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СТАВЛЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В.ЮЩЕНКА 

ДО РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ

Шановний Читачу!
Пройшло порівняно мало часу від дня проголошення Віктора Ющенка новим 

Президентом незалежної України. Релігійні організації різних конфесійних визна-
ченостей безумовно цікавить питання ставлен
ня переможця президентських виборчих пере
гонів до релігії загалом і до різних конфесій та 
Церков зокрема. Відразу зауважимоь що 
В.Ющенко є віруючою людиною. Його 
релігійність не є показушною, чим страждав 
його попередник. Свою релігійність В.Ющен
ко засвідчує відвідуваннями богослужінь в 
храмах У П Ц  Київського Патріархату. З а  пе
ремогу на президентських виборах свою 
вдячність він відносить на адресу Господа-Бо

га, а перемогу Помаранчевої революції розглядає як «Божий промисел». Проте 
свою особисту конфесійність Президент не переносить на сферу державно-цер
ковних відносин. «Ми — європейці,— зауважує він.— Ми поважаємо будь-яку 
віру, духовний вибір людини. Ніхто із світської влади перстом не вказуватиме, ко
му і до якої Церкви ходити. Це — не уділ світської влади... Кожний зможе моли
тися у своєму храмі». При цьому В.Ющенко визнає можливість благодатності 
будь-якої конфесії. «Якщо до мене підійде священик, то я не буду питати: «З  якої 
Ви, Отче, конфесії?»,— зауважує він. — Єдине, що я зроблю — попрошу його 
благословення». В.Ющенко запевнив в Софійському Соборі представників 
різних християнських спільнот в тому, що його команда «завжди проситиме пас
тирської поради і пастирської присутності» При цьому главою української держа
ви робиться наголос на тому, що лише рівний підхід держави до конфесійних ви
борів її громадян є однією із запорук єдності українського народу.

Враховуючи те, що релігійна віра є особистою справою людини і що питання 
свободи совісті, тобто відношення людини до релігії є надто делікатним, Прези
дент застерігає від спроб робити із Церкви політику. Це він обґрунтовує тим, що, 
по-перше, включення священика в політичне життя принижує його роль як душ- 
пастиря саме всіх людей, а, по-друге, дезорганізовує релігійне життя, бо ж 
підміняє «одного Президента її на всі віки — Ісуса Христа, Бога» земним Пре
зидентом. Необхідність ліквідації Державного Комітету України у справах релігій 
В.Ющенко мотивує тим, що національній владі слід відкрито і публічно підтри
мувати будь-яку конфесію і уряд не має проводити якусь спеціальну політику у 
сфері релігії. Відтак Україна за В.Ющенка декларує не відокремлення Церкви від 
Держави, а відокремлення Церкви і Держави.

Професор А.Колодний
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ 
РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 

Помаранчева революція -  це на
самперед національно-демократич
на акція, покликанням якої є творен
ня української України. То ж і викли
кала вона невдоволення в середо
вищі тих, хто через масову культуру 
нищив українство, користуючись 
російською мовою, прагнув витісни
ти те, що становить душу нації -  її 
чарівну мову. Цій меті підпорядко
вана діяльність Церкви Московсько
го Патріархату, окупована не ук
раїнцями естрада, зросійщений 
спорт, редаговані неукраїнцями ЗМІ. 
Саме тому так р’яно послідовники 
цієї українофобської спільноти 
підтримували під час президентсь
ких виборів проросійського В.Яну
ковича. Саме тому вони з таким ос- 
тервенінням із знаками Давида на
кинулися на віце-прем’єра з гу
манітарних питань Миколу Томен- 
ка, коли він, узагальнюючи сутність 
неукраїнського масового процесу, 
сказав, що нам не потрібні табачни
ки і кобзони. І тут слушно звучать 
слова лідера партії «Яблуко» Михай
ла Бродського, сказані Яну Табачни
ку: «Вы не украинский артист. Вы -  
табачник и кобзон. Снимите звезду. 
Иуда тоже был евреем. Вы плюнули 
в лицо украинскому народу, а я хочу 
плюнуть в лицо вам». (Поступ. -  № 
46). Прогляньмо масові газетні ви
дання, редакторами яких не є ук
раїнці... Що вони розумного дають

