце, повинні 
принести покаяння. Хоч засідання 
в Лондоні й відбулося за закритими 
дверима, але все ж було оприлюдне
не узгоджене рішення. 38 провінцій 
Англіканської Церкви уклали угоду, 
якою висловили своє бажання всіля
ко перешкоджати поглибленню кри
зи в церкві. Необхідність лондонсь
кого зібрання була викликана факта
ми благословення одностатевих 
шлюбів, призначення єпископами 
осіб, що не приховують своїх сексу
альних уподобань.

Свідки Єгови СІЛА мають намір 
вести місіонерську роботу серед гро
мадян мусульманського походжен
ня. Протягом шести місяців місіоне
ри вивчатимуть арабську мову. «На
шим людям подобається заводити з 
ними розмови, викликати на дис
кусію», -  у свою чергу говорить му
сульманський активіст з організації 
Ісламський центр Америки Ейд Ала- 
ван.

ПРАВОСЛАВ'Я
Патріарх Московський Олексій II 

виступив з ініціативою створення 
в Росії загальнонаціональної право
славної газети, православного телека
налу і радіостанції. Ці ЗМІ мають по
яснювати віруючим християнський 
(мається на оці православний) по
гляд на світові проблеми. Генераль
ний секретар Союзу журналістів РФ 
І.Яковенко, коментуючи заяви 
патріарха, вважає неможливим ство
рення федерального православного 
телеканала «у нинішній ситуації, коли 
в РФ всього чотири федеральних ка
нали». «Це неможливо за Консти
туцією, тому що в нас сьогодні усі фе
деральні канали державні, і в цій си
туації передавати один з них Церкві 
антиконституційно», -  заявив жур
наліст. Разом з тим, цілком можли
вим є створення в Росії громадської 
телерадіокомпанії, у якій РПЦ «ціл
ком може претендувати на певний 
вплив, нарівні з іншими конфесіями 
та суспільними інститутами».

Предстоятель Російської Право
славної Церкви Олексій II, як і 
В.Путін, відкрито продемонстрував 
свою заангажованість в український 
виборчий процес. Цей патріарх 
звернувся 24 грудня до вірних в Ук
раїні із закликом «припинити кон
фронтацію і дати можливість всім 
здоровим силам спільно трудитися 
на благо держави». Патріарх звер
нувся від імені одновірців із Росії, 
Білорусі, Молдови та інших країн, 
які належать, як йдеться у зверненні, 
до «єдиної православної традиції
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Святої Русі, народженої в Київській 
купелі». Це звернення також 
здійснюється у згоді з Предстояте
лем УПЦ МП митрополитом Воло
димиром (Сабоданом). Олексій II за
кликав не ‘піддаватися емоціям, 
оскільки, за його словами, один 
невірний крок під впливом емоцій і 
пристрастей може зруйнувати 
«єдність духу в союзі миру» братніх 
слов’янських народів, «скріплених 
одною вірою, одною долею, однією 
історією». Він нагадав всім держав
ним діячам про відповідальність пе
ред Богом, народом та історією. 
«Ніякі політичні, а тим більше осо
бисті амбіції, не вартують страждан
ня людей». Православна Церква з 
часів Київської Русі завжди виступа
ла проти міжусобиць і сьогодні вона 
закликає зупинити конфронтацію. 
«Застерігаємо всіх, хто надіється си
лою зруйнувати тендітну рівновагу 
національних, політичних, еко
номічних відносин, які склалися 
в Україні: ви ставите під загрозу май
бутнє власної країни. Як би не роз
вивалася політична ситуація, закли
каємо православних віруючих твер
до слідувати своєму обов’язку: 
зберігати Святе Православ’я», -  
йдеться у зверненні. Патріарх висло
вив впевненість, що більшість гро
мадян України прагне широкої пра
вославної єдності, що вони не 
сприймають радикалізму, ворожості 
щодо Росії та інших сусідніх держав. 
Тому православний владика закли
кав виразити таке своє прагнення за
собами, які допоможуть на ділі по
долати нинішню кризу. На завер
шення, Олексій II закликав не бояти
ся і бути «воістину вірними дітьми

Святої Православної Церкви». 
( w w w . s e d m i t z a . г и /  
index, h tml?did-l 9928)

Синод Російської Православної 
Церкви, нахабно втручаючись у 
внутрішнє суспільне житя України, 
звернувся до Л.Кучми з листом, 
в якому просить прийняти закон, 
який би гарантував діяльність лише 
канонічної Православної Церкви, 
тобто філії РПЦ -  УПЦ МП. Відтак 
інші православні Церкви після ре
алізації в Україні цієї пропозиції по
стають як незаконні. Синод у своїх 
заявах не знаходить чогось проти
правного, а ось коли Л.Кучма звер
тався до тієї ж РПЦ з проханням на
дати УПЦ МП статус автономії, 
то одержав відповідь Патріарха: «Це 
не ваша справа -  втручатися у цер
ковні справи».

Патріарх Московський Олексій II 
одержав національну премію «Лю
дина року-2004». Премію Предстоя
телю РПЦ визначив Російський біог
рафічний інститут. Нагородження 
лауреата відбулося в храмі Христа 
Спасителя. Премію вручено Па
тріарху «за внесок у духовне відрод
ження Росії». Одержуючи премію, 
Олексій II сказав: «Я приймаю цю 
оцінку як оцінку Російської Право
славної Церкви, яка завжди була зі 
своїм народом у радощах і випробу
ваннях. Ми повинні пам’ятати і 
знати свою історію, тому що без ми
нулого не може бути теперішнього і 
майбутнього. На нашу долю випало 
відродження духовного життя Росії, 
будівництво храмів, відновлення 
обителей, а цей рік відзначений ще
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поверненням багатьох святинь, які, 
здавалося, були втрачені для нашого 
народу».

Православні архиєреї Далекого 
Сходу зібралися в Хабаровську з 
наміром молитися за збереження те
риторіальної цілісності Росії. В ка
федральному храмі міста було про
ведено спеціальну літургію-молебен 
за цілісність російської держави. Ар
хиєреї висловили своє занепокоєння 
можливою передачею Японії ост
ровів Курильської гряди.

Вперше за останні 80 років чудо
творна ікона Курська Божої Матері 
побувала в Свято-Миколаївському 
патріаршому соборі Нью-Йорка. Зго
ду на перевезення ікони до цього хра
му дав першоієрарх Російської Пра
вославної Церкви Закордонної Лазар. 
Ікона ця відноситься до XIII століття.

Храм 1913 року Російської Пра
вославної Церкви відтворено в Єре
вані. Відбудовано храм і дзвіницю. 
Першу службу в храмі архиепископ 
Бєлгородський Іван присвятив тим 
православним воїнам, які загинули 
за свободу вірменської землі. На їх 
честь тут було встановлено хрест 
«Воинству Святой Руси».

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ
З вересня 2005 р. у Франції набере 

силу нова програма з підготовки 
імамів. У даному випадку мова йде 
про світську частину програми, що 
фінансується із державного бюдже
ту. Богословська ж частина програ
ми, що фінансується із приватних

фондів, як і раніше, буде забезпечу
ватися існуючими мусульманськими 
інститутами -  Великою Паризькою 
мечеттю і Союзом ісламських ор
ганізацій Франції. Паралельно вво
диться система викладання ф ран
цузької мови і французької культури. 
Вона призначена для діючих імамів. 
Міністр внутрішніх справ Франції 
Домінік де Вільпен назвав «неприпу
стимим» той факт, що з 1200 імамів 
країни 75% не є французькими гро
мадянами, а третина з них не гово
рить французькою мовою.

В мечеть, нещодавно збудовану 
Президентом Туркменістану у своє
му рідному селі Кіпчак, перенесено 
в збудований там Мавзолей прах 
батька, матері і двох братів. Виступа
ючи на траурних урочистостях, 
Туркменбаші зокрема сказав: »В тра
диції туркменського народу свято 
вшановувати пам’ять померлих, чи
тати поминальні молитви. Ми 
маємо зберігати ці традиції Ви 
знаєте, що мої рідні 6-річний і 
12-річний брати, 33-річна мама і 
31-річний батько загинули. Вони не 
змогли повною мірою пізнати кра
соти життя. Але ми зараз, віддаючи 
почесті померлим, побажали їм ра
дощів в потойбічному житті, щоб 
вони насолоджувалися раєм».

Німецькі політики пропонують 
зажадати від мусульман, які прихо
дять у мечеть, читати молитви 
тільки німецькою мовою. Зокрема 
Аннетт Шаван, міністр освіти землі 
Вартен-Вюртемберг, пояснює не
обхідність прийняття такої пропо
зиції наступним: «Ми більше не
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маємо наміру миритися з тим, що 
молитви в мечетях вимовляються 
мовою, яка незрозуміла тим, хто не є 
членом мусульманського суспіль
ства». Два мільйони турків, які про
живають у Німеччині, у багнети 
зустріли пропозицію Шаван. «Це не 
має ніякого сенсу, тероризм можна 
поширювати будь-якою мовою», -  
вважає К.Колат, співголова турець
кого співтовариства в Німеччині. 
У січні 2005 р. в Німеччині пла
нується прийняти закон, що дозво
лятиме висилати за межі країни 
«проповідників ненависті». Також, 
відповідно до нового закону, уроки 
німецької мови будуть обов’язкови
ми для прибуваючих іммігрантів.

Німеччина має намір «з усією су
ворістю закону» боротися з ісла
містами, які свідомо порушують 
конституцію країни. Як заявив

міністр закордонних справ ФРН 
Йошка Фішер, мусульмани, які про
живають у Німеччині, «повинні до
тримуватися законів і прийняти для 
себе закріплені в конституції країни 
загальнолюдські цінності». Разом з 
тим глава німецької дипломатії по
передив, що не варто «стригти усіх 
під одну гребінку і вважати всіх му
сульман релігійними фанатиками і

потенційними терористами». «Ми 
повинні відкрити своє суспільство 
для тих мусульман, які розділяють 
наші погляди і стандарти», -  
підкреслив він. Йошка Фишер вва
жає, що «не можна відповідати на 
злочини терористів насильством і 
ворожістю». «Не Повинно виникну
ти ситуації, коли бритоголові ста
нуть використовувати теракти му
сульманських фанатиків як виправ
дання для підпалів мечетей і інших 
злочинів», -  сказав він.

У групування «Абу-Сайяф», яке про
тягом декількох років добивається 
на півдні Філіппін незалежної му
сульманської держави, організувала 
в грудні декілька вибухів на різдвя
них ринках у ряді міст країни.

БУДДИЗМ
Кожні п’ять років в одному із 

буддистських храмів Таїланду відбу
вається незвичайний обряд -  похо
вання залишків непізнаних помер
лих. їх протягом п’ятиріччя збира
ють буддисти-активісти товариства 
Poh Teck Tung. Цього року до дня 
поховання було зібрано 10198 че
репів. Перш ніж провести кремацію
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зібраного, буддисти помолилися над 
залишками покійників, покропили 
їх пахощами, обсипали квітами.

В духовному центрі буддистів 
Росії -  Іволгінському дацані, що 
знаходиться в столиці Бурятії 
Улан-Уде, зберігається вже 75 років 
нетлінне тіло буддійського лами 
Даша-Доржо Тігелова. Він керував 
російськими буддистами з 1911 по 
1927 рік. Перед смертю лама за
повідав дістати своє тіло з-під 
землі через ЗО років. Відтоді ексгу
мацію проводили в 1955 і 1973 ро
ках. Востаннє -  в 2002 році. Харак
терно, що взяті з тіла його зразки -  
шкіра, волосся, нігті та ін. -  нічим 
не відрізняю ться від ж ивої о р 
ганіки. І це -  загадка. Відомо, якщ о 
до тіла померлого попадає кисень, 
то мертві тканини розкладаються 
за декілька годин. Нічого подібно
го з тілом буддійського лами не 
відбулося. Ц ікаво, що моменту 
смерті лами ніхто не бачив, бо ж 
він звелів покласти себе в куб з ке
дрових дощок. Віруючим буддис
там цей факт додав ще більше віри. 
У тих, хто вагається, він зняв 
сумніви, а атеїстів примусив замис
литися. (День. -  №224)

Орландо Блум став буддистом.
На спеціальній церемонії в Мейден- 
хеді (Беркшир) разом з ним прийня
ли нову віру ще 60 осіб. Орландо ви
глядав надто щасливим, коли йому 
передали свиток з накресленими ки
тайськими ієрогліфами та буквами 
санскриту. Після церемонії прийнят
тя віри всі нововисвячені буддисти 
разом випили по чашечці чаю.

Фестиваль «Тибет: традиція, мис
тецтво, філософія» відбувся 
в Москві. Його широко підтримали 
офіційні органи столиці. На фести
валь приїхав відомий прихильник 
буддизму голлівудська зірка Річард 
Гір. На прийом до тибетського ціли
теля, який тут же організував свої се
анси, стояла величезна черга. Нині 
російську еліту всіх рівнів -  законо
давчу, бізнесову, культурну навіть 
наукову -  охопило повальне захоп
лення різними нетрадиційними 
(езотеричними) практиками.

Далай-лама нарешті зміг приїха
ти до вірних своєї конфесії в Кал
микію. Протягом багатьох років 
російська влада не давала йому візу 
для в’їзду до РФ. Далай-лама 
здійснив в Елісті церемонію освя
чення Калмицького хурулу (буд- 
дистського храму). Як відзначив 
президент об’єднання буддистів 
Калмикії Шажін-лама Тело Тулку Ріп 
ноче, церемонія освячення -  радне -  
означає, що хурул відтепер стає 
«обителлю божеств». «Освячення оз
начає заклик істот мудрості буд- 
дистських божеств і розчинення їх 
в статуях, які стоять в хурулі. Після 
церемонії статуї стають нібито ж и
вими Буддами». Оскільки Далай-ла
ма одержав право на можливість 
в’їзду в Росію за умови, що він не ма
тиме зустрічей з офіційними особа
ми, то візит глави буддистів мав чи
сто пастирський характер.

Нинішні події в Україні пов’язані 
з виконанням пророцтв Лотосової 
Сутри. Так вважає буддійський мо
нах з Японії, відомий борець за мир
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Дзюнсей Терасава, який висловив 
підтримку масовому ненасильниць
кому «помаранчевому» рухові в Ук
раїні. Саме це спонукало його ще раз 
в цьому році відвідати Київ. Висту
паючи 8 грудня в Киргизії, Терасава 
розповів про своє бачення подій 
в Україні. Останні 12 років він живе 
на території країн СНД, організову
вав молитви за мир в багатьох гаря
чих точках колишнього СРСР, часто 
буває в Україні. На початку цього 
року йому було відмовлено у в’їзді 
в Україну. Як ми повідомляли, вес
ною ц.р. без будь-яких пояснень йо
го було затримано в аеропорту «Бо
риспіль» і відправлено назад 
в Японію. Цей факт Терасава 
пов’язує з пророцтвами Будди, ци
тованими у творі «Про встановлення 
справедливості і спокою в державі» 
Вчителем Нітірен. В них йдеться, що 
якщо правитель держави з непова
гою ставиться до Сутри і виганяє з 
країни справжнього вчителя, пере
ш коджає практикуючим вчення, 
вш ановує неправдивих вчителів, 
то свята людина залишає країну, а за 
ним всі добрі сили-охоронці. Тоді 
в країні запановують злі духи -  вони 
приносять біди, катастрофи, розко
ли, конфлікти, безпорядки. В резуль
таті правитель країни втрачає владу. 
«Важливі глибинні перетворення 
відбулися в Україні за цей рік, -  вва
жає Дзюнсей Терасава. -  І сьогодні, 
під кінець року, коли ми завершуємо 
Рохаті-сессін —  свою практику по
долання мари, злі сили в цій країні 
майже подолані. Але що особливо 
тішить, так це сила народу, котра не- 
очікувано і миттєво виявилася в лю
дях. їх енергія, порив і єдність -  це
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справжня сила Лотосової Сутри». 
Буддійський вчитель вважає, що 
в Україні часто народжувалися люди, 
які готові були пожертвувати своїм 
тілом і життям заради спасіння всьо
го світу. Тепер «відчутні плоди по
вертаються для їх Батьківщини». Він 
також висловлює впевненість, що 
подібна ситуація виникне на тери
торії всього колишнього СРСР, зок
рема, в Росії, Білорусі, країнах Серед
ньої Азії. (RISU)

ІУДАЇЗМ
Головний рабин Росії Бел Лазар 

запропонував заборонити діяль
ність релігійних сект. «Потрібно да

ти чітке визначення того, що вважа
ти сектою, а що «традиційною» 
релігією, відокремивши зерна від 
полови, а потім і зовсім заборонити 
діяльність сект, щоб вони вже не 
могли вести місіонерську роботу се
ред росіян». Він висловив здивуван
ня звинуваченнями правозахис
ників в обмеженні РФ релігійної 
свободи на тій підставі, що законо
давство держави не заохочує 
діяльність нових для Росії 
релігійних організацій. «Мені не
зрозуміло, як можна вставати на
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сторону сектантів, говорячи про 
свободу релігії. «Свобода релігії» 
доречна тоді, коли мова дійсно йде 
про релігію -  віровчення, що при
носить людям користь. На жаль, 
сьогодні багато організацій, що на
зивають себе релігійними, прино
сять тільки шкоду», -  відзначив ра- 
бин. «До нещастя, -  поскаржився 
він, -  правозахисники іноді забува
ють, що є цінності, які необхідні 
для нашого суспільства, і якщ о від 
них відійти, то очікувати можна 
всього».

Єврейська громада Могилева 
(Білорусь) відтепер має у власності 
будівлю синагоги. Її передала гро
маді міська адміністрація. Разом з 
будинком громаді дісталося ще десь 
п’ятдесят соток землі. Громада має 
намір створити тут комплекс 
єврейського центру.

Після пожежі вдалося відродити 
синагогу в Ташкенті. Відбулося уро
чисте внесення в неї Тори. Глава гро
мади А.Ісахаров зауважив, що 
«тільки тепер можна з повною 
підставою твердити, що в синагогу 
повернулося життя». Тору синагозі 
передала сім’я Єлізарових із своїх 
сімейних дорогоцінностей.

Вперше в Грузії в дні святкування 
Хануки (8-15 грудня) на одній із 
площ Тбілісі відбулося запалення ве
ликої Менори. Після цього було ви
конано традиційний ханукальний 
гімн «Маоз цур йешуаті». Ханука 
в цьому році урочисто відзначалася і 
в інших містах країни -  Батумі, Горі, 
Руставі.

НОВІ РЕЛІГІЇ СВІТУ
Церква Ісуса Христа Святих ос

танніх днів «зараз у кращому стані, 
ніж будь-коли у всій її історії». Таку 
оцінку її стану дав Президент Церкви 
Гордон Хінклі. Вона продовжує зро
стати. На різних стадіях в різних 
країнах будівництво 451 будинку для 
богослужінь. Продовжується водно
час і будівництво храмів. їх скоро бу
де 130. Буде побудовано храм в рай
оні Солоного озера в Солт-Лейк-Сіті. 
В самій столиці Юти буде зреалізова
но масштабний будівельний проект 
будівництва навколо Храмової 
площі. Буде проведено певні роботи 
з підвищення сейсмостійкості Солт- 
Лейкської скинії. їй 137 років. Стоїть 
питання збереження її як історичної 
пам’ятки і архітектурного шедевру. 
Скинія з січня 2005 р. закривається 
на півторарічну реконструкцію.

Після смерті двох членів Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів старійшин 
Д.Хейта та Н.Максвелла вакантні 
місця замінили старійшини Д.Бед- 
нар і Д.Ухтдорф. Останній родом з 
чеського містечка Моравська-Остра- 
ва, вихований в Німеччині. Він є 
першим за понад 50 років апостолом 
за походженням не із СІЛА. Д.Бед- 
нар до покликання у форум був пре
зидентом університет Брігама Янга- 
Айдахо.

Церква Ісуса Христа Святих ос
танніх днів відтепер має постійно 
діючий довідковий сайт www.Ids.org.
Через нього відповіді на можливі 
питання дає Перше президентство і
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члени Кворуму Дванадцятьох Апос
толів ЦІХСОД.

Церква Ісуса Христа Святих ос
танніх днів очікує в цьому році пере
вищення свого членства в 12 
мільйонів. В 2003 р. вона їх мала 
11985254. За останні 25 років у світі 
кількість членів ЦІХСОД збільшила
ся майже втричі. В США Церква 
мормонів є п ’ятою серед 
найбільш их релігійних спільнот 
країни. Вона має тут найвищ ий 
рівень зростання -  1,88% щорічно.

Крішнаїти Білорусі проходять пе
ререєстрацію. З семи громад її прой
шли вже п’ять. Згідно Закону країни 
її можуть одержати громади, які ма
ють юридичну адресу. Оренда 
приміщення під офіс (а відтак і право 
на реєстрацію) коштує щомісячно до 
300 доларів. Хоч Мінська громада 
крішнаїтів має в столиці свій храм, 
але в праві реєстрації їй за його адре
сою відмовляють. Йде судовий про
цес. Подібна ситуація і в Бобруйську, 
де громада має свій будиночок. Але 
оскільки в різних публікаціях в пресі і 
дослідженнях провладних білорусь
ких вчених крішнаїти віднесені до то
талітарних сект, то приватні власни
ки офісних приміщень відмовляють 
їм в оренді, а відтак зрештою і в мож
ливості одержати офіційну реєстра
цію. (О.Ступніков)

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ
Індуїсти називають корову «го 

мата», що в перекладі означає «мати 
корова». Помітивши корову на ву
лиці, індуїсти б’ють на неї свої по

клони. Проте оскільки вбивати свя
щенну тварину, на якій, згідно 
оповідей, їздив сам Шіва, забороне
но, то в умовах індійської столиці 
вони здичавіли. А їх тут десь 36 ти
сяч. Забезпечити всіх тварин їжею 
надто тяжко. Вони бігають по 
смітниках і звалищах. Підприємці 
створюють спеціальні стійла для 
корів. В одному із них, побудовано
му Нітьянардом Дадхіх знаходиться 
150 корів. Лише 20 з них дають мо
локо. Мешканці столиці постійно 
навідуються на такі стійла, прино
сять пожертви священним твари
нам, маючи сподівання здобути від 
них за це щастя.

МІСТИКА
Офіційного чарівника країни 

призначає в Новій Зеландії прем’єр- 
міністр. Оскільки цей чарівник по
стає державним чиновником висо
кого рангу, то він користується 
всілякими пільгами, зокрема 
звільнюється від виплати податків. 
Нинішній чарівник країн Йєна Чен- 
нел із-за віку вирішив взяти відстав
ку. Вважають, що саме завдяки йому 
країна протягом 20 років не зазнала 
якихось природних катаклізмів чи 
техногенних катастроф.

Великобританією все більше опа
новує містика. Тут менше читають 
Біблію, більше вірять в привиди. Це 
засвідчило британське соціологічне 
агентство ІСМ Research. Якщо 50 
років тому 90% британців мали 
в своїй оселі Біблію, то нині -  лише 
65%. Водночас 42% мешканців Вели
кобританії вірять у привиди.
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ТЕМА НОМЕРУ

ВИКЛИКИ ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ДЛЯ 
НЕХРИСТИЯНСЬКИХ РЕЛІГІЙ В УКРАЇНІ

Помаранчева рево
люція 2004 р. поставила 
ряд запитань ук
раїнському суспільству, 
щодо яких мали визна
читися не лише його 
громадяни, але й ок
ремі соціальні інститу
ти, в т.ч. й Церква 
(релігійна організація).
Від Церкви ситуація ви
магала конкретних і 
швидких відповідей, 
іноді не даючи багато 
часу на роздуми:

Як ви ставитесь до існуючого режиму (підтримуєте його чи не прий
маєте -  пасивно чи активно; або протестуєте проти нього -  знову таки па
сивно чи активно)?

Чи бере Церква участь у виборах, на боці якого кандидата? Чи є нейтраль
но-пасивною, відмовчуючись, або ж нейтрально-активною, звертаючись до 
совісті кожного?

Якого кандидата вважати більш гідним на пост президента?
Чи погоджується Церква із результатами всіх трьох турів голосування і як 

оцінює кожний з них: як чесний чи як фальсифікований?
Яке майбутнє Церква очікує для України, її громадян і якого майбутньо

го Церква хоче собі?
Дуже непросто виявилося відповісти на такі виклики навіть домінуючим 

християнським церквам. Нехристиянські релігії, які займають незначне 
кількісне місце в релігійному житті України, що визначається статусом 
релігійної меншини, опинились в не менш, якщо в не більш складній ситу
ації. Треба сказати, що ні іудеї, ні мусульмани, ні послідовники східних 
релігій однозначно не визначились і не виявили якусь спільну позицію щ о
до останніх політичних подій. Мотиви тих, хто підтримав революцію, або 
тих, хто її не прийняв, є дуже різними. Вони спричинені не так релігійними, 
скільки нерелігійними (моральними, політичними, етнічними та іншими) 
мотивами.
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Релігійна більшість принципово поділилася на два табори, на стороні 
кожного з яких стояли мільйони віруючих громадян, які масово і впливово 
виразили й підтримали орієнтацій своїх кандидатів -  на моноправославну 
або релігійно плюральну Україну. Найбільші церкви України з різною мірою 
активності включились в передвиборну кампанію. Зрозуміло, що навіть 
в межах основних підходів існували певні варіативності у вигляді мовчазних 
чи виявлених протестів з боку простих віруючих та окремих священиків, їхні 
усні або письмові незгоди із політикою церковної влади, що вимагало і пев
ної мужності, і неабиякої сміливості. Що ж тоді говорити про реакцію 
релігійних меншин, чиї кроки мають бути ще більш обережними і стра
тегічно вивіреними.

Як релігійна більшість, яка, спираючись на Святе Писання і Святе Пере- 
дання, підтримала двох різних за політичними орієнтаціями кандидатів, так 
і релігійна меншість не продемонструвала єдності у виборі майбутнього пре
зидента України. Так, скажімо, мусульмани, сповідуючи один Коран, 
розділилися на тих, хто виступив на стороні Ющенка (ДУМК), і тих, хто од
нозначно підтримав Януковича. Іудеї, які об'єднані не тільки священною То
рою, а й ідеєю богообраності себе як цілісного народу, також по-різному 
визначилися щодо того кандидата, за президентства якого, на їх думку, їм 
буде краще жити в Україні.

Не стало несподіванкою те, що іудеї розділилися у своїх настроях. На сто
роні провладного кандидата, а отже і влади, опинилися ті угрупування, які 
в найменший спосіб були пов’язані із національно-регіональним обличчям 
своєї громади. Хасиди (Синагога Бродського), прогресивні іудеї в можли
вості приходу до влади В.Януковича, якого активно підтримували анти
семітські налаштовані православні, побачили загрозу своїй свободі не тільки 
в релігійній, але й суспільній сфері. Відмежовуючись від політичного вмоти
вування своїх дій, вони все таки надавали безкоштовне харчування і гарячі 
напої усім, хто мітингував на вулицях столиці. Керівники громади пояснили 
це таким чином: «Ми не вважаємо це політичною акцією. Ми говоримо про 
те, що сьогодні на вулицях, незалежно від політичних пристрастей, знахо
дяться люди. Вони мерзнуть, вони в біді і ми не можемо бути осторонь того, 
що відбувається». Крім того, був проведений збір коштів, на які було закуп
лено був теплий одяг, продукти харчування. Вони видавалися усім без винят
ку людям. Віруючі іудеї вважали, що «єврейська громада -  частина ук
раїнського народу. Зараз ми усі знаходимося в загальній небезпеці. Більше 
того, синагога -  це Храм Божий, і він відкритий для всіх людей, які можуть 
прийти сюди поїсти і зігрітися». Така чітка позиція пояснювалася тим, що 
«ми всі, у першу чергу, громадяни єдиної України, а потім уже росіяни, ук
раїнці, євреї і грузини. Тому, ми вважаємо такі дії абсолютно вірними» 
(http://www.mignews.com.ua/ revolut/ 141470.html).

Можливість повернення до тоталітаризму у церковно-державних відно
синах, втручання у свої внутрішні справи влади і тієї гілки іудаїзму, яка в по
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передні роки була визнана владою, всюди представляла інтереси такої різно
шерстої іудейської громади, територіально не дуже орієнтованої саме на ук
раїнське єврейство, заставило євреїв України задуматися над своїм май
бутнім в державі президента Януковича. Тобто, відсутність єдності між 
совірникам іудейства, що представлено в Україні 7 течіями, сповна прояви
лась в революційний період, вивівши на Майдан не всіх іудеїв. Але ті, що 
прийшли, наприклад, Анатолій Шингай, голова іудейської релігійної грома
ди Києва, зазначали, що євреї України бачать українську державу «незалеж
ною, демократичною та європейською країною, де панує верховенство пра
ва й міжконфесійна злагода». А головний рабин об'єднаної іудейської грома
ди України Олександр Духовий попросив Господа «дати сили тим, хто 
зібрався будувати суспільство милосердя, справедливості й миру».

Певно, «тисячолітня історія діаспори» сформувала у євреїв доволі 
стабільний страх перед кардинальними суспільними змінами, що спонукало 
33 рабинів найбільших єврейських громад України нагадати українським 
євреям, що «коли євреї безвідповідально втручаються у справи народів, се
ред яких вони живуть, це йде на шкоду насамперед самим євреям» 
(http://www.religare.ru/newsl3024.htm). На думку деяких лідерів українського 
єврейства, в т.ч. і головного рабина країни Азріеля Хайкіна, «лідери 
об'єднань національних меншин не повинні активно підтримувати ту або 
іншу сторону внутрішньополітичних конфліктів». І хоча засторога стосува
лася лідерів, звичайний іудей також задумався над своєю участю в подіях.

Закликаючи до миру і любові, рабини засудили протистояння і розкол 
в суспільстві, вимагаючи «не переносити політичне протистояння 
в міжнаціональне або міжрелігійне».

Задавнені суперечки між місцевими іудеями і недавно прибувшими 
місіонерами, які прагнуть нав’язати не притаманні місцевим віруючим тра
диції і спосіб мислення, не враховують довготривалу історію існування іудеїв 
в комуністичний тоталітарний період з домінуванням однієї православної 
церкви, які мають дещо відмінну від американської іудео-єврейську іден
тичність, яскраво проявилися під час революції. Протистояння не тільки не 
було зняте революцією, а й значно поглибилося.

Підтримуючи В.Ющенка, євреї, сподіваючись на обіцянки, які робив 
кандидат в президенти стосовно його політики в релігійній сфері (повага до 
всіх релігій і гарантування права людини сповідувати будь-яку з них), та 
цінуючи його конкретні кроки щодо підтвердження таких завірянь (запа
лення ханукальних вогнів), підтримали демократичне майбутнє, яке гаран
тує повагу до кожної особи незалежно від її національного походження, мо
ви, віросповідання. В полірелігійній країні такі гарантії виглядають об
надійливими щодо відсутності державних преференцій в духовній сфері, на
сильства щодо релігійного вибору особи, пріоритет прав особи, а не держа
ви. Крім того, демократична держава забезпечує рівні права і етноменшинам 
в демократичному суспільстві.
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Подібна доля спіт
кала і мусульман Ук
раїни, які, будучи 
розділеними ще до ре
волюції на декілька та
борів, також не зуміли 
віднайти спільної плат
форми для випрацю- 
вання якоїсь єдиної по
зиції. їх поділила 
політика, яка, як вия
вилося, тісно пов’язана 
із економічними та 
національними інтере
сами. Давно відома 

підтримка патріотичних сил України з боку кримських татар проявилася 
в голосуванні за кандидата, який чітко означив свою політику в сфері міжна
ціональних і міжрелігійних відносин як демократичну. Безумовно, прямого 
заклику від духовних лідерів голосувати конкретно за того чи іншого канди
дата мусульмани Криму не чули, але присутність Еміралі Аблаєва, муфтія 
ДУМК, на заході міжконфесійної духовної солідарності, що відбувся в Києві 
5 грудня, і виступ на ньому українською мовою говорить про підтримку 
муфтієм демократії. Але політика кримських татар також не завжди була 
послідовною. «За В.Ющенка, але не проти влади» -  так означили деякі екс
перти позицію, яку зайняли щодо наступних виборів мусульмани Криму. 
«Уряд у нас нормальний, але Ющенка ми вважаємо кращим. Ми маємо пра
во на свою думку та свій вибір», -  так пояснив на курултаї таку позицію один 
із лідерів кримських татар Мустафа Джемільов.

Інш і ісламські центри в Україні були більш стриманими у своїй 
підтримці революції. Деякі з них, прагнучи витримати нейтральність, заяви
ли про своє невтручання в політику. Але були й такі, що відкрито підтрима
ли Януковича. Експерти, зокрема О.Саган, пояснюють це місцем розташу
вання незалежних громад донецьких татар і складом ДУМУських громад, 
до яких належить більшість представників неукраїнськх етносів, багато іно
земців, не громадян України, яким був байдужий весь цей виборчий процес. 
Зокрема Партія мусульман України на своєму з’їзді в Донецьку ще 10 липня 
заявила про підтримку на виборах кандидатури В.Януковича.

Керівництво Міжобласної Асоціації громадських організацій «Арраїд» та 
Ісламського громадського культурного центру у місті Києві висловили стур
бованість ситуацією в Україні та звернули увагу у своєму спеціальному Звер
ненні у зв’язку з подіями, що відбуваються в Україні після другого туру ви
борів на пост Президента країни, на законність, у тому числі й з огляду на 
релігію, права свободи вибору. «Дотримуючись ісламських принципів, ми
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стверджуємо, що кожен має право на власний вибір, який повинен здійсню
ватися строго в рамках закону. Ми виступаємо за чесні та прозорі вибори!» -  
говориться в Зверненні. Мусульмани з «Арраїду» виступили за єдність наро
ду України, взаємоповагу та взаєморозуміння, за громадянську безпеку. Але 
всі вони, незалежно від симпатій до того чи іншого кандидата, молилися до 
Всевишнього за єднання в суспільстві, «за справедливість, мир, спокій та 
процвітання нашої країни!»

Не чітко виразною є й позиція представників східних релігій, які всяк 
підкреслювали своє невтручання в політику, прагнули дистанціюватися від 
українських справ, але вітали духовне пробудження народу, його прагнення 
до справедливості, чесності, правди, моральної чистоти. Різні релігійні 
спільноти звернулися до народу з різними закликами. Більшість з них носи
ли миротворчий характер в дусі філософії ненасильства, любові до ближнь
ого, духовного прозріння-пробудження. Не визнати важливості знаменних 
подій не змогла жодна із східних течій, яка є дуже чутлива щодо ущемлення 
індивідуальних прав і свобод. Так, сахаджи підтримали процес масового 
просвітлення в Україні, наповнення сердець її мешканців Божественною 
любов’ю, усвідомлення радості від спілкування один з одним. Революцію во
ни вважають початком того часу, коли, за словами їхнього духовного лідера 
Шрі Матаджи, «інші країни будуть ставити в чергу, щоб потиснути руку Ук
раїні». Буддисти на чолі із духовним лідером відомим монахом Тарасавою 
сан звернулися із закликом до єдності та взаємоповаги, до молитви за мир та 
свободу. Автори звернення закликають релігійні громади України приєдна
тися до їх заклику, в якому події «помаранчевої революції» названо «пробу
дженням нового духу».

Загальними закликами обмежилися й інші релігійні громади, але вони 
хоча б висловилися. Але багато було й тих, кого революція загнала в кут, 
оскільки вони так і не визначилися ні релігійно, ні громадянськи, ні політич
но, ні морально. Надіючись відсидітися в тіні в цей історичний період, 
керівництво деяких релігійних рухів втратило довіру віруючих, навіть при
вело до розколу своїх вірних за політичним принципом. Демонстрована 
нейтральність виглядала не як слідування релігійним приписам тих чи 
інших відомих релігійних концепцій, а як зрада свого народу. Якщо припи
сано не втручатися в політичне життя -  не брати участь в передвиборчій 
компанії, не агітувати, то це не означає не розділяти незгоди, пов’язані з 
цією виборчою кампанією, свого народу. Так, можна не входити до вибор
чого штабу того чи іншого кандидата, не проголошувати проповіді, в яких 
прямо закликати голосувати за того чи іншого, не організовувати хресні хо
ди і не збирати під релігійними знаменами тисячі вірних, не друкувати 
листівки на підтримку свого або критику чужого кандидата й роздавати їх 
в храмах своїм вірним, не виступати по радіо і на телебаченні, беручи участь 
в дебатах, можна не спонсорувати якісь культурні акції на підтримку канди
датів, але закликати народ до миру, а його керівників -  до мудрості й мораль
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ності, навіть потрібно, допомагати нужденним в конкретний історичний 
момент, як фізично (їжа, покрівля над головою, тепло, медикаменти), так і 
духовно (молитва, порада, сповідь, причастя тощо) -  це обов’язок всякої 
віруючої! людини.