людині? Пропаганда сексу, амораль
ності, описання вбивств, вишукову- 
вання гарячих фактиків із смакуван
ням того, що явно суперечить здоро
вому глузду українця. Що ці видання 
зробили для відродження ук
раїнської України? А що несуть теле
передачі, серед облич яких мало 
знайдеш українських, серед комен
таторів яких мало українофільських? 
Який внесок у цей процес УПЦ МП, 
більшості протестантських і неохри- 
стиянських (взагалі неорелігійних, 
окрім рідновірських) спільнот? То ж 
свідомий українець буде завжди на 
боці М.Томенка, а не тих, хто корис- 
таючись процесами глобалізації, 
прагне витравити в українця його 
національну душу, його віками фор
мовану ментальність! Розпалюють 
національну ворожнечу не ті, хто об
стоює нашу національну само
бутність, українську ідентичність, а 
ті, хто живе на українській землі і не
хтує в цей час цим правом українців, 
насаджує тут інодуховність, оро- 
сіянює або ж масово окультурює їх. 
То ж М.Томенко -  не антисеміт, а ук
раїнець у своєму домі, в який із 
своїми законами ніхто не має права 
приїздити, а якщо й приїздить, то 
мусить шанувати той народ, до яко
го приїхав і ненав’язувати йому мас
культуру в чужоземному (переважно 
російськомовному) вираженні.

Львівщина тримає першість за 
кількістю релігійних організацій. За
даними на початок 2005 року, які оп
рилюднив 16 березня керівник від
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Релігійне ж ит т я України

ділу у справах релігій Львівської обл
держадміністрації Роман Кураїн, на 
Львівщині діє понад 10% релігійних 
організацій України. Станом на 1 
січня 2005 р. в області зареєстровано 
2818 релігійних організацій, які 
представляють 31 конфесійний на
прямок. За минулий рік кількість 
релігійних громад зросла на 31, що 
«свідчить про тенденцію зменшення 
чисельності росту релігійних гро
мад». Також в області діє 5 
релігійних центрів і 18 релігійних 
управлінь, 46 монастирів, у яких є 
874 ченців і черниць. Духовну опіку 
над вірними здійснюють приблизно 
2,5 тисяч душпастирів, з яких близь
ко 80 іноземці. Серед конфесій 
найбільше релігійних громад в 
УГКЦ -  1518 (приблизно 54% від за
гальної кількості), далі йдуть УПЦ 
КП -  424 (15%), УАПЦ -  365 (13%), 
РКЦ -  143, ХВЄ -  85, ЄХБ -  78, УПЦ 
МП -  61. Специфіка Львівської об
ласті, за словами Р.Кураїна, не тільки 
у великій кількості релігійних гро
мад, але й у численних проблемах з 
цього приводу. Зокрема, це сто
сується храмових приміщень та 
міжконфесійних і церковно-держав
них відносин, які є «далеко не гар
монійними». Львівська область та
кож абсолютно лідирує за кількістю 
випадків, коли культове приміщен
ня передавалося тій чи іншій гро
маді рішенням суду. «У 116 населе
них пунктах на Львівщині триває 
позитивний досвід почергового ко
ристування храмом», -  сказав Р. Ку- 
раш. Натомість у 80 випадках рішен
ня суду щодо передачі храму одній із 
конфесій або про його почергове ви
користання так і не були виконані, з

яких 20 є особливо гострими справа
ми. У ряді випадків, коли конфлікту
ючі сторони не могли мирно поро
зумітися, органи правопорядку зму
шені були застосувати силу для за
безпечення виконання розпоряд
жень влади. Начальник відділу у 
справах релігій Львівської ОДА навів 
приклад селища Верхня Стинава у 
Стрийському районі області, де ви
ник конфлікт між громадами УАПЦ 
і УГКЦ, що призвів до того, що вла
да вирішила застосувати крайній 
засіб і закрити храм, поки віруючі не 
помиряться і не домовляться. Таким 
чином, церква була закрита протя
гом 5-ти років, аж восени минулого 
року громада УАПЦ насильно 
увірвалася і антизаконно захопила 
храм, який історично мав би належа
ти місцевій громаді УГКЦ. Сьогодні 
обласна влада разом із єрархами 
обох Церков намагається вирішити 
конфліктну ситуацію, але наразі 
справа залишається загостреною. 
Також Роман Кураш торкнувся бо
лючого питання збереження істо
ричних пам’яток сакрального мис
тецтва релігійними організаціями. 
За роки незалежності релігійним 
громадам було передано понад 2,5 
тисячі ікон та інших культових пред
метів з музеїв області. На сьогодні, за 
словами чиновника, більшість з них 
або знищені, або зникли. «Далеко не 
завжди релігійні організації відчува
ють моральну і матеріальну 
відповідальність за повернені речі». І 
все ж, начальник відділу вважає, що 
«все що є Боже, має бути повернуте 
релігійним організаціям. І це є 
аксіома, яка обговоренню не підля
гає». «Далеко не завжди релігійні
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громади знаходять розуміння і 
підтримку у своїй діяльності з боку 
органів місцевого самоврядування», 
-  зазначив начальник відділу у спра
вах релігій. Він назвав, як приклад, 
звертання вірних УПЦ МП до ви
щих органів влади України зі скарга
ми на позицію львівського міського 
депутатського корпусу щодо 
виділення цій Церкві ділянки під 
будівництво храму у місті Львові. За 
його словами, є також інші кон
кретні випадки несприйняття або 
навіть ворожого ставлення певних 
осіб у місцевих органах влади до по
треб конкретних релігійних кон
фесій та факти втручання представ
ників органів місцевого самовряду
вання у внутрішньоцерковні справи. 
«Але такі проблеми є поодинокі, 
швидше як винятки, а не правила», -  
сказав Р.Кураш. «На превеликий 
жаль, під час вирішення конфліктів 
ми спостерігаємо брак порозуміння, 
брак толерантності, виваженості, то
го дійсно Божого духу не лише між 
вірними, але того порозуміння деко
ли не вдається досягнути на рівні 
правлячих єпископів Львівщини», -  
наголосив представник влади.