Революція сприяла процесу самоідентифікації не тільки етнічних ук
раїнців та їхніх національних інституцій, в т.ч. і церков, але й інших народів, 
що проживають в Україні. Причому це самовизначення відбулося в різних 
аспектах: релігійному, політичному, громадянському, цивілізаційному. Ре
волюція окреслила взаємозв’язок політики, церкви і нації в пошуку своїх 
ідентичностей. Вона показала складність релігійного життя в Україні, 
оскільки виявила і показала відсутність одноманітності, спільності, єдності 
суспільства, народу, влади, політичних сил щодо майбутнього України: чи 
зберегти все так, як було і є -  владу кланів, олігархічний режим, неврахуван- 
ня інтересів народу, поважання його основних прав, чи реально демократи
зувати суспільство, будуючи соціально стабільну і солідарну країну. Лінія 
розподілу у своїх політичних виборах пройшла не тільки через православ
них, ‘поляризуючи їх на провладних (УПЦ МП, керівник УАПЦ) і опо
зиційних (УПЦ КП, УАПЦ), не тільки через протестантів, але й через нехри- 
стиянські релігії. Але розподіл у ставленні нехристиянських релігій до рево
люції пройшов не між релігіями, а всередині них.

Так важко творений в посткомуністичній Україні мир і взаєморозуміння 
між віруючими через самовизначення кожної церкви, кожного представни
ка кліру та віруючих зазнали відкату, відходу, кроку назад. Але цей крок не
обхідний, бо попередня одностайність була нав’язана державою, світськими 
структурами. І тільки революція, політично визначивши провладні і опо
зиційні релігії, деномінації, церкви, створила умови для реального і конст
руктивного діалогу між релігіями, які об’єдналися з власної ініціативи, вия
вилися активними і поєднаними в спільній справі.

(Л.Филипович)
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н о в и н и  р е л іг ій н о ї т а
РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Українське релігієзнавство. Бюлетень. -  2004. -  № 3-4 (31-32). -  224 с. До
збірника увійшли статті, підготовлені виконавцями та учасниками проекту 
«Іслам в політичних і релігійних реаліях України», який виконало Відділен
ня релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України в 
рамках наукового проекту «Проблеми гармонізації міжетнічних і міжкон
фесійних відносин в Україні, нейтралізації джерел етнічного та релігійного 
екстремізму, інтеграції в українське суспільство етнічних меншин» на замов
лення Президії НАН України. В збірнику розглядаються різноманітні про
блеми історії і сьогодення розвитку ісламу в Україні і світі, християнсько-му
сульманського діалогу, основні принципи становлення державної політики 
України щодо щодо ісламських громад.

Релігійна періодика поповнилася ще одним виданням. Наприкінці року в 
Чернівцях за ініціативи Церкви ХВЄ почала виходити нова газета «Христи
янське слово». Перше її число пропагує християнські цінності любови, 
повідомляє про святкування 10-річчя Чернівецької Біблійної семінарії, акту
алізує сімейну проблематику. Газета виходить українською мовою, що вза
галі характерно для Церкви Християн віри євангельської.
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СВОБОДА СОВІСТІ
Продовжуємо публікацію консультацій фахівців з проблем свободи совісті. 

Тема статті старшого наукового співробітника Інституту філософії імені 
Г.С.Сковороди НАН України, к.філос.н. Михайла Юхимовича Бабія «Віротер
пимість».

Віротерпимість — поняття, яке характеризує рівень терпимості з боку 
конфесійно орієнтованої держави та офіційно визнаної релігії (або такої, що 
має статус привілейованої) до інших віросповідань, соціально-політичне й 
правове становище їх прихильників, їхню можливість публічно реалізувати 
релігійний вибір своєї совісті. Йдеться про межі санкціонованого державою 
простору терпимості, де уможливлюється публічне чи приватне сповідуван
ня релігії, здійснення певних обрядових дій, ритуалів. Віротерпимість як 
у сиву давнину, так і нині посідає важливе місце в системі суспільних, пере
довсім держ авно-конфесійних, міжконфесійних відносин. У своєму 
сутнісному вияві віротерпимість —  не «абстрактний ідеал», а суспільнозна- 
чуща цінність у системі означених відносин.

Віротерпимість має складну історію свого «народження», становлення та 
розвитку у практичному, так і в теоретичному вимірах. Вона —  «дитя» супе
речливого суспільного, релігійного буття людей.

В історичному контексті віротерпимість органічно й логічно постає як 
своєрідна реакція на державну, конфесійну нетерпимість до віросповідної 
інакшості (на мікро- і макрорівні); як прагнення віросповідань, їх адептів, 
які піддаються гонінням, дискримінації, добитися права на свою (хоча й об
межену) легальну, легітимну присутність у суспільстві, на елементарну сво
боду релігії. Можна сказати, що становлення в соціумі релігійної терпимості 
(віротерпимості) було тісно пов’язане з розрізненням між потребами 
суспільства й держави й гострими духовними (в т.ч. й релігійними) потреба
ми особистості, з усвідомленням того, що релігія в її функціональному вияві 
є, перш за все, відповідь на потреби суб’єктивні.

«Віротерпимість» у смисловому й практичному сенсі як поняття, як 
життєво необхідна вимога постала в період гонінь на перших християн 
у Римській імперії. Вона була в означеному контексті адекватною гу
маністичною відповіддю на державно-релігійну нетерпимість до інаковіру- 
ючих. Християнська церква в період гонінь устами своїх вчителів —  отців 
церкви — активно проповідувала ідеї віротерпимості й боролася за їх ма
теріалізацію в суспільстві. Пізніше, набувши статусу державної релігії, хрис
тиянство проявило жорстоку нетерпимість, силування у справах віри, 
здійснювало гоніння іновірців, єретиків. Конфесіофобізм тією чи іншою 
мірою притаманний більшості християнських церков.
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Своє сутнісне навантаження, в т.ч. й в понятійному аспекті, віротер
пимість одержала в 1555 у документах Ауґсбурського релігійного миру. 
Пізніше вона знаходила свій вияв у ряді державних актів, зокрема у Франції, 
Великій Британії, Голландії.

Як поняття, «віротерпимість» одержала філософське, релігієзнавче 
обґрунтування у працях багатьох західно-європейських філософів: В.Окка
ма, М.Падуанського, Т.Мора, Б.Спінози, П.Бейля, Дж.Мілля. Дж.Локка та ін. 
Зокрема, Дж.Локк у своєму відомому «Листі про віротерпимість» всебічно 
обґрунтував принципи віротерпимості, засади їх практичної реалізації. Він 
наголошував, що «нікого не слід примушувати відмовлятися від своєї думки 
або змінювати її на протилежну». Причину чварів та війн, які були у христи
янському світі й мали своїм приводом релігію, він вбачав у відсутності віро
терпимості.

Значний внесок у розвиток теоретичної думки щодо толерантності (віро
терпимості) зробили І.Кант, Ґ.Геґель, Ф.Шеллінґ, Л.Фейербах, В.Дільтей, 
К. Ясперс, Е.Фромм, В.Франкл, М. Бердяев. Всі вони були єдині в думці, що 
віротерпимість —  важливий фактор буття людського суспільства.

Віротерпимість -  ментальна риса українців. Ще в давні часи кожне 
племя, яке входило до складу Київської Русі, мало своїх богів, свої особли
вості в традиціях і вірі. Вони шанувалися й не було вияву нетерпимості до 
інаковіруючих. Характерно, що з прийняттям християнства наші предки не 
сприйняли візантійської ортодоксії і нетерпимості до інших вірувань. Тео- 
дозій Грек, який жив і працював у Києві в XII ст. дорікав киянам, що «вони 
з похвалами відзиваються про інші конфесії, ігнорують конфесійні різниці 
та дозволяють собі такі вислови, що «і сю віру і ту Бог дав» (М.Грушевсь- 
кий). Властива українцям віротерпимість в усі часи давала можливість зна
ходити у Україні притулок старообрядцям, прихильникам різних протес
тантських віросповідань, вигнанцям за віру.

Боротьба за віротерпимість, проти спроб насильницького нав’язування 
католицизму на окупованій поляками території України, проти запровад
ження унії з Римо-Католицькою Церквою була однією з провідних 
у національно-визвольних змаганнях українців у 16-17 ст.ст. Ідеї віротерпи
мості, вгрунтовані на реформаційних засадах, знайшли своє висвітлення 
у творах письменників -  полемістів тієї доби, зокрема, І.Вишенського, 
Хр.Філалета, Л.Зизанія, Кирила-Тринквіліона Старовецького, Клірика Ост
розького, Й.Борецького, І.Копистинського. Українські полемісти активно 
відстоювали ідею рівності всіх людей перед Богом, їх право на вільних вибір 
віри, проти насилля у справах релігії, обґрунтовували, пропагували, захища
ли принципи віротерпимості. Хр. Філалет у своєму творі «Апокріс» стверд
жував, що «нічого не єсть так добровольного, як набоженство й віра». П рин
ципи віротерпимості пропагували на українських землях протестанти, зок
рема соцініани. Обґрунтуванню засад віротерпимості присвячували свої 
твори українські соцініани І.Крелль, А.Вишоватий, С.Припковський.
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П ізніш е ідеї віротерпимості розвивали й захищали М .Костомаров, 
Б.Кістяківський, П.Юркевич, М.Драгоманов, І.Франко.

За своєю суттю віротерпимість має різні (в історичному, суспільно- 
політичному контексті) форми вияву і постає: а) як можливість для 
іновірців жити на території конфесійно орієнтованої держави, дотримува
тися у приватній сфері своїх релігійних переконань, однак із забороною їх 
публічного вияву. Як правило, прихильники релігійних інакшостей були 
позбавлені громадянських прав; б) як обмежена віротерпимість. — іновірці 
мають можливість (у певних межах) публічно сповідувати свою релігію, 
здійснювати богослужіння, але їхні громадянські, економічні права є вужчи
ми порівняно з правами адептів пануючої релігії; в) як диференційована 
віротерпимість, коли статус, права і можливості різних конфесій та їх вірних 
у державі з офіційною релігією є різними. До речі, такий тип віротерпимості 
був характерний для царської Росії, а нині —  для частини мусульманських 
країн.

Отже, віротерпимість, якщо розглядати її генезис в історичному кон
тексті, має власну логіку розвитку: від простої, інколи тимчасової поступки 
іновірцям з боку конфесійно ангажованої держави до надання їм обмежених 
громадянських прав, дозволу відправляти у приватному порядку релігійний 
культ. Із розвитком демократії межі віротерпимості розширюються: 
іновірці можуть бути урівняні в політичних і громадянських правах із при
хильниками пануючої релігії, їм надано право повноцінної публічної куль
тової діяльності. Віротерпимість переростає у свободу віросповідання, а за 
умов світської держави —  у свободу релігії. Віротерпимість у контексті 
міжконфесійних відносин, зокрема й в Україні, і сьогодні є проблематич
ною.

Українська держава за роки незалежності багато зробила для утвердження 
принципів віротерпимості, їх оптимізації: церква й релігійні організації відокрем
лені від держави; жодна релігія не визнається державою як обов’язкова; всі 
релігійні організації рівні перед законом, мають однаковий правовий статус, мо
жуть вільно виконувати свою місію. Права і свободи громадян України, їх 
суспільне буття не залежать від їхнього ставлення до релігії. Однак конфесійне се
редовище країни не позбавлене релігійної нетерпимості й має певний дефіцит 
віротерпимості, породжених як історичними, так і сучасними соціально-політич
ними, релігійними чинниками. Саме у контексті міжконфесійних відносин в Ук
раїні. Віротерпимість і сьогодні є проблематичною. Релігійна нетерпимість постає 
як фактор, що зумовлює негативні процеси у сфері міжрелігійних відносин, по
роджує нестабільність і неспокій в українському соціумі.

Оздоровлення останніх, мінімізація релігійної нетерпимості можлива 
лише на гуманістичних принципах етики релігійної толерантності -  віротер
пимості.

к к к  к  к
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ДЕРЖДЕПАРТАМЕНТ США 
ПРО СВОБОДУ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ

Доповідь Міжнародної організації релігійної свободи за 2004 рік, 
підготовлена Відділом з питань демократії, прав людини та праці.

Стан релігійної свободи в різних країнах, в т.чй в Україні, знаходиться під 
постійною увагою ряду міжнародних правових інституцій. Щороку вони го
тують аналітичну записку з теми. Нижче подаємо з деяким скороченням до
кумент, підготовлений Державним департаментом СІЛА про релігійні свобо
ди в Україні.

Конституція України 1996 р. та Закон про свободу совісті 1991 року га
рантують громадянам свободу віросповідання. Уряд в цілому визнає це пра
во, однак виникали окремі проблеми на локальному рівні часом внаслідок 
того, що місцеві органи влади ставали на чийсь бік у конфлікті між 
релігійними організаціями. Релігійні групи різних спрямувань мають спри
ятливі умови для своєї діяльності, проте деякі місцеві керівники іноді чинять 
перешкоди представникам релігійних меншин і нетрадиційних релігій при 
реєстрації громад й придбанні чи оренді майна.

Істотних змін у стані релігійної свободи за період, висвітлений у даному 
звіті, не відбулося. Були ті самі проблеми, пов'язані з реєстрацією релігійних 
громад і поверненням їм майна, проте уряд, як і раніше, намагався сприяти 
вирішенню майнових питань.

Завдяки релігійній свободі у суспільстві в цілому зберігаються миро
любні міжконфесійні відносини. Однак траплялися окремі випадки, особли
во у стосунках між лідерами конкуруючих конфесій однієї й тієї ж віри. Бу
ли й поодинокі прояви антисемітизму та антиісламських настроїв. Форум 
для вирішення суперечок та обговорення законопроектів, які стосуються 
релігійного життя, забезпечує Всеукраїнська Рада Церков і релігійних ор
ганізацій (Всеукраїнська Рада).

Уряд Сполучених Штатів обговорює питання релігійної свободи з ук
раїнським урядом у загальному контексті своєї політики, спрямованої на за
хист прав людини.

Розділ І. Релігійна демографія
[У розділі дається цифровий матеріал конфесійної мережі України за 

2004 р. з коротким екскурсом в її історію]
Розділ II. Стан релігійної свободи 

§1. Законодавча і правова база
Конституція України 1996 року та Закон про свободу совісті 1991 року га

рантують громадянам свободу віросповідання. Уряд в цілому визнає це пра
во, проте представники релігійних меншин і нетрадиційних релігій наш тов
хувалися на труднощі при реєстрації громад і придбанні чи оренді майна.
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У країні офіційно святкується низка релігійних свят, зокрема Різдво, Ве
ликдень і Трійця, причому за юліанським календарем, яким користуються 
православні та греко-католики.

Закон вимагає реєстрації в органах влади практично всіх релігійних ор
ганізацій. Держкомрелігій відповідає за зв’язки держави з релігійними ор
ганізаціями та реалізацію державної політики у сфері релігій. Головний офіс 
Держкомрелігій розташ ований у Києві, а представництва Комітету 
функціонують у всіх обласних центрах, а також у містах Києві та Севасто
полі. Кожне релігійне об’єднання, до якого входить понад 10 дорослих 
членів, повинне зареєструвати свій Символ віри і Статут як регіональної чи 
загальнонаціональної організації, щоб отримати статус юридичної особи, 
котрий дає їй можливість проводити економічну діяльність: видавати літе
ратуру, відкривати рахунки у банку, набувати майно. Загальнонаціональні 
організації повинні реєструватися у Держкомрелігій, а їхні місцеві відділен
ня -  в обласних філіях Держкомрелігій за місцем перебування. За законом, 
реєстрація має відбуватися протягом 1 місяця або 3 місяців, якщо Держком
релігій вважатиме за необхідне залучити експертів для з’ясування законності 
групи, яка подала заяву про реєстрацію. На практиці ж, за даними Держко
мрелігій, процес реєстрації триває в середньому 3 місяці, а при необхідності 
додаткової експертної оцінки -  іноді й до 6 місяців. Представники релігійної 
громади Прогресивного іудаїзму в Харкові повідомили, що заяву про її 
реєстрацію місцева влада розглядала протягом року, перш ніж прийняти по
зитивне рішення. Відмова у реєстрації може бути оскаржена у суді. Окрім 
виконання реєстраційної функції, Держкомрелігій здійснює нагляд за до
триманням релігійними організаціями чинного законодавства.

Держкомрелігій часто проводить консультації з Всеукраїнською Радою, 
у якій представлено понад 90% релігійно активного населення. Всеук
раїнська Рада, яку очолюють представники різних конфесій на ротаційних 
засадах, збирається кожні 2-3 місяці. Релігійні організації -  члени Ради -  ви
користовують її як форум для спілкування з урядом при обговоренні зако
нопроектів, що стосуються релігійного життя.

В Україні немає державної релігії, однак УПЦ Московського патріархату 
та УГКЦ намагаються домінувати, відповідно, на Сході та Заході країни. 
У деяких регіонах місцева влада стає на бік релігійної більшості, зокрема 
у багатьох областях країни вона підтримує УПЦ Московського патріархату, 
а у Західних -  УГКЦ. Кожна з основних конфесій і багато менших мають 
представництво у всіх регіонах України. Центральні владні органи вислов
люються за об’єднання українських православних церков і намагаються до
тримуватися принципу рівності у ставленні до них.

Релігійне наставництво у державних школах заборонене, однак уряд зро
бив спробу запровадити у школах курс «Основ християнської етики». Незва
жаючи на те, що лідери іудейських громад в цілому підтримують вивчення 
етичних і громадянських норм у школі, вони наполягають, щоб воно прова-
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дилося на засадах релігійної нейтральності. Наприкінці 2002 року і на почат
ку 2003 року Всеукраїнська Рада сформувала робочу групу для обговорення 
цього питання, однак воно й досі залишається невирішеним. Школи, які 
діють при релігійних громадах, користуються правом включати у плани по- 
закласної роботи елементи релігійної освіти.

7 липня Президент Л. Кучма підписав поправки до Закону про альтерна
тивну (невійськову) службу, ухвалені Верховною Радою у травні. Поправки 
передбачають, що альтернативна служба повинна тривати у 1,5 рази довше, 
аніж військова. У Збройних Силах проводяться православні богослужіння і 
широко використовується православна символіка.

Згідно із Законом, релігійні організації користуються привілейованим 
статусом у тому, що лише вони мають право вимагати повернення майна, 
конфіскованого у них радянським режимом. За звітний період об’єктом роз
гляду були переважно будівлі та об’єкти, конче необхідні для задоволення 
релігійних потреб. Релігійні громади повинні звертатися з заявами про по
вернення їм майна до місцевих органів влади. Незважаючи на те, що ці за
яви мають розглядатися протягом одного місяця, часто цей процес триває 
набагато довше.

Згідно з Держкомрелігій, на 1 січня релігійним громадам в Україні нале
жало 19 975 будівель, причому у 2003 році їм було передано у власність або 
у користування 863 храмові споруди і приміщення, 53 з яких є архітектурни
ми пам’ятками. Релігійні організації орендують приміщення у 29,4% цих 
будівель. У 2003 році уряд виділив понад 661 тисячу доларів (3,5 мільйона 
гривень) на відновлення та реконструкцію храмів, зокрема Вознесенського 
собору у Володимирі-Волинському Волинської області, собору Покрови Бо
городиці в Ізмаїлі Одеської області, Благовіщенського собор у Ніжині та 
Преображенського собору у місті Новгороді-Сіверському Чернігівської об
ласті, а також монастиря у селі Маняві Івано-Франківської області.

Суперництво за власність у середовищі окремих конфесій, як христи
янських, так і іудейських, ускладнює процес її повернення. Повільне повер
нення власності серед іншого пояснюється тяжким економічним станови
щем країни, яке істотно обмежує можливості відселення організацій і грома
дян, котрі займають приміщення, що раніше належали релігійним грома
дам. Деякі групи вважають темпи повернення власності релігійним грома
дам цілком задовільними, водночас інші повідомляють про відсутність у цій 
справі помітного поступу.

За вказівкою Кабінету Міністрів України у Києві продовжила діяльність 
комісія з вивчення питання про використання приміщень і території верх
ньої та нижньої Лаври Києво-Печерським національним історико-архітек- 
турним заповідником і чоловічим Успенським монастирем. Комісія розро
била механізм повернення колишніх церковних будівель та іншого майна 
київським монастирям Святого Йони, Святих Флора і Лавра та Святого Пан
телеймона УПЦ Московського патріархату. Комісія утворила робочу групу з
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розгляду питання про майбутнє використання та збереження храмових 
будівель Почаївської Лаври у Тернопільській області. Згідно з Держком- 
релігій, уряд шукає можливостей передати віруючим цілу низку об’єктів: 
церкву Святого Кирила у Києві, церкву Семи святих мучеників у Сімферо
полі та колишні монастирські будівлі у місті Старокостянтинові Хмельниць
кої області -  УПЦ Московського патріархату; Домініканський собор та одну 
з церков у Львові, собор Святого Миколая у Києві, собор Святої діви Марії 
в Івано-Франківську та кільках будинків на вулиці Буніна в Одесі -  Римо-ка- 
толицькій церкві; храмової споруди у місті Балті Одеської області -  
Російській старообрядницькій православній церкві; та будинку на вулиці 
Хмельницького у Києві -  Всеукраїнському об’єднанню євангельських хрис- 
тиян-баптистів.

Уряд дав розпорядження Фонду державного майна України та Міністер
ству закордонних справ України щодо сприяння Українсько-Американській 
фундації у пошуку нових приміщень з метою вирішення суперечки між мо
настирем Введення Пресвятої Богородиці УПЦ Московського патріархату та 
Фундацією з приводу використання нею колишніх монастирських келій.

У травні Верховна Рада відхилила розроблені у 2003 році за участю Держ- 
комрелігій поправки до Земельного кодексу України, якими передбачалося 
постійне закріплення земельних ділянок за релігійними організаціями. 
Держкомрелігій брав також участь у розробці закону про пенсійне забезпе
чення духовенства та осіб, які займали вибірні посади у релігійних ор
ганізаціях до набуття чинності Закону про свободу совісті та релігійних ор
ганізацій. Цей законопроект досі перебуває на розгляді у Верховній Раді.

§2. Обмеження релігійних прав
Урядова політика і практика не перешкоджають в цілому вільному вірос

повіданню. Уряд продовжує сприяти поверненню віруючим будівель, однак 
багато релігійних громад зазнає труднощів у спілкуванні з Київською 
міською адміністрацією та органами влади інших великих міст при 
виділенні земельних ділянок та отриманні дозволів на забудову.

Закон обмежує діяльність релігійних організацій, центри яких перебува
ють за межами України, і жорстко регламентує діяльність духовенства, про
повідників і вчителів, які не є громадянами країни та представляють іно
земні релігійні організації. Однак не було повідомлень про те, що уряд вико
ристовував ці положення для реального обмеження діяльності таких 
релігійних організацій. Релігійні діячі, щоб отримати візу, повинні мати за
прошення від зареєстрованої в Україні релігійної організації та дозвіл Держ
комрелігій. Вони можуть проповідувати, відправляти служби та займатися 
іншими видами канонічної діяльності «лише у тих релігійних організаціях, 
на запрошення яких вони прибувають в Україну, і лише з офіційної згоди 
державного органу, який зареєстрував статут і символ віри цих організацій».

Представники мусульманства звертають увагу на те, що їм не вдається за-
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реєструвати їхню громаду у Харкові вже протягом 11 років. Мусульман час
то затримує міліція для безпідставної перевірки документів, особливо у Хар
кові та Полтаві. Вони порушували це питання в Адміністрації Президента та 
у Держкомрелігій. Лідери мусульманської общини висловлюють незадово
лення з приводу того, що Міністерство освіти досі не зареєструвало єдину 
у країні ісламську школу. Вони заявляють, що продовжуватимуть домагати
ся від Держкомрелігій реєстрації початкових і середніх ісламських шкіл.

Незважаючи на те, що євангельські групи у минулому висловлювали по
боювання відносно можливої дискримінації своїх віруючих з боку уряду, 
їхні лідери зазначають, що у звітному періоді подібних випадків не було.

Представники УАПЦ вказували на створення для них перешкод у задово
ленні релігійних потреб військовослужбовців, а також звертали увагу на фак
ти, коли для здійснення релігійних відправ у місцях позбавлення волі їх при
мушували отримувати дозвіл від тюремних священиків УПЦ Московського 
Патріархату. У звітному періоді ситуація у цьому відношенні не змінилася.

Не припиняються скарги на те, що земля, виділена релігійним громадам, 
використовується не за призначенням. Місцева влада Володимира-Волинсь- 
кого -  одного з районних центрів на заході України -  й досі не наклала забо
рону на будівництво житлових будинків на місці старого єврейського кладо
вища, ігноруючи рішення суду від 2002 року про припинення будівництва та 
лист з Міністерства культури та мистецтв з вимогою скасування будівельних 
робіт до завершення розгляду справи у суді. Місцеві органи влади відмовля
ються виконувати рішення суду. Незважаючи на прохання Римо-Католиць- 
кої церкви, уряд не передав собор Святого Миколая у Києві та колишню 
київську резиденцію римо-католицького єпископа католицькій громаді. 
Віруючі використовують собор по суботах і неділях та у великі релігійні свя
та. Місцева влада міста Кременчука Полтавської області досі не виконала 
своєї обіцянки про виділення земельної ділянки для побудови церкви для 
місцевої римо-католицької громади.

Іноді органи влади у регіонах, де традиційно домінує та чи інша релігійна 
група, вдаються до дискримінації конкуруючих конфесій при вирішенні пи
тань реєстрації та повернення власності. Представники УПЦ Київського 
патріархату, УГКЦ та Римо-Католицької Церкви вказують на те, що місцеві 
органи влади на сході віддають перевагу УПЦ Московського Патріархату. 
Представники ж УПЦ Московського Патріархату скаржаться, що їхні па
рафіяни зазнають утисків у Львові та інших містах Західної України. Лідери 
УПЦ Московського Патріархату стверджують, що їм, попри тривалі зусил
ля, не вдається придбати земельну ділянку для побудови нового собору 
в Львові через зволікання міської адміністрації, яка порушує досягнуті 
раніше домовленості та блокує ідей процес. Представники УПЦ Московсько
го Патріархату пояснюють таку дискримінацію значним переважанням гре
ко-католиків у регіоні, особливо тим, що їх багато серед місцевої влади. Свя
щеники. УПЦ Київського Патріархату скаржаться на те, що місцеві органи
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влади не віддають їм храмові будівлі у Дніпропетровську, Харкові й Ж ито
мирі, та відзначають, що в органах влади деяких областей, зокрема Одеської, 
Полтавської, Рівненської й Волинської, здавна домінують прихильники 
УПЦ Московського Патріархату. Вони навмисно зволікають з реєстрацією 
парафій, які перейшли з УПЦ Московського Патріархату до УПЦ Київсько
го Патріархату. Римо-Католики висловлюють незадоволення з приводу 
відхилення їхньої заяви на повернення майна у Севастополі, Білій Церкві, 
Умані, Житомирі та Києві. У звітному періоді представники Російської пра
вославної Церкви за кордоном повідомляли, що УПЦ Московського 
Патріархату чинила тиск на їхніх парафіян, аби відібрати у них храмові спо
руди у місті Малині Ж итомирської області та в Одеській області.

Уряд продовжував повертати релігійним групам майно, конфісковане 
у них за радянських часів, однак не всі вони вважають темпи цього процесу 
задовільними. Серйозні майнові претензії до влади продовжують висувати 
всі найчисленніші конфесії. Багато приміщень і будівель, які підлягають по
верненню, мають статус історичних пам’яток або зайняті іншими ор
ганізаціями, у тому числі державними установами.

Повідомлень про затримання та ув’язнення через релігійні переконання 
не надходило.

§3. Зазіхання з боку терористичних організацій
У звітному періоді повідомлень про зазіхання з боку терористичних ор

ганізацій на ту чи іншу релігійну групу не надходило.
Покращення ситуації та позитивні тенденції у сфері релігійної свободи

Верховна Рада України у квітні ухвалила, а Президент Я. Кучма 11 травня 
підписав Закон про схвалення державної програми охорони та використан
ня історико-культур них пам’яток на 2004-2010 рр. Програма передбачає по
дальше удосконалення законодавства, яке регламентує збереження і викори
стання історико-культурних пам’яток, у тому числі заходи з їхнього захисту 
та інвентаризації, вивчення стану та збереження історичних кладовищ, 
місць поховань і меморіалів, а також виконання міжнародних зобов’язань 
країни щодо дбайливого ставлення до історико-культурної спадщини.

Уряд сприяв свідкам Єгови у підготовці світового конгресу цієї церкви, 
який проводився у Києві, Харкові, Сімферополі та Львові у серпні 2003 року.

Держкомрелігій разом з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством 
закордонних справ, Комітетом з охорони державного кордону, Державною 
митною службою та Державним комітетом з туризму провели кілька робо
чих нарад, у тому числі виїздних, готуючись до відвідання іудейськими про
чанами місця поховання цадика Нахмана в місті Умані Черкаської області.

У квітні уряд повернув синагогу у Харкові релігійним громадам Прогре
сивного іудаїзму Харківської області. 5 лютого Житомирський обласний 
архів передав місцевій іудейській громаді 17 сувоїв Тори. У травні уряд по
вернув Римо-католицькій церкві колишню резиденцію католицького єпис
копа у Львові.
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Розділ III. Ставлення до конфесій у суспільстві
Завдяки релігійній свободі у суспільстві в цілому встановилися миро

любні міжконфесійні відносини, однак існують суперечності у стосунках між 
керівництвом конкуруючих релігійних організацій.

Дискусії відносно можливого злиття всіх трьох православних церков і на
дання їм канонічного статусу Української Православної Церкви припинили
ся у 2001 році. Лідери УПЦ Київського Патріархату та УАПЦ почали перего
вори про об’єднання, сподіваючись, що утворена ними церква буде визнана 
як національна Православна церква «першим серед рівних» патріархом кон
стантинопольським Варфоломієм.

Тривають майнові суперечки між прибічниками УГКЦ та УПЦ Мос
ковського Патріархату у Західному регіоні України, які стали наслідком при
мусового об’єднання цих двох церков при радянському режимі. УПЦ Мос
ковського Патріархату звинувачує УГКЦ у розширенні її впливу на регіони 
традиційного панування УПЦ Московського Патріархату. УПЦ Московсь
кого патріархату протидіє намірам УГКЦ заснувати в Україні греко-като- 
лицький патріархат. Не припиняються також чвари між Київським і Мос
ковським Патріархатами.

У 2002 році у Полтаві виник затяжний конфлікт після того, як священик, 
церковний староста та ще кілька парафіян церкви Святого Миколая перей
шли з УПЦ Київського Патріархату до УПЦ Московського Патріархату. Па
рафіяни, лояльні до Київського Патріархату, подали позов до суду, протесту
ючи проти, на їхню думку, незаконного захоплення цього храму Московсь
ким патріархатом. У квітні місцевий суд постановив, що церква Святого 
Миколая належить Київському Патріархату.

Представники Московського Патріархату у Рівному намагаються повер
нути собі Святовознесенський собор і колишню єпархіальну канцелярію. 
Нині обидві будівлі займає УПЦ Київського Патріархату.

Лідери кримськотатарської громади привертають увагу до жорсткої 
соціальної дискримінації кримськотатарського народу, яка проте не завжди 
буває релігійно вмотивованою. Студенти-мусульмани з арабських та афри
канських країн, які навчаються у Харківському університеті, скаржилися на 
випадки свавільної перевірки документів і образи з боку працівників міліції та 
інших громадян. Кримські татари вимагають ліквідувати центральний базар з 
території старого мусульманського кладовища у кримському місті Бахчисараї.

Релігійна громада п ’ятдесятників стверджує, що УПЦ Московського 
Патріархату замовила передрукування в одній з кримських газет критичних 
матеріалів щодо п ’ятдесятництва, які спершу були опубліковані в Росії. 
Представники цієї громади переконані, що УПЦ Московського Патріархату 
намагається втрутитися у роботу місцевих органів влади, щоб не допустити 
будівництва їхньої храмової споруди.

Були й нечисленні акти антисемітизму. Не надходило повідомлень про 
затримання підозрюваних у причетності до актів вандалізму, вчинених
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у червні 2002 року на території меморіалу жертв Голокосту у Житомирі. 
Один з лідерів іудейської громади стверджує, що ці та давніші випадки не 
свідчать про поширення у суспільстві антисемітських настроїв, і не вважає, 
що акти антисемітизму почастішали.

У квітні члени іудейської релігійної громади помітили зловмисників, які 
знімали позолочені деталі з пам’ятників меморіалу Сосонки, спорудженого 
на місці масового поховання євреїв, знищених нацистами у Рівному. 
Місцеві правоохоронні органи розслідують цей факт. 23 травня вандали 
зруйнували кілька десятків надгробків на єврейській та християнській ділян
ках Куренівського кладовища у Києві. Міліція провадить розслідування цьо
го інциденту.

Антисемітські публікації часто з’являлися у малотиражних газетах і бюле
тенях, однак подібні матеріали рідко публікують загальнонаціональні видан
ня. Журнал «Персонал», до редакційної колегії якого входить кілька народ
них депутатів, у середньому щомісяця друкував по одній антисемітській 
статті. Єврейська громада, яка критикувала появу цих статей, мала підтрим
ку з боку органів влади. 20 квітня Державний комітет з національностей та 
міграції звернувся до Київського господарського суду з позовом, в якому ви
магав припинити видання журналу «Персонал» і газети «Персонал-плюс» за 
порушення ними Закону про інформацію та Закону про друковані засоби 
масової інформації. 12 травня Державний комітет з національностей та 
міграції подав до суду позов на газету «Ідеаліст», яка публікувала анти
семітські статті. 28 січня Шевченківський районний суд міста Києва своїм 
рішенням призупинив видання газети «Сільські вісті» за розпалювання 
міжнаціональної ворожнечі після того, як 15 листопада 2002 року це видан
ня оприлюднило статтю професора Яременка «Міф про український анти
семітизм», а 30 вересня 2003 року -  ще одну статтю цього ж автора «Євреї 
в Україні: реальність без міфів». «Сільські вісті» оскаржили рішення суду, 
вбачаючи в ньому спробу закрити провідну опозиційну газету з накладом 
515 тисяч примірників напередодні президентських виборів 2004 року.

Розділ IV. Заходи уряду СІЛА
Уряд Сполучених Штатів обговорює питання релігійної свободи з ук

раїнським урядом у загальному контексті своєї політики, спрямованої на ут
вердження прав людини. Більшість закордонних релігійних діячів, які пра
цюють в Україні, є громадянами США, і Посольство у разі необхідності вжи
вало заходів, щоб забезпечити їм можливість відстоювати свої права згідно 
з законом.

Посол США в Україні й інші співробітники Посольства висловлювали 
зацікавленість уряду США станом релігійної свободи, підтримували безпе
рервний діалог з урядом та лідерами релігійних громад з цієї проблеми, а та
кож брали участь у заходах з приводу визначних подій у релігійному житті 
країни. У листопаді 2003 року Посол і співробітники Посольства зустрілися
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у Львові з представниками різних деномінацій з метою кращого ознайом
лення з міжконфесійними відносинами у західному регіоні. Протягом 
звітного періоду співробітники Посольства стежили за судовими процесами, 
сторонами в яких виступали релігійні деномінації, зокрема за розглядом 
справи, порушеної після червневих подій у Житомирі. У жовтні 2003 року 
співробітник Посольства взяв участь у церемонії закладення наріжного ка
меня першого музею Голокосту в Україні. В Умані співробітник Посольства 
США відвідав місце паломництва прочан-хасидів, які щороку приїздять до 
могили засновника їхньої секти. Посольство рекомендувало урядові України 
відрядити до Берліна представницьку делегацію для участі у конференції з 
антисемітизму. У звітному періоді працівники Посольства провели низку 
зустрічей з лідерами мусульманських громад Києва, Одеси та Криму, на яких 
ознайомилися з їхніми проблемами. Співробітник Посольства США 
зустрівся також із представником кримських караїмів, щоб краще вивчити 
питання, актуальні для цієї релігійної меншини. Посол США організував 
у Києві обід-іфтар.

Протягом звітного періоду Посольство підтримувало тісні контакти не 
лише з духовенством, а й з мирянами -  лідерами релігійних громад та пред
ставниками організацій соціальної допомоги, які діють при релігійних 
об’єднаннях, зокрема співробітниками «Карітас», «Сохнут» та Об’єднаного 
розподільчого комітету американських євреїв, які працюють у країні. Крім 
того, Посольство організовувало зустрічі з цими групами для членів Кон
гресу Сполучених Штатів та інших офіційних осіб США, які відвідували Ук
раїну.

Посольство проводило пильний моніторинг розслідування справ за ф ак
тами плюндрування могил у Самборі та Володимирі-Волинському і обгово
рювало їх з посадовцями Держкомрелігій. Співробітники Посольства 
відвідали кладовище у Володимирі-Волинському разом з представниками 
Волинської обласної державної адміністрації, Міністерства закордонних 
справ, Міністерства юстиції, офісу Прем’єр-міністра та Адміністрації Прези
дента. Крім того, Посольство США порушило перед урядовцями питання 
відносно цих справ і загального перебігу процесу повернення майна 
релігійним громадам. Посольство відрядило чотирьох учителів середньої 
школи до двох літніх інститутів, які діють при музеї Голокосту у Вашингтоні, 
округ Колумбія. Посольство США виступило одним із спонсорів одноденно
го семінару з питань журналістської діяльності у багатоетнічному 
суспільстві, який почався з демонстрації документального фільму про ви
датного єврейського правника, вихідця з України Арнольда Марголіна. Дис
кусія значною мірою зосередилася на проблемах релігійних відмінностей та 
національних меншин у країні. У семінарі взяли участь журналісти, урядовці 
та представники неурядових організацій. У рамках програми Фулбрайта 
в Україні було проведено семінар під назвою «Експорт релігії, переклад віри: 
американські релігії в Європі», на якому обговорювалися способи впливу
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(або причини відсутності впливу) релігійних течій США на тенденції євро
пейського релігійного життя. Протягом звітного періоду діяльність Програ
ми євразійського обміну та надання грантів на навчання зосереджувалася на 
зміцненні толерантності у суспільстві, зокрема релігійної, етнічної та мов
ної. Посольство презентувало три Програми міжнародного відвідування -  з 
ісламу, кримськотатарської проблематики та побудови міжнаціональної 
гармонії. Співробітники Посольства спілкувалися зі студентами Міжнарод
ної літньої школи релігійної толерантності при відділі досліджень релігій 
Інституту філософії Національної академії наук.

Представники Державного департаменту та Комісії США зі збереження 
американської культурної спадщини за кордоном у звітному році проводи
ли зустрічі з багатьма урядовцями та релігійними лідерами.

Опубліковано 15 вересня 2004 року.

* *  *  *  •к

БЛАГОДІЙНИЦТВО
ЗА УМОВ РЕЛІГІЙНОЇ ПЛЮРАЛЬНОСТІ

В нинішній Україні багато уваги приділяється проблемі благодійництва 
релігійних організацій. Пропонуємо Вашій увазі статтю професора А.Колод- 
ного «Релігійна плюральність і проблеми благодійництва», яка окреслює ком
плекс проблем, пов'язаних із благодійницькою діяльністю релігійних ор
ганізацій за умов полірелігійності.

Релігійна толерантність є тим ґрунтом, на якому зростає християнська 
добродійність. Християнство з часу свого виникнення стало єдиноможли- 
вою і прийнятною для масової свідомості релігійною формою виразу нових 
моральних принципів і установок. Одним із цих принципів є ідея вселюдсь
кості, єдності всього людського роду, яка діалектично пов’язана з ідеєю аб
солютної цінності кожної особистості. Розкриваючи сутність християнсько
го вчення, апостол Павло сказав: «Весь Закон в однім слові міститься: «Лю
би свого ближнього, як самого себе!» (Гал. 5,14).

Християнство постало саме як релігія любові. Любов в ньому пош и
рюється на всіх людей незалежно від того, хто вони є. Проповідуючи люди
нолюбство, визнаючи цінність кожної людської особи, християнство закли
кає творити доброчинність милосердя у взаєминах між людьми, «перемага
ти зло добром» (Рим. 12, 21), бути співстраждальним. Відтак благодійницька 
діяльність релігійних організацій є виявом їх толерантності, соціального 
служіння всьому людству, а не лише співвірникам, одноконфесійникам.

Не стану тут порушувати питання теорії християнського доб- 
родійництва. Гадаю, що про них будуть говорити інші доповідачі, як це
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засвідчує програма конференції. Висловлю лише деякі свої міркування з 
приводу організації і проведення благодійницької діяльності релігійних 
спільнот України.

Насамперед зауважу, що благодійництво -  це важлива ділянка діяльності 
майже всіх в Україні існуючих релігійних організацій і Церков. Як на мене, 
на нашій конференції мали 6 бути присутніми всі, хто добро чинить. Бо ж 
незапрошення їх на такі зібрання певною мірою принижує значущість їх 
благих справ, а відтак дещо й ображає їх. Візьмемо таку християнську ор
ганізацію як «Сім’я». Вона абсолютно виключила із своєї діяльності про
зелітизм. Водночас вона займається широко благодійництвом, її духовні 
концерти звучали в багатьох в’язницях. Неодмінною складової діяльності 
Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів також є доброчинність. Але її 
представників ми не бачимо серед нас. Я не говорю тут про Товариство 
свідомості Крішни, їхню програму «їжа заради життя!». Благодійництво має 
поєднувати конфесії, формувати толерантні відносини між ними, а не про
тиставляти їх.

Зрозуміло, що кожну конфесію турбує її імідж. Що б там не говорили, але 
зрозуміло, що вона прагне піднести його в очах громадськості і шляхом роз
гортання свого соціального служіння. Благодійництво слугує для конфесій 
засобом множення своїх симпатиків, частина яких зрештою стає їх послідо
вниками. Але така зорієнтованість благодійництва призводить до втрати 
ним своєї основної функціональної ознаки -  творіння благих справ. Мета 
його тоді вже не благо, а користь. Відтак благодійництво перетворюється 
в кориснодійство.

Думаю, що благодійництво не слід перетворювати і в міжконфесійну 
конкуренцію, рекламувати якісь конфесії шляхом співставлення їх бла
годійної діяльності. Форми, масштаби і розміри благодійництва залежать 
від різних чинників. Одна справа, коли благодійницька установа конфесії 
виконує по суті посередницьку роль і розгортає свою благочинність за раху
нок надходжень гуманітарної допомоги від своїх зарубіжних одновірців. 
Інша справа, коли це благодіяння конфесії розгортається на основі лише 
одержаних пожертвувань від своїх вірних в Україні. Зрозуміло, що остання 
діяльність є більш благородною, бо ж, як кажуть в народі, кожний кашу зва
рить, якщо пшоно буде, а ось попробуй зварити її без нього. Зрозуміло, що 
в етап нинішнього релігійного відродження наші історичні церкви вступи
ли матеріально пограбованими соціалістичною державою, екуменічна скру
та позначається на пожертвуваннях їхніх вірних. Великих коштів вимагає від 
них відбудова храмів й підготовка кадрів. Ці церкви не мають за кордоном 
своїх постійних «благодійницьких спонсорів». Тому не варто їх бла
годійництво співставляти з тими, хто одержує, скажу образно, «пшоно із-за 
бугра». У благодійництві не може бути голого цифрового співставлення, бо 
ж воно не є сферою якогось змагання.

У зв’язку з цим я хотів би порушити ще одне питання: «Благодійництво і
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національна гідність». Благодійницькі організації більшості конфесій у нас 
функціонують в ролі посередницької ланки і не є самодостатніми. Гу
манітарна допомога надходить до них із-за кордону, а вони вже вирішують 
питання її розподілу. Мені приходилося побувати за кордоном в ряді 
центрів благодійництва. Приходилося бачити закордонні надходження і 
в нас в Україні. Не стану називати їх конфесійну належність, щоб не підри
вати авторитет діючих в Україні їх представництв. Проте ці спостереження 
мене дещо розчарували. За кордоном при центрах, до яких надходять по
жертви, виявляється існують спеціальні магазини. Спочатку для продажу 
в них виставляють все одержане від громадян і установ. Все непродане 
опісля запаковується в тюки і відправляється у різні країни. Я своїми очима 
бачив підготовлені для відправки в Донецьку область ліки, термін пригод- 
ності яких вже був на виході. Відтак зарубіжні благодійники подеколи діють 
за принципом: на тобі Боже, що мені не гоже. Ми ж при цьому, дякуючи за 
таке благодійництво, дякуємо, власне, за те, що вони нашу країну перетво
рюють у звалище непотребу. То ж будемо думати про нашу національну 
гідність і знаходити форми реагування на небажані форми вияву щодо нас 
благодійництва. Хоч як не тяжко нам нині, але не дамо нашу країну постави
ти в один ряд із злиденними країнами Африки.

Не знаю, хто це має контролювати, але я мав можливість вже не раз пе
ресвідчитися в тому, що зарубіжні протестантські організації деяких країн, 
використовуючи благодійництво, прагнуть створити у нас свої філіали. 
При цьому нехтується те, що в нас такі ж християнські конфесії вже існують. 
Постає тоді питання: чого це вони прагнуть діяти через їх голову? чому б їм 
не підключитися до тієї благодійницької роботи, яку ведуть наші однотипові 
конфесії? Особливо це стосується зарубіжних баптистських структур. Як на 
мене, та такі паралелі не слід допускати, бо ж то з часом постане таким же 
внутрішньоконфесійним протистоянням, яке нині маємо у Православ’ї.

Готуючи щомісячно до видруку нові числа нашого часопису «Релігійна 
панорама», я щодня переглядаю десь півтора десятка різних масових газет. 
І що ж! Падкі вони на сенсації, розвінчування чогось непристойного в житті 
тієї чи іншої конфесії. А доброго -  не бачуть! Роки проходять, а в газетах 
жодної статті (хіба що в «Дні» була одна) про соціальне служіння церков, їх 
благодійництво, роботу в будинках престарілих, школах-інтернатах, місцях 
ув’язнення тощо. Ми неодноразово звертали на це увагу газетярів, але віз й 
понині там. То ж у мене ідея: чому б самим церквам не писати в газети про 
свою діяльність. Інколи мені кажуть, що згідно Нового завіту людина не по
винна кичитися і вихвалятися своїм добродіянням. Може воно й так. Але не 
для самореклами я закликаю це робити. По-перше, є ще нужденні, які не 
знають, що вони у своїй скруті можуть одержати допомогу з боку 
релігійних організацій. По-друге, конфесії користуються великим різно
маніттям форм благодійництва і могли б поділитися досвідом їх організації. 
По-третє, знаю, що нашим зарубіжним спонсорам приємно, коли тут, в Ук
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раїні, про них буде сказане вдячне слово. У них тоді з’явиться бажання ще 
більше нам допомагати.

Благодійна діяльність релігійних організацій зорієнтована нині переваж
но на потреби знедолених. Але ми маємо жити перспективою і вірити в те, 
що з часом вийдемо із стану економічної кризи, матеріальної скрути. Бла
годійництво заради «кусеня хліба» і «ганчірки від голизни» втратить свій 
сенс На мою думку, доброчинність конфесій в перспективі має вилитися 
в організацію роботи благодійницьких лікарень, шкіл мистецтв і спорту, їда
лень чи будинків для людей похилого віку і самотніх, дитячих садочків чи 
будинків, прокатних пунктів, ремонтних майстерень, бібліотек, читалень, 
юридичних консультпунктів тощо.

Чи може взяти нині на себе реалізацію хоч однієї з цих пропозицій якась 
одна із конфесій? Думаю, що ні. І ось тут має запрацювати та толерантність, 
яка тримає спокій в міжконфесійних відносинах в нашій країні. Гадаю, що 
при Всеукраїнській Раді Церков доцільно утворити відділ, який, поєднуючи 
благодійницькі зусилля і фінансові можливості різних релігійних ор
ганізацій і церков, вже приступив би до відкриття таких благодійницьких ус
танов, координував би благодійницьку діяльність так, щоб вона не перетво
рювалася в конкуренцію і місіонерство. До того ж, благодійництво -  це не 
тільки і не стільки роздача матеріальних благ, одержаних від когось. А чому 
б не організувати виробництво цих благ чи заробляння коштів на їх прид
бання? В цьому неабияку роль міг би відіграти вище названий міжкон
фесійний відділ благодійництва і утворені на місцях його підрозділ.

Благодійництво -  це велика ділянка роботи релігійних організацій і цер
ков. В його проведенні конфесії зіткаються з багатьма труднощами. Нею 
мали б займатися відповідно підготовлені фахівці, які добре знаються і на 
праві, і на бізнесі, і на менеджменті. То ж назріла потреба підготовки висо
коосвічених фахівців з цього виду соціальної роботи. Цій меті міг би послу
гувати той відділ соціальної роботи, який з наступного навчального року 
розпочне роботу в Київському університеті права.

Таким чином, від природи належна нашому народу релігійна толе
рантність і плюральність дають можливість в благодійницькій роботі перей
ти на нові її форми, які більше відповідають запитам сучасного віруючого.
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КОНФЕРЕНЦІЇ, МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ
«Чесне проведення голосування і встановлення 

правдивих результатів волевиявлення народу Ук
раїни стануть важливим кроком нашої держави на 
шляху демократичного розвитку». Така головна дум
ка чергового Звернення учасників Наради христи
янських Церков України до українського народу, яке 
було презентоване на Круглому столі «Позиція хрис
тиянських церков в контексті виборчого процесу». 
Захід відбувся 22 грудня у Будинку вчителя. Глави Ук
раїнських Церков закликали своїх вірних та всіх віру
ючих людей країни молитися за справедливе завер
шення виборчого процесу та сумлінно виконати свій 
громадянський обов’язок -  проголосувати. Зокрема 
патріарх Філарет у своєму виступі відзначив, що нині 
вирішується доля країни -  або вона йде до демокра

тичної Європи, або ж схиляється до авторитаризму. А тому слід відкинути всі спра
ви і прийти на вибори. Предстоятель УПЦ КП засудив звернення одного із єпис
копів Церкви, який звернувся до віруючих УПЦ МП виходити із юрисдикції Мос
ковського патріархату, оскільки останній відкрито підтримав провладного канди
дата. Такі дії, на думку патріарха, можуть розпалити релігійну ворожнечу і усклад
нити створення єдиної Помісної православної Церкви.

Заклики до миролюбія і співпраці, а також занепокоєння фактами втягування 
деяких Церков у політичні процеси, прозвучали також у виступах Предстоятеля 
УГКЦ кардинала Любомира Ґузара, заступника Голови Конференції Римсько-Като
лицьких єпископів України, єпископа Маркіяна Трофим’яка, єпископа Церкви 
Християн Віри Євангельської України Михайла Паночка, єпископа Української 
Лютеранської Церкви Вячеслава Горпинчука, єпископа Української Християнсь
кої Євангельської Церкви Леоніда Падуна та інших виступаючих. В умовах 
розділення за політичними уподобаннями, зазначили промовці, Церква повинна 
«все зробити, щоб релігійний фанатизм не запанував в Україні». У всіх Церквах 
продовжується молитва за чесні вибори, а євангельські християни-баптисти прове
дуть перед голосуванням триденний піст за чесні вибори.

Цікавим був також виступ Голови державного комітету України у справах 
релігій В.Бондаренка, який відзначив, що релігійні організації мають право і навіть 
зобов’язані говорити про моральну сторону виборчого процесу. Проте вони не по
винні брати участь у виборчих технологіях. В.Бондаренко закликав Церкви не на
магатися переформатувати релігійний простір країни на взірець політичних пере- 
структиризацій у Верховній Раді чи різноманітних партій.

Дискусію викликав виступ кандидата філософських наук О.Сагана, який зазна
чив, що вибори розділили Церкви на три категорії: ті, які не байдужі до тих про
цесів, які відбуваються в Україні, але не втручаються у виборчий процес; ті, які 
втручаються у виборчий процес, грубо порушуючи при цьому чинне законодавст-
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во; байдужі до нинішніх політичних реалій. Правильність тієї чи іншої позиції 
можна буде оцінити лише через певний час. Крім того, зазначив релігієзнавець, 
нині спостерігається правовий нігілізм у дотриманні чинного законодавства. Якщо 
не буде певної реакції на грубі порушення УПЦ МП українського законодавства, то 
в майбутньому це може викликати спокусу масово задіяти релігійний чинник у ви
борчі технології, що негативно позначиться перш за все на іміджі Церков. В ціло
му О.Саган високо оцінив звернення (а їх у листопаді-грудні було оприлюднено 
шість) глав християнських Церков до своїх вірних як важливої складової до вста
новлення міжцерковного і суспільного миру.

Наводимо текст Звернення повністю:
«Вельмишановні співвітчизники! Дорогі браття і сестри!

Напередодні повторного голосування на виборах Президента України 26 груд
ня 2004 року ми, керівники християнських Церков України, вважаємо своїм пас
тирським і громадянським обов’язком викласти спільну позицію щодо цієї важли
вої події.

Всі ми стали свідками бурхливих суспільних подій, викликаних масштабною 
фальсифікацією народного волевиявлення. Церква не може і не повинна втручати
ся у політичні процеси, але події кінця листопада -  початку грудня цього року вий
шли далеко за рамки суто політичних. Ми переконані, що учасники масових акцій 
протесту були не виконавцями чиїхось технологічних розробок, а борцями за прав
ду і за право обирати -  і власне, і своїх політичних опонентів. Для того, щоб у май
бутньому українське суспільство більше не переживало таких гострих моментів 
протистояння, Церква закликає політиків і всіх співгромадян, не залежно від влас
них політичних поглядів, у своїх словах і діях завжди пам’ятати, що немає такої ме
ти, яка б виправдовувала підтримку і свідоме поширення неправди, а реалізація 
якої могла б виправдати зневагу до прав і гідності опонентів.

Церкви схвально сприйняли справедливе рішення Верховного Суду України, 
який підтвердив, що результати голосування 21 листопада 2004 р. були сфаль
сифіковані. У зв’язку з цим ми ще раз наголошуємо, що фальсифікація резуль
татів виборів є не тільки важким за своїми наслідками злочином перед народом 
України, але також і гріхом перед Богом. Тому ми закликаємо всіх учасників ви
борчого процесу, а особливо членів виборчих комісій всіх рівнів, бути чесними 
перед Богом і народом, виконувати свої обов’язки по совісті і у відповідності до 
законів України.

Ми просимо тих, хто Богом і народом України наділений владними повно
важеннями, не використовувати к для незаконного впливу на результати ви
борів глави держави. Зловживання владою -  гріх, і якщо хтось піддавався такій 
спокусі раніше -  нехай знайде в собі сили виправитися і чесно виконує свої 
обов’язки.

Ми переконані в тому, що милість Божа, громадянська свідомість, мудрість і 
виваженість нашого народу допомогли мирно розв’язати викликану небаченою 
фальсифікацією суспільну кризу. Разом з тим Церква закликає всіх пам’ятати, що 
ми -  громадяни єдиної держави, а наші політичні переконання в жодному разі не 
повинні ставати приводом до застосування сили, розпалювання ворожнечі та нена
висті до опонентів. Кожен має пам’ятати заповідь Спасителя -  не робити іншим то
го, чого не бажаєш собі, кожен зобов’язаний бути на боці правди і відстоювати її.

____________________________________________________________________ Конференції, мистецькі акції
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Разом з тим у боротьбі за правду необхідно пам’ятати слова Євангелія: «Не бувай 
переможений злом, а перемагай зло добром» (Рим. 12:21).

Напередодні повторного голосування ми закликаємо всіх віруючих продовжу
вати молитися за справедливий перебіг і завершення виборчого процесу. Нага
дуємо всім про необхідність в день голосування сумлінно виконати свій грома
дянський обов’язок. Чесне проведення голосування і встановлення правдивих ре
зультатів волевиявлення народу України повинні стати важливим кроком нашої 
держави на шляху демократичного розвитку. Нехай Всемилостивий Господь допо
може кожному з нас відкинути гріх і неправду та спільними зусиллями будувати 
життя нашої Батьківщини згідно із законами правди і справедливості.

Закликаємо на всіх наших співгромадян Боже благословення».

Філарет, Патріарх Київський і всієї Руси-України, УПЦ Київський Патріархат 
Любомир, Верховний Архиепископ Української Греко-Католицької Церкви 

Маркіян Трофим’як, заступник Голови Конференції 
Римсько-Католицьких Єпископів України 

Григорій Комендант, Голова Всеукраїнського Союзу об’єднань 
євангельських християн-баптистів 

Михайло Павочко, єпископ Церкви християн віри євангельської України 
Леонід Падуи, старший єпископ Української Християнської Євангельської Церкви 

Фраац Шумейко, Голова Братства незалежних церков і місій ЄХБ України 
В’ячеслав Горпинчук, єпископ Української Лютеранської Церкви

20 грудня 2004 року 
Матеріал підготував О.Саган

* * * * *

Конференція, присвячена протистоянню діяльності юдейсько-християнських 
місіонерів, відбулася ЗО листопада в Дніпропетровську. Конференцію організувала 
Ліга Маген разом з єврейською громадою міста Дніпропетровська за підтримки 
Дніпропетровського представництва Джойнт. Відкрив конференцію головний ра- 
бин Дніпропетровська Ш.Каминецький. Під час конференції відбувся виступ пре
зидента Ліги Маген А. Лакшина з доповіддю на тему «Особливості діяльності 
місіонерів у країнах СНД і Балтики. Основні напрямки протидії». Після конфе
ренції відбувся дводенний семінар для голів і активістів єврейських громад Дніпро
петровська і низки регіонів східної України. На семінарі президент Ліги Маген 
Олександр Лакшин і регіональний директор Ліги Маген у СІЛА Марко Пауерс по
казали основні методи діяльності місіонерів і привели приклади можливих 
варіантів протидії місіонерам з боку єврейських громад. Також у рамках семінару з 
доповіддю на тему «Психологія впливу. Механізми місіонерства і маніпулювання 
свідомістю» виступила викладач Дніпропетровського Інституту соціальних і гро
мадських працівників Л.Полехіна. Президент Ліги Маген АЛакшин і регіональний 
директор Ліги Маген у СІЛА М.Пауерс провели показовий семінар з протистояння 
діяльності юдейсько-християнських релігійних організацій для студенток жіночо
го єврейського педагогічного коледжу «Бейт Хана», (http://portal-credo.ru/)
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ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ЧИТАЧІВ
У листах в редакцію «РП» часто звучит ь питання про історію і 

діяльність в Україні благодійницької організації Української Греко-Католиць- 
кої Церкви «Карітас інтернаціоналіст. Подаємо докладну інформацію про цю 
організацію.

У перекладі з латинської «Caritas» означає любов або милосердя. Карітас 
є гуманітарною, благодійною неурядовою організацією у сфері соціального 
розвитку. Ця організація створена Католицькою Церквою для допомоги 
знедоленим незалежно від їх віросповідання чи національності.

Традиція створення мережі Карітасів розпочалася з того, що після завер
шення Другої світової війни у Західній Європі монахи збирали дітей-сиріт, 
давали їм притулок і забезпечували харчуванням. З часом почали допомага
ти й немічним дорослим, користуючись загальним гаслом: «Надавати допо
могу тим, хто її потребує».

Утворення Карітас. Карітас Інтернаціоналіс, який заснований у 1950 році, 
є міжнародною конфедерацією 194 автономних національних організацій, 
які діють на підставі своїх статутів з метою «поширення доброчинності та 
соціальної справедливості в світі».

ІЦе до 1950 р. організація з назвою «Карітас Інтернаціоналіс» була засно
вана у Швейцарії з благословення Апостольської Столиці. Її метою було за
безпечення відповідного міжнародного представництва різних існуючих 
в Європі організацій Карітасу.

12 грудня 1950 р., виступаючи з доповіддю на відкритті Першої Генераль
ної Асамблеї, перший президент Карітас Інтернаціоналіс єпископ Фердінан- 
до Балделлі наголосив, що ідея створення такої організації виникла ще 
у 1947 році, коли тодішній заступник державного секретаря архієпископ 
Джованні Монтіні, майбутній Папа Павло VI, зустрічаючись з нагромаджен
ням проблем і потреб післявоєнного періоду, хотів забезпечити католицьку 
присутність в сфері надання допомоги та соціального захисту. Метою 
Карітас Інтернаціоналіс було проголошено координацію, інформування та 
представництво добродійних та соціальних заходів Церкви у всіх сферах 
суспільного життя. Незалежність кожного члена підкреслювалась істинним 
духом демократії.

Назва «Карітас Інтернаціоналіс» формально була затверджена на десятих 
зборах його Виконавчого Комітету у лютому 1957 року. Членами Карітас 
Інтернаціоналіс є національні католицькі організації, які від своїх 
відповідних єпископських конференцій отримали мандат на розвиток і *

* Текст підготували студентки НАУКМА Я.Грибовська та К.Будз, узгодивши його з от
цем Ігорем Онишкевичем.
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підтримку участі Церкви в наданні соціальних послуг і благодійної діяль
ності. Кожна національна організація Карітасу є незалежною, програма кож
ної з них відрізняється від інших відповідно до місцевих потреб і умов.

Деякі національні організації існували задовго до створення міжнародно
го Карітасу. Так, Карітас Німеччини був створений ще у 1897 році, у Швей
царії -  у 1901 році, США -  у 1910 році, Голландії - у 1924 році. Потім одна за 
іншою йшли Франція, Австрія, Іспанія, Канада, Італія, Португалія, Люксем
бург, Данія і Бельгія. У роботі другої Генеральної Асамблеї 1952 р. вже брали 
участь Чилі, Колумбія, Індія, Австралія, Японія і Південна Африка, які через 
декілька років стали членами Карітас Інтернаціоналіс.

Кількість держав -  учасниць Катаріс постійно зростала: у 1960 році їх бу
ло 43, у 1965 -  48, у 1969 -  61, у 1983 -  118.

Після розвалу Радянського Союзу та Варшавського договору налічувало
ся вже 146 організацій - членів, що представляли 194 країни і території. З 
1970 р. Карітас заохочує «регіональне» об’єднання членів, що входять в ту са
му географічну зону. Під час Генеральної Асамблеї, яка проходить з 
періодичністю раз в чотири роки, кожна «Регіональна Конференція» обирає 
свого Президента, який автоматично стає Віце-президентом Конфедерації і 
членом її Бюро.

Карітас Інтернаціоналіс є членом Конфедерації Міжнародних Католиць
ких Організацій, Папської Ради COR UNUM, має дорадчий статус в ЮНЕС
КО, ФАО, ЮШСЕФ, МОП, Раді Європи, Організації Африканської Єдності 
тощо, тісно співпрацює з Червоним Хрестом, Вищим Комісаром ООН з пи
тань біженців та багатьма неурядовими організаціями. Карітас Інтер
націоналіс також має постійних делегатів в міжнародних центрах ООН в Ад- 
дис-Абебі, Страсбурзі, Женеві, Нью - Йорку, Парижі, Відні та Римі, а також 
у Брюсселі. Карітас-Європа був створений для забезпечення зв’язку між 
країнами «Спільного Ринку» і Радою Європи.

Катаріс в Україні. Становлення Карітасу України розпочалося із розпадом 
СРСР. Тоді, у 1991 році, в Україну почала надходити гуманітарна допомога. 
Для впорядкованого розподілу державної допомоги західноєвропейські ор
ганізації Карітасу стали заохочувати створення місцевих осередків в Україні. 
Тоді ж глава УГКЦ Мирослав Іван кардинал Любачівський призначив отця- 
мітрата доктора Івана Дацька президентом національної організації Каріта
су в Україні. У 1994 р. отець Іван Дацько звертається до нових місцевих 
підрозділів з пропозицією сформувати загальнонаціональну структуру 
Карітасу. Блаженніший Мирослав Іван призначає отця Кена Новаковського 
віце-президентом, а пана Володимира Козака - генеральним секретарем ор
ганізації в Україні. У вересні проходять перші збори директорів єпархіаль
них і регіональних організацій та Національного Бюро Карітасу України.

1995 рік видався багатим на події. Того року Карітас Франції провів три
тижневу навчальну програму для директорів регіональних організацій та 
працівників Карітасу України. Карітас Австрії розпочав спонсорування
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постійних навчальних програм для працівників Карітасу. У травні 1995 року 
делегація Карітасу України взяла участь у Генеральній Асамблеї Карітас 
Інтернаціоналіс у Римі. Тоді ж, у 1995 році, Карітас України став асоційова
ним членом Карітас Інтернаціоналіс і Карітас Європа. За сприяння західних 
партнерів Карітас надав допомогу постраждалим від аварії каналізаційної 
системи у Харкові. 1995 року президент і генеральний секретар Карітасу 
Австрії під час візиту в Україну запропонував налагодження контактів з 
Карітасом Індії. Католицькі Служби Допомоги США надали Карітасу Ук
раїни консультанта з питань управління.

У 1996 р. розпочалася співпраця Карітасів України та Індії, що проявило
ся у приїзді двох представників останньої на один місяць в Україну для про
ведення семінарів з проблем втілення анімаційних проектів соціального 
розвитку.

Восени 1996 р. Карітас України взяв участь у Генеральній Асамблеї 
Карітас Європи в Парижі.

Станом на 1997 р. в Україні діяли 11 регіональних центрів. Отець Кен Ко- 
ваківський був призначений президентом Карітасу України, а Володимир 
Козак був офіційно підтверджеций на посаді генерального секретаря. У 1997 
році Карітас України надав допомогу жертвам урагану у Волинській області 
і завершив агітаційну кампанію «Алкоголізм в Україні: 12 кроків до одужан
ня». Влітку 1997 року за допомогою Карітасу Австрії були подолані наслідки 
повені у Львівській та Івано-Франківській областях. Того ж року відбулася 
Конференція організацій Карітасу Східної і Центральної Європи у Румунії. 
При співробітництві уряду Канади Карітас України включився у кампанію 
проти використання протипіхотних мін.

В листопаді 1998 року сильні дощі на Закарпатті спричинили повінь. 
Програма допомоги постраждалим від неї тривала від листопада 1998 року 
до літа 1999 року. Вже 3-5 листопада пані Наталя Береш, директор Карітас 
Ужгород, зібрала команду волонтерів. Карітас України призначив пана Ана
толія Козака координатором міжнародних акцій допомоги. Був розробле
ний загальний проект допомоги у цих регіонах та погоджено шляхи його ре
алізації. Завдяки сприянню Карітасу Австрії було отримано грант Гуманітар
ного Офісу Європейської Комісії (ЄСНО).

У 1999 році пані Феліцітос Філіп була призначена віце - президентом 
Карітасу України. У квітні останній, за сприяння Карітас-Відень, Карітасів 
Німеччини, Нідерландів та Католицьких Служб Допомоги США відкрив 
представництво у Києві для співпраці з урядовими структурами та ор
ганізаціями з гуманітарної допомоги.

Отже, Карітас України є офіційною благодійною організацією Української 
Греко-Католицької Церкви в Україні. На сьогодні Карітас України є асоційова
ним членом Карітас Інтернаціоналіс та Карітас Європа. Станом на 1999 р. в Ук
раїні діяло 11 регіональних центрів цієї благодійницької організації. 
Національне Бюро Карітасу України знаходиться у Львові, а також має пред
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ставницький офіс у Києві (Київське Бюро Карітас України знаходиться за адре
сою: м. Київ, вул. Косгянтинівська, 22/17, кв. 15. Тел. (38044) 416-51-35). 
Регіональними центрами Карітасу України керують директори, яких признача
ють місцеві єпископи. Регіональні центри разом або через свої організації, що 
діють при парафіях, відповідають за виконання проектів Карітасу у регіонах. Є 
благодійні фонди у Львівській архиєпархії, Івано-Франківській, Мукачівській, 
Зборівській, Коломийсько-Чернівецькій, Тернопільській, Самбірсько-Драго- 
бицькій Єпархіях, у Львові, Києві, Харкові, Ізмаїлі. У зв’язку із зміною тери
торіальних координат єпархій з’явились Карітаси у Стрийській та Сокольській 
єпархіях, містах Броди, Соснівка (Львівської області), Хмельницькому.

Гаслом благодійного фонду є заклик «Допоможіть нам їм допомагати» 
(«Help us to make a difference in Ukraine»). Цим імперативом і користується 
у своїй діяльності благодійна місія Карітас Української Греко-Католицької 
Церкви, офіс регіональної організації якої у м.Києві знаходиться за адресою: 
вул. Курнатовського, 7-А. Директором і засновником Карітасу Київ є отець 
Ігор Онишкевич (парох із храму св. Миколая, що на Аскольдовій могилі, тел. 
512-00-85), заступником — Ольга Черешнівська, виконавчий директор. Коор
динатором соціального проекту домашня опіка є Ольга Євстахевич.

Карітас України має налагоджену систему зв’язків між регіональними 
представництвами в різних куточках країни, що спільно виконують певний 
проект. Але оскільки кожен з них має територіальну специфіку, то зупини
мося на діяльності Благодійного Фонду Карітас Київ, опираючись на інфор
мацію, надану нам керівником проекту «Домашня опіка» О.Євстахевич -  
студенткою НаУКМА.

Соціальні програми Карітас. Важливе місце у благодійній діяльності 
Фонду займають соціальні програми, охорона здоров’я та заходи щодо 
ліквідації неадекватних ситуацій. Виходячи із християнських засад, 
працівники і добровольці Карітасу несуть в українське суспільство Христову 
любов і милосердя. Відповідаючи на заклик Христа, вони провідують хво
рих, одягають голих і годують голодного. Карітас працює серед безпомічних, 
біженців, знедолених, вигнанців, бездомних, виховуючи в них почуття 
людської гідності, та для того, щоб плекати ту надію, яка, за визначенням 
о. Кена Новаківського, «єдина допоможе нашим менш щасливим братам і 
сестрам взяти власні життя і долю у свої руки й таким чином досягти тієї 
свободи, що є їх невід’ємним правом як дітей Божих».

Кухні для бідних, пункти розподілу гуманітарної допомоги, денні при
тулки для молоді, літні табори для дітей стали першими великими проекта
ми, що здійснювалися всіма регіональними організаціями Карітасу України.

Карітас приходить на допомогу тим, хто потерпає від занепаду еко
номіки, від загальної суспільної кризи. Фонд працює саме з жертвами 
суспільних негараздів. Карітас дає людям надію. Самотні і немічні впевнені, 
що не помруть усіма забуті від голоду. Багатодітні сім’ї знають, що їхні діти 
матимуть можливість отримати освіту і відпочити на канікулах.
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Підтримка нужденних здійснюється через реалізацію найрізно
манітніших проектів. Карітас збирає і розподіляє гуманітарну допомогу: їжу, 
вживаний одяг, допомагає соціально незахищеним прошаркам населення. 
Він організовує благодійні кухні, опікується літніми громадянами, психо
логічно підтримує сім’ї, в яких виникли проблеми, надає юридичні послуги. 
Особлива сфера діяльності Карітасу -  діти. Карітас опікується спеціалізова
ними школами-інтернатами, дитячими будинками, дітьми з багатодітних 
родин. Наркомани та алкоголіки мають можливість вилікуватися від своєї 
страшної залежності в Івано-Франківському центрі «Солідарність». В Івано- 
Франківській області діє шість центрів анонімної духовно - моральної 
підтримки та соціальної допомоги залежним від наркотиків.

«Алкоголізм в Україні: 12 кроків до одужання» -  під такою назвою 
Карітас провів роз’яснювальну кампанію, яка включала перегляд серії віде- 
офільмів, що транслювалася українським телебаченням, а також роздачу 
друкованих матеріалів з інформацією, як і де знайти допомогу.

У Харкові діє створений Карітасом Дитячий центр духовного та інтелек
туального розвитку. Сироти відчувають опіку. Тернопільська служба Карітас 
за допомогою місцевих бізнесменів закупила зошити, ручки, мило зубну па
сту та інше для дітей-сиріт Тернополя. В Івано-Франківську Карітас заснував 
«Телефон довір’я», за яким священики та психологи надають морально-пси
хологічну допомогу мешканцям міста. У Чортківському центрі Карітасу Тер
нопільської області відкрито котельню, де мають змогу зігрітися люди похи
лого віку. У Києві відкрито соціальний центр допомоги бідним: пральня, 
притулок для подорожуючих, аптека, пункт прокату, ремонт годинників.

Карітас-Київ. Офіс Карітасу Київ знаходиться між двома державними 
установами у відділенні держадміністрації Дніпровського району, яка на
дала безкоштовну оренду приміщення до квітня 2007 року. При вступі на 
роботу в благодійний фонд Карітасу вимагаються відповідні кваліфікації: 
прийом відбувається на конкурентній основі. Кожен працівник має трудо
ву книжку, але оскільки робота недержавна, то зарплатню робітники отри
мують з пожертв і є мінімальна. Виплата її відбувається нерегулярно: од
норідного фінансування немає. Але, на щастя, крім двадцяти штатників, є 
багато добровольців, які прагнуть внести свою долю в надання допомоги 
потребуючим.

При Карітасі діє медико-соціальний центр, до складу якого входять чоти
ри особи: лікар-консультант, ординатор, бухгалтер, медсестра. Мета його 
створення полягає у допомозі людям похилого віку, які не мають родичів і 
не можуть вже самі давати собі раду.

На етапі становлення організації вона формувалася на базі греко-като- 
лицьких парафій міста Києва. Щодо допомоги, то вона надається незалежно 
від расової, етнічної чи конфесійної приналежності. То ж якісну і кваліфіко
вану допомогу можуть одержати від Катірас і чорношкірі, і мусульмани, і 
євреї, якщо вони, звісно, її потребують.
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Існуванню Карітасу Київ і реалізації соціальних проектів значною мірою 
треба завдячувати міжнародним представництвам Карітасу. Так, Карітас 
Німеччини спонсорував втілення у життя проекту «Домашня опіка». 
За сприяння Карітасу Франції було устатковано пральню та їдальню. За по
слуги (користування пральнею тощо) гроші не беруться, але користувач мо
же щось пожертвувати на фонд, оскільки Карітас займається харчуванням 
ста дітей (сиріт, напівсиріт, дітей з неблагополучних сімей).

Для того, щоб отримати гуманітарні вантажі, треба отримати дозвіл 
Кабінету Міністрів, тому ця процедура значно ускладнюється. Карітас зай
мається своєю діяльністю згідно із законами «Про соціальні послуги» та 
«Про благодійні організації» та Статутом Карітасу.

Сучасне і майбутнє Карітас. Вже декілька років тому Карітас України та 
його регіональні осередки за допомогою своїх західних партнерів започатку
вали проект «Домашня опіка», який спочатку називався «Опіка вдома». Гас
лом його є «Що ви робите для найменших моїх братів - робите для мене». 
В рамках цієї ініціативи Карітас опікується престарілими, самотніми, убоги
ми громадянами України шляхом розгорнутої програми домашньої опіки. 
Перш за все допомога надається таким категоріям населення:

—  самотні, малозабезпечені особи похилого віку;
—  особи з фізичними вадами;
—  особи, які видужують після операції та аварії;
—  особи, що потребують спеціального догляду після серйозної довготри

валої хвороби.
Як повідомила нам координатор проекту «Домашня опіка» Оля Євстахе- 

вич, деякі люди похилого віку самі приходять в офіс Карітасу, де мають змо
гу попоїсти і отримати моральну підтримку. У рамках цього проекту, який, як 
уже зазначалося, фінансується відповідною установою Карітасу в Німеччині, 
обслуговується понад п ’ятдесяти літніх людей в межах Києва. Опікуються ни
ми чотири медсестри, що їздять по квартирах тих, хто потребує допомоги.

В обов’язки медперсоналу щодо потребуючих входять догляд за тілом та 
гігієна (купання, перукарські послуги тощо); медичні послуги; допомога по 
господарству (прибирання, прання і т. ін.); розподіл продуктових наборів; 
надання послуг медичного обладнання: інвалідних візків, милиць, ходунків; 
дрібний ремонт одягу та побутового обладнання; транспортування до 
лікарні, на прийом до лікаря і т. ін.

Проект «Домашня опіка» передбачає допомогу найбільш враженим та 
соціально незахищеним членам суспільства. Програма позитивно впливає 
на загальний моральний стан населення, яким опікується Карітас, та ство
рює нові робочі місця. Проект також служить як для уряду, так і для недер
жавних організацій прикладом того, що може бути зроблено у сфері домаш 
ньої опіки.

Звідки ж беруться медикаменти на цей проект? Переважно допомогу на
дають міжнародні представництва. Так, наприклад, Управління Католицької
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Місії США передало для медичного персоналу лікарень Львова, Донецька, 
Тернополя та Івано-Франківська 40000 ампул вакцини проти гепатиту «Б». 
Безкоштовні ліки малозабезпечені можуть отримати в аптеках, які діють при 
деяких осередках Карітасу.

Карітас України своїм першочерговим завданням у медичній сфері вва
жає сприяння розвитку системи охорони здоров’я України. За сприяння Іва
но-Франківського Карітасу у 1999 році лікарні міста дістали чотири апарати 
«штучна нирка», шість стоматологічних установок, два рентгенівські апара
ти, апарат кальпоскоп, обладнання для фізкабінету, понад сто лікарняних 
функціональних ліжок.

Карітас сприяє інтелектуальному розвитку і духовному зростанню молоді. 
У Тернополі і Києві діють курси роботи з комп’ютером, де діти з малозабезпе
чених сімей вчаться оволодівати цим інструментом. У містечку Скалат на Тер
нопільщині з ініціативи Карітасу відкрито млин. Фермери переробляють і про
дають зерно, а зароблені кошти йдуть переважно на утримання благодійної 
їдальні у Тернополі, де щодня безкоштовно обідають 65 малозабезпечених.

Карітас не тільки надає допомогу дітям з функціональними і розумови
ми вадами в медичному аспекті, а також намагається розвивати їх духовно і 
здійснює цілий комплекс заходів, щоб інтегрувати їх в суспільство. У Хар
кові відбулись установчі збори Федерації організації дітей-інвалідів і їх 
батьків. Ця структура має на меті допомогти дітям-інвалідам знайти місце 
в житті і суспільстві.

За допомогою Карітасу троє осіб з України навчаються у сільськогоспо
дарському середньо-технічному коледжі в Австрії. Сім молодих людей з 
регіональних осередків Карітасу підвищують свій фах соціальних 
працівників у Вищій школі Карітасу у місті Оломоуц (Чехія).

Щодо соціальних заходів ліквідації наслідків повені у листопаді 1998 р. 
у Закарпатті, то тут Карітас не обійшовся без допомоги міжнародних та бла
годійних організацій: єпархій УГКЦ в Україні та діаспорі, міжнародних 
партнерів Карітасу, Австрійського та Канадського урядів, українських та ка
толицьких благодійних організацій із Заходу та багатьох індивідуальних по
жертв людей з усього світу.

Незважаючи на досить активну соціальну діяльність Карітасу України та 
зокрема її регіональної організації в Києві, гостро відчувається нестача 
коштів. Оскільки півроку тому назад відбулася перереєстрація усіх 
регіональних організацій та ввійшли у дію нові закони, ускладнились умови 
отримання гуманітарної допомоги з-за кордону. Не вистачає коштів для 
оновлення офіційних сайтів Карітасу УГКЦ у світовій мережі Internet, в той 
час, як можна знайти велику кількість інформації про Карітас Римо-Като- 
лицької Церкви у Києві, офіс якого знаходиться на вул. Васильківській, 77. 
До речі, між обома Карітасами налагоджена співпраця щодо постачання 
продуктів харчування дітям, які не мають даху над головою, а тому ховають
ся десь по каналізаціях міста.
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У недалекому майбутньому Карітас Київ планує втілити в життя ще 
кілька проектів. Характерно, що благодійною діяльністю займаються і його 
волонтери. Так, що одна жінка роздавала брошури в жіночій консультації, 
щоб запобігти абортам. Ще волонтери допомагають ув’язненим жінкам кон
тактувати з дітьми, організовуючи їм бодай раз на рік зустрічі з ними.

Працівники Карітасу задіяні також у проекті «Репатріація і реінтеграція», 
зініційованому Карітасом Бельгії. Програма має на меті з’ясувати причини 
відтоку працездатного населення за кордон і проводити роз’яснювальну ро
боту. Також проект передбачає допомогу документів, пошуки зв’язків, ор
ганізацію курсів (поїздка на рік).

Нещодавно канадець українського походження запропонував виїзд 
працівників Карітасу до Канади з метою догляду за літніми українцями, які 
там проживають. Численні пропозиції з’являються мало не щодня, але на 
реалізацію їх потрібні чималі кошти. Наприклад, пожертви в церкві викори
стовуються для оздоровлення дітей не тільки даної (Києво-Вишгородської) 
єпархії, але й дітей-сиріт Львівщини. Тобто Карітас Київ проводить, певним 
чином, всеукраїнську діяльність.

Оскільки УГКЦ зараз прагне подолати регіоналізм, стати загально
національною церквою, то її центр поступово переходить до Києва 
(будівництво Патріаршого собору на лівому березі Дніпра, вимоги надати 
патріархат), то, можливо, Карітас Київ відіграватиме все помітнішу роль і з 
часом опиниться тут. Варто згадати, що діяльність Карітасу заохочується і 
Любомиром кардиналом Гузаром -  главою Української Греко-Католицької 
Церкви.

Отже, Карітас -  це благодійний фонд Української Греко-Католицької 
Церкви. Асоційованим членом Карітасу Інтернаціоналіс та Карітасу Європи 
є Карітас України, основний офіс якого знаходиться у Львові. Серед 
регіональних представництв вирізняється Карітас Київ, очолюваний отцем 
Ігорем Онишкевичем. При сприянні західних представництв благодійний 
фонд втілює у життя різноманітні програми: з ліквідації наслідків природ
них катаклізмів, соціальні програми, з охорони здоров’я, різні проекти роз
витку. Багато в чому можна простежити подібність Карітас з організацією 
Червоного Хреста, яка теж надає кваліфіковану медичну допомогу. Особли
ва праця з дітьми вулиці. Через волонтерів поширюється інформація для та
ких дітей про те, що вони мають можливість прийти в Карітас-Київ, де їх до
глянуть, зігріють, нагодують, допоможуть повернутися до батьків. Будемо 
сподіватися, що популярність Карітасу незабаром зросте і завдяки цьому ти
сячі людей України отримають бажану для них допомогу.
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* *

НІМЕЦЬКЕ ЛЮТЕРАНСТВО’
Лютеранство -  це один з напрямків раннього протестантизму, що виник 

внаслідок Реформації у XVI ст. Головні концепції лютеранства сформульо
вані Мартіном Лютером та його сподвижниками в Аугсбургському вірос
повіданні (1530 р.).

Основним принципом лютеранства є думка про те, що спасіння людини 
лише в особистій вірі в Бога під час земного життя, а не у втечі від світу. Дру
гим аспектом лютеранства є вчення про її виправдання лише глибокою 
вірою. Саме тому воно заперечує духовенство як наділеного благодаттю по
середника між Богом і людиною.

Відповідно до цієї релігії всі рівні перед Богом. Відтак кожен може безпо
середньо вступити в контакт з Творцем. Це віровчення заперечує чернецтво, 
поклоніння святим і мощам, а також авторитет папи, рішення соборів, тощо.

Крім Св. Письма, перекладеного на народні мови, священними вважа
ються: Аугсбурські віросповідання Меланхтона; Великий і Малий Катехізис 
Лютера (Великий -  для вчителів і Пасторів, малий -  для народу); «Формула 
згоди», що є керуванням в боротьбі з кальвіністами, баптистами, анти- 
тринітаріями та ін.; «Книга згоди»; Шмалькадьденські артикули, складені 
Лютером як керування в дискусії з католиками на очікуваному Вселенському 
соборі. Але кожен може тлумачити Святе Письмо за своїм розумінням, слід 
зауважити, що в лютеранстві допускається також науковий підхід до осмис
лення його тексту.

Як і католицизм, лютеранство признає авторитети Апостольського, 
Нікео-Константинопольського та Афанасіївського Символів віри. З точки 
зору лютеранства, Символи віри повинні використовуватись не як строгі за
повіді, а як свідчення віросповідання цієї релігії. Отже, лютеранство -  одна з 
найбільш гнучких і толерантних релігій, яка відповідає потребам «дешевої» 
церкви. Воно є одним із головних християнських віросповідань і на сьогодні 
знайшло біля 80 млн. своїх прихильників, чисельність яких зростає з кож
ним роком.

Лютеранство в російській імперії

Лютеранські громади широко розповсюджені у всьому світі. В Російську 
імперію, а, також, і в Україну, воно потрапило в ІІ-й половині XVI ст., майже,

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії.
* Матеріал підготували студенти НаУКМА М.Бондур та М.Ковтонюк.
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відразу після Реформації. На приплив протестантів, зокрема лютеран, і отри
мання ними осілості та віросповідної свободи значною мірою впливали 
торгівельні, економічні та політичні відносини між Росією та європейськими 
державами. Але головну роль у цьому відіграло перш за все ведення війни зі 
Швецією та Лівонським орденом. За уявленнями тогочасних людей, війна бу
ла промислом і воєнна здобич слугувала нагородою війську. Після вторгнен
ня російських військ в межі Швеції, вони спустошили околиці Виборга, захо
пивши майно і полонених. Як свідчать документи, полонених була така вели
ка кількість, що «чоловіків продавали по 1 гривні, а дівчат за 5 алтин» [Цве
таева Д. Протестантство и протестанты в России. -  М., 1890. -  С. 118].

Продаж полонених був заборонений Іваном Грозним, тому що багато ко
го викуповували Лівонія й Польща, оскільки ціна була дуже низькою. Мос
ковський же цар дивився на них як на контингент, з якого можна вибрати 
тих «знавців», залучити яких він збирався шляхом запрошення і найму, але 
чому так настирливо перешкоджали західні сусіди. Вони вважали, що в оз
найомленні Росії з плодами західної культури існує велика небезпека, тому 
що перша була варварською країною, росіяни ж вважалися дикунами в мис
тецтві і політиці. Крім того, європейці дуже неохоче і в невеликій кількості 
відпускали знаючих людей. Тому головну массу захоплених переселили в 
Підмосков’я, Новгород, Углич та інші міста. В таким спосіб на правому бе
резі Яузи утворилося ціле іноземне поселення -  Німецька Слобода. Щоб кра
ще влаштувати-свій побут, багато хто з них прийняв православ’я. Але серед 
полонених були і пастори, які продовжували відправляти богослужіння. Та
ким зокрема був Бракель -  перший відомий на ім’я лютеранський пастор в 
Росії. Саме з його перебуванням в Російській імперії можна пов’язувати по
чаток тут лютеранської церковної общини, хоча вона ще не мала певної ор
ганізації. Деяку оформленість і стійкість вона могла набути не раніше, як в 
ній з’явиться визначений молитовний будинок чи кирка. Кількість лютеран 
постійно поповнювалась. В 1564 році в Росію було переведено із околиць 
Шмільтена, Вендена, Вольмара, Роннебурга більш як 3 тис. Осіб, серед яких 
були й пастори. Розселили їх у Володимирі, Костромі, Угличі, Нижньому 
Новгороді. Незабаром з’явились і дві організовані церкви: церква Івана, в 
якій деякий час служив Бракель, і церква Марії, де пастором був Веттерман. 
Саме вони постійно подорожували із одного міста до іншого, відвідуючи 
розсіяних членів лютеранської спільноти.

В 1567 р. Іван Грозний офіційно дозволив німецьким лютеранам побуду
вати свою церкву в Москві і дотримуватись вчення Аугсбурського вірос
повідання. Це було викликано тим, що, на думку царя, іновірці будуть з 
більшим бажанням приїздити в Російську імперію, якщо матимуть свій 
храм. Є підстави вважати, що перша церква була збудована в Німецькій Сло
боді. Наступну -  дозволено було будувати за царя Бориса Годунова.

Німецька євангельська громада існує в Україні вже більше 330 років. Пер
ше богослужіння пройшло в 1667 році в будинку аптекаря Бурге, котрий і
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став засновником лютеранства в Києві. Він запросив для своїх дітей учителя 
із Саксонії на ім’я Граале, котрий став першим пастором громади.

Як відомо, православна церква була державною в усій Російській імперії. 
Існував закон, що забороняв перехід із православ’я в будь-яку іншу віру, хо
ча зворотній процес заохочувався. Щодо дітей від змішаних шлюбів, то во
ни автоматично ставали православними, тому чисельність громади попов
нювалась винятково за рахунок німців. З цією ж метою в німецькій люте
ранській церкві було заборонено вживати російську мову. Багато із 
приїжджих німців були ремісники, купці, лікарі, а особливо військові, які 
поступали на службу до царя.

Кількість лютеран зросла після завоювання Прибалтійських держав (за 
свідченнями одного лікаря, який залишив свої мемуари, на 1670 р. до цієї 
спільноти належало понад 100 осіб.) Особливо багато приїхало лютеран до 
Києва після відкриття тут Університету в 1831 р. В 1832 році лютеранська 
церква стала визнаною державою. Її голова призначався царем і утримував
ся нею. Держава мала безпосередній вплив на релігійне життя. Лютеранська 
церква управлялася консисторією, яка знаходилась в Петербурзі. Всі єпархії 
передавали до неї свої звіти.

В таким спосіб вона функціонувала до початку XX ст. В 1918 році ра
дянською владою було видано закон про націоналізацію всього церковного 
майна, в т. ч. й лютеранського. Всі кошти спільноти перейшли в державну 
казну. Керівництво церкви мало 6 звернутися за цих умов до Ради робітни
чих і солдатських депутатів з проханням надати їм в користування церковне 
приміщення.

В Києві лютерани займались благодійницькою діяльністю: за їхні кошти 
збудовано лікарню Воднікова, гімназію для дівчаток, реальне училище для 
хлопчиків та будинок для бідних.

В 1938 році церкву закрили, київська громада зокрема була розпущена, а 
пастор заарештований. Щодо експропрійованого приміщення, кирхи, що на 
вулиці лютеранській, то воно використовувалось як склад, пізніше -  як му
зей.

Під час Перебудови, коли поширювались плюралістичні ідеї, коли готу
вався проект нового Закону «Про свободу совісті і віросповідання», коли 
держава стала більш толерантною щодо церкви, починається рух за віднов
лення лютеранської общини.

_____________________________________________________________  Сторінка конфесії

Німецьке лютеранство в незалежній Україні
В Україні на цей час ще залишились люди, котрі належали до лютерансь

кої общини. Саме вони, в 1990 році подали заяву до Печерської районної ра
ди м. Києва про її відновлення. В 1991 році державою було зареєстровано 
статут лютеранської громади.

На той час в приміщенні, яке належало лютеранській общині і свого ча
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су було збудоване на її кошти, перебував музей. Громада не мала ні пастора, 
ні знань про лютеранські ритуали, молитви, пісні, звичаї.

Але на той час Україна мала партнерські відносини з Баварією, Київ зок
рема -  з Мюнхеном. Незабаром відбувся візит до Києва мюнхенської деле
гації, в якій був декан Лютеранської церкви в Німеччині. Він погодився до
помогти общині у її відродженні. Для допомоги німецьким лютеранам в Ук
раїні знайшли ентузіаста. Ним виявився пастор Негельсбах, котрий пого
дився півроку проводити курс катехізації. Він прибув до Києва в 1992 році. 
З цього часу в київській громаді почались регулярні богослужіння, один раз 
на тиждень проводились заняття для конфермантів.

Після відродження общини її члени звернулися з листом до Уряду, в яко
му просили повернути приміщення церкви. Музей, який займав його, пішов 
назустріч громаді лютеран і спочатку віддав велику виставкову залу для про
ведення богослужіння.

Листування з державою на високому рівні продовжувалася протягом 7 
років. В ній брали участь канцлер Німеччини, прем’єр-міністр України, пре
зидент та інші вищі посадові особи. Лише в 1999 році приміщення було пе
редано лютеранській общині повністю. На сьогодні йде реставрація будівлі, 
що фінансується Німеччиною.

В 1992 році до Києва прибув другий пастор; він займався релігійною 
діяльністю тут протягом 3,5 років. Після нього було призначено нового.

Організаційними питаннями лютеранських общин за межами Німеччи
ни займається Євангельська церква в Німеччині, управління якої знаходить
ся в Ганновері. Саме там наявний спеціальний з управління діяльністю своїх 
представників за кордоном. Вони оплачують роботу 170 пасторів, котрі пра
цюють за межами країни.

В основному термін перебування пастора з Німеччини в тій чи іншій дер
жаві 6 років. їх призначення проводиться для того, щоб допомогти єван
гельським общинам за кордоном, які не мають можливості утримувати влас
ного пастора. В деяких містах (Париж, Рим) общини самі фінансують робо
ту пастора. Останній їде лише до тієї меншості, яка продовжує жити люте
ранським віросповіданням. Слід зазначити, що він не ставить за мету прово
дити і державі свого перебування місіонерство.

Що стосується ієрархії Німецької Євангельської церкви, то це є змішана 
форма управління. Структура її в Україні така: на чолі стоїть єпископський 
візитатор, поряд з яким функціонує синод. Останній складається з представ
ників від кожної общини (чим більше членів має та чи інша община, тим 
більше її представників в синоді). При цьому, від складу общин мають бути 
миряни. До компетенції синоду належить вирішення всіх справ, що стосу
ються організації та управління церквою. Він засідає раз на рік в Одесі, де та
кож знаходиться і його канцелярія. Саме синод обирає єпископського візи- 
татора, котрий наділений повноваженнями єпископа на місці. Синод має 
президію, яка засідає не менше 5-ти разів на рік. Вона приймає рішення, що
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стосуються діяльності всієї церкви, в Україні, між засіданнями синоду, але 
найважливіші питання все ж має затвердити синод. Причиною того, що 
керівництво церкви знаходиться в Одесі є те, що так склалися історичні об
ставини і саме тут знаходилась більша кількість німців-лютеран. Зокрема, 
ще до війни церква налічувала в цьому приморському місті 1200 вірних лю
теран, в той час як в Києві їх було лише 600.

Общини лютеран в Україні поповнюється в основному за рахунок німців 
та їх нащадків. Але слід зазначити, що вступають й люди, інших національ
ностей, які котрі цікавляться цією вірою.

Людина, яка хоче прийняти лютеранство повинна, звернутися в церков
ну раду з проханням вступити в громаду. їй надається трьохмісячний 
термін, за який вона має вирішити чи дійсно має таке бажання. Після цього 
потрібно пройти 9-ти місячний курс конфермантів. І лише тоді можна ста
ти повноправним членом общини і мати широкі повноваження. Зокрема, 
безкоштовно користуватися всіма послугами священика, а також обирати 
раз в чотири роки церковну раду, котра складається із 6-ти осіб і священика. 
В її компетенцію входить вирішення всіх питань, що стосуються даної гро
мади. Призначення пастора відбувається так: Євангельська церква в Німеч
чині пропонує певну кандидатуру. Він приїжджає в призначену церкву, про
водить проповіді, богослужіння, спілкується з членами громади. Після чого 
збирається церковна рада, яка, спитавши думку громади, затверджує чи 
відхиляє кандидатуру пастора. Якщо громада не приймає цього пастора, то 
Євангельська церква в Німеччині присилає іншого.

Нині в Україні діє 40 громад німецьких лютеран. Окрім цих є ще 41 гро
мада українських лютеран і 1 шведських.

Лютеранська обрядовість

Щодо обрядовості, то в лютеранстві, яке вийшло з католицизму, зберег
лося багато католицьких традицій. Обов’язковими є лише два таїнства: хре
щення і причастя. Виконання всіх інших залежить від бажання віруючих. 
Хрещення залишається таким же, як і в католицизмі. Під час здійснення дру
гого таїнства віруючий з’їдає шматочок хліба і запиває його вином.

Для сповіді є дві форми: загальна та індивідуальна. Для загальної сповіді 
існує спеціальний текст. Пастор зобов’язаний берегти тайну сповіді.

Святкові богослужіння відправляються за григоріанським календарем. 
Вони відбуваються, крім великих свят, ще й кожної неділі. Богослужіння ду
же подібні на католицькі, проводяться німецькою мовою з паралельним пе
рекладом на українську. Винятком є свято П ’ятидесятниці, коли в неділю бо
гослужіння відбувається з перекладом, а в понеділок -  без.

У лютеран існує такий цикл святкових богослужінь:
•  4 адвента (перші чотири неділі перед Різдвом);
•  25-26 грудня (Різдво Христове);
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•  31 грудня (пастор проводить богослужіння і вітає всіх з Новим Роком);
•  6 січня (Богоявления або Епіфанія);
•  Попільна середа (за 7 тижнів до Великодня, коли починається Великий 

Піст);
•  Остання неділя перед Пасхою (Вербна неділя, у лютеран -  «Пальмова 

неділя»). Вхід Господній в Єрусалим. Після цього починається страсний 
тиждень;

•  Страсна П ’ятниця (найважливіший день цього тижня);
•  Пасха;
•  Вознесіння ( на сороковий день після Пасхи); Трійця розпадається на 

два свята: П ’ятидесятниця (сходження Святого Духа на Апостолів) та Три- 
дитація (свято триєдиного Бога);

•  перша неділя жовтня -  подяка за врожай;
•  31 жовтня -  День Реформації;
В листопаді лютерани ще відзначають День покаяння молитвою та День 

Вічності (поминання всіх померлих).

Кожна громада може мати окремі форми молитви. Існують молитви 
денні, але вони не є обов’язковими.

До храму, на молитви, богослужіння прихожани можуть з’являтися у 
будь-якому одязі. Одяг пастора -  тал ар (чорний плащ з білим комірцем, має 
світське походження); немає розподілу на святковий і буденний.

Пости у лютеран ті ж, що й в православ’ї та католицизмі. Великий піст 
має назву Час страждань (Страсний час), в період якого людина внутрішньо 
звертається до страждань Ісуса і добровільно хоче пройти його хресний 
шлях. Тому під час посту людина повинна сама обрати собі правила по
ведінки, сама вилучити зі свого ужитку ті речі чи страви, від яких би вона 
хотіла відмовитись. В цій релігії не існує строго визначених правил по
ведінки під час посту: кожен особисто повинен визначити їх для себе.

Днем постування є також п’ятниця, хоча це скоріше традиція, ніж пра
вило.

Німецька лютеранська церква в Україні є членом Біблійного товарист
ва та Всеукраїнської Ради Церков; бере участь у Круглому столі, організова
ному центром політичних та економічних досліджень спільно з фондом 
Аденауера.

Тісних стосунків з Шведською Лютеранською Церквою (це -  невеличка 
громада в с.Зміївка, на Херсонщині) та Українською Лютеранською Церк
вою (відновлена членом української діаспори в США Ярославом Шепеляв- 
цем; зараз ця церква дуже міцна, займається широкою місіонерською 
діяльністю, має навчальний центр в Тернополі, постійно зростає; не бере 
участі в екуменістичному русі) не мають.

Основним завданням Німецької Лютеранської Церкви загалом є задово
лення духовних потреб німецької меншості.
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Розглядаючи філософські та теологічні концепції лютеранства, скла
дається враження, що ця релігія, яка виникла в XVI ст., дещо випередила 
свій час. На відміну від строго канонізованого, з розкішною обрядовістю 
православ’я чи католицизму, лютеранство своєю демократичністю, універ
сальністю, синкретизмом, індивідуальним підходом до кожної людини 
більше нагадує систему філософських поглядів, ніж одну з головних христи
янських релігій. Лютеранству не притаманна емоційність, «божественний 
спектакль», які є в православ’ї та католицизмі. Проповіді співвідносяться з 
реальним часом, відбувається постійний розвиток протестантської теології. 
Біблія визнається Святим Письмом, але її текст піддається історико-критич- 
ному, лінгвістичному аналізу, до чого залучаються найновіші технології. На 
відміну від багатьох, особливо протестантських общин, лютерани не претен
дують на якусь винятковість та безапеляційність свого віровчення.

Загалом, лютерани називають свою релігію -  релігією розуму на відміну 
від релігії серця, якими є -  православ’я та католицизм. Але в це важко 
повірити, вслухаючись у високі, чисті звуки молитви, що наповнюють по
хмуре, напівтемне приміщення храму світлом і теплом. Це просте звернен
ня до Творця зігріває душі віруючих, вносить в їх серця віру, надію, любов, 
наповнює їх життя новим, високим змістом. Це вже не Царство Розуму, а 
Царство Бога.
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ЦІКАВО ЗНАТИ
•  В місті Кані Галілейській Ісус Христос перетворив під час весілля во

ду на вино. Про це дізнаємося з Нового Завіту. Ізраїльські археологам вда
лося знайти руїни міста.

•  Створено комп’ютерний образ Ісуса Христа. Для його створення бу
ло використано череп чоловіка, який жив у першому столітті н.е. Череп 
було знайдено на єврейському кладовищі біля Єрусалиму. Професор 
криміналістики Річард Нів з британського університету Манчестера зро
бив за допомогою сучасної комп’ютерної техніки «обличчя» Ісуса. Колір 
ш кіри було вибрано відповідно до кліматичних умов того часу, а зачіску й 
деякі інші деталі «творці образу Христа» створили на основі зображень на 
фресках із синагог.

•  На сторінці w w w .thehricktestament.com вміщено гру-лего, за допомо
гою якої можна зібрати деякі сюжети Біблії, зокрема священну трапезу 
Ісуса Христа з 12 апостолами, ходіння його через річку Йордан та ін.

•  Чарівниця Тимісоара із румунської Крайови від Союзу циган виста
вила свою кандидатуру в парламентарі. Претендентка на депутатське 
крісло закликала на допомогу собі інших румунських відьм. »Чесно гово
рячи, заявила вона, - я надто рада , що мої суперники на цих виборах не 
такі могутні, і мої чари просто зкинуть їх з мого шляху. Я не можу чекати, 
коли прийдеться з ними дискутувати на теледебатах». Представниця Сою
зу циган Беноун Веньямін заявила: « Тимісоара -  відьми з безмежними 
можливостями, відома і ш анована постать на всьому європейському про
сторі. Я хотіла б знати, хто зможе здолати її магію, ту, що вона творить за 
допомогою священного диму з ЇЇ виш невої трубки або за допомогою сво
го столітнього водяного годинника».

•  Віра в Бога залежить від структури ДНК людини. Такий висновок 
зробив американський вчений Дін Хамер -  директор Національного 
інституту генних структур і боротьби з раком на основі тестування 2000 
осіб за допомогою анкети з 226 питань. Дін Хамер прийш ов до висновку, 
що глибоко віруючі в Бога люди мають у своєму організмі ген, який він 
визначив як VMAT 2 і назвав «Ген Бога». Згідно висновків вченого у ф ор
муванні релігійності людини якусь істотну роль виховання не відіграє. 
Цей ген люди могли успадкувати або від Будди, або від Ісуса Христа, або 
від Мухаммада, а потім передавати у спадщину своїм нащадкам. Висновок
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вченого піддають критиці релігійні діячі, бо ж він, на їх думку, піддає 
сумніву ключовий постулат релігійної віри про духовне осяяння -  стан, 
який досягається не завдяки виникненню електричних імпульсів у мозку 
людини, а завдяки впливу Божественної сили. (День. - Ns 214)

•  Володимир Путін всупереч біблійній заповіді про любов до своїх 
батьків відмовляється від своєї мами. По екранах країн західної Європи 
пройш ов фільм нідерландського режисера Інеке Смітса «Мати Путіна». 
Всупереч офіційній біографії В.Путіна, де сказано що російський П рези
дент з Тверської області і що його батьки в 40-х роках перебралися 
в Ленінград і померли десь 5 років тому, документальна стрічка І.Смітса 
свідчить, що мати В.Путіна (до речі, росіянка) живе у невеличкому селі 
в Грузії. Вона засвідчує, що народженого поза шлюбом Володю залишила 
у своїх батьків. Вона показує фотографію  хлопця, який надто подібний до 
Путіна-юнака. Засвідчуючи своє материнство, Віра Путіна ні на що не 
претендує, бо ж вважає, що із своєю дійсною біографією її син не зміг би 
зробити свою кар’єру в КДБ. (Сегодня. -  27 листопада)

•  На березі озера Іссик-Куль в Киргизії йдуть пошуки гроба апостола- 
євангеліста Матвія. На Каталонській карті 1375 р. існує така схема: озеро з 
надписом його назви, над ним зображено церкву з хрестиком і словами, 
що засвідчують про наявність в ній мощів євангеліста Матвія. Із-за земле
трусу монастир, до якого належала зображена церковка, пішов під воду. 
Обстеження дна озера дало можливість виявити залишки руїн будівлі. Ар
хеологи сподіваються знайти там і залиш ки святого апостола.

•  Люди старшого віку не вірять в телепатію. Водночас вірять в її існу
вання більше молодь. Це засвідчили опитування, проведені «Вечерними 
ведомостями» (№ 161). Один із опитуваних заявив: «Я жодного разу не 
зустрічався з надприродним. Мої друзі також. А якщ о відсутні докази, 
то відсутнє і явище. Все ж в XXI ст. живемо, а не в роки середньовіччя. Ко
смос освоюємо, атом, так сказати, розклали по поличках. А тут містика 
якась».

•  Коти відвертають різні сімейні драми, допомагають людям вирішу
вати різні складні життєві ситуації. Час-від-часу газета »Вечерние вести» 
інформує про приїзд до Києва якогось контактера з Космосом Петра. Але 
в цих «лікуваннях» Петро задіяний не сам. Він возить з собою ще й леген
дарного кота Дана. Візит до цих «лікарів» коштує не багато -  не мало, а 70 
гривень.

•  Іспанські археологи знайшли в Каталонії залишки напівмавпи- 
напівлюдини. Це -  найбільша таємниця антропології. Науці відома поро-

Релігійна панорама № 12’2004 79



Сторінка конфесії

да вимерлих мавп, що колись стали предками людей. Відомі й давні люди, 
які еволюціонували у гомо сапієнс. Проте досі не вдавалося знайти ту лан
ку, яка поєднувала в собі і риси мавпи і риси людини, тобто мавполюди
ни. І ось в Каталонії цю ланку знайшли. їй -  13 млн. років. Назвали її Пау 
(по-науковому -  Піролапітек Каталонський). Вчені вважають, що Пау 
вільно лазив по деревах, але не стрибав по гілках, ходив на двох ногах. П о
ведінка його дечим нагадувала поведінку шимпанзе. Ріст мав до 120 см, 
а вагу -  десь 35 кг. Пау -  це та сама мавпа, яка спустилася з дерев і стала на 
ноги. Теологи всього світу говорили, що відсутність перехідної ланки 
відкидає теорію еволюції Дарвіна. Відтепер цей аргумент відпав. Що ж 
далі (Вечірній Київ. -  24 листопада)

• Колись імена дітям давали по святцям, а нині -  за побажаннями 
батьків. То ж і маємо, що в Кременчуці з 453 народжених дівчаток протя
гом 9 місяців ц.р. 353 було названо Анастасіями. Це -  78%. Вважають, що 
цю моду на Настю породив перегляд серіалу «Бідна Настя».

Ред акц ія  часопи су  «Рел ігійна пано рам а» з вдячністю  розгл яне всі надіслані 
листи та  інф орм ації від зац ікав л ен о ї гром адсь кості.

Свою  інф орм ацію  та пр о по зи ц ії п ро сим о направляти на  
E-mail: cerif@ alfacom .net або ж  факс: 2 2 9 -4 8 -1 2  чи телефоном 2 2 9 -0 4 1 8 . 

А д р еса  для листів: 0 1 0 0 1 , К и їв -1 , а /с  №  156  В.

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

Парафіяльна газета 
NTV.ru
Благовест-інфо
info@post.com
Інтернет журнал «Соборність: 
RISU
НГ-Религии

Офіційна хроніка УАПЦ 
Reuter News Service 
Україна молода 
Факты и комментарии 
Zenit News Agency 
та інші ЗМІ.

Здано до друку 27.12.2004 р. Підписано до друку 28.12.2004 р. Ум.друк.арк. 4,5. 
Замовлення № Наклад 500. Формат 60x90 ' /т
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