4 березня у 17 містах України 
жінки різних конфесій провели еку
менічну молитовну зустріч, присвя
чену Всесвітньому Дню Молитви.
Такі зустрічі щороку проводяться 
жінками-мирянками різних кон
фесій більш ніж у 180 країнах світу. У 
Києві 4 березня жінки-християнки 
зібрались у римо-католицькому 
храмі св.Олександра. У ході молитви 
учасники дякували Богу за численні 
благодаті, перепрошували за прови

ни, славили 4 ворця духовними 
піснями, ділились хлібом на знак 
відкритості та гостинності, а після 
молитви відбулась святкова вечеря. 
В Одесі зустріч відбулася у молитов
ному Центрі Німецької Єван
гелічно-Лютеранської Церкви. Цьо
го року спільну молитву очолили 
жінки з Польщі, а взяли в ній участь 
представниці різноманітних христи
янських конфесій з Одеси -  РКЦ, 
НЄЛЦ, Євангелічної Церкви, 
Об’єднаної методистської Церкви, 
Реформаторської і Пресвітеріансь
кої Церков. Гості з Польщі роз
повіли про духовне життя у своїй 
країні та про служіння жінки у 
Церкві. Учасниці обговорили пер
спективи жіночого християнського 
служіння в Одесі. Ініціатором мо
литви стала дружина єпископа 
НЄЛЦ, Едмунда Ратца -  Доріс. При
сутніх привітав і секретар Духовної 
Ради християнських конфесій, пас
тор Петро Мартьянов. Традиція еку
менічної молитви жінок була запо
чаткована 117 років тому в США. Її 
ініціатором була пресвітеріанка 
Марі Єллен Ямес. Українські христи
янки долучилися до цієї молитви на 
початку 90-х років. Першими з них 
були лютеранки, пізніше до них 
приєднались жінки з інших протес
тантських спільнот, а також Право
славної і Католицької Церков. Що
року в першу п’ятницю березня у 
всіх країнах світу, котрі приєднались 
до цього руху, збираються жінки 
різних конфесій. Текст Великої Мо
литви та логотип кожного року готу
ють жінки однієї з країн-учасниць. 
Цьогорічна молитва була підготов
лена жінками з Польщі, і її гаслом
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були слова: «Нехай наше світло 
світить!». (RISU)

Зустріч із главою Материнської 
Церкви щодо Українського Право
слав’я Вселенським Патріархом Вар
фоломієм мав 15 березня Держав
ний секретар України Олександр 
Зінченко. Патріарху було передано 
спеціальне Послання Президента 
України В.Ющенка, в якому вислов
лена вдячність Святійшому за його 
постійну увагу та прихильність до 
України. Патріарх висловив свої по
чуття глибокої поваги та симпатії до 
українського народу і висловив го
товність до регулярних особистих 
контактів з Президентом України.

Релігійний чинник знайшов 
значне відображення у Програмі 
сприяння розвитку демократії, гро
мадянського суспільства, утверджен
ня принципів моральності та духов
ності на 2005-2006 роки, затверд
женій Київською міською радою. В 
затвердженому міськрадою доку
менті столична влада бере на себе зо
бов’язання пропагувати 11 свят, 5 з 
яких релігійні: Різдво Христове, Во
дохреща, Великдень, Трійця, Покро
ва Пресвятої Богородиці. Щоправда, 
влада не уточнює, яким іще чином, 
окрім усталеної практики влаштову
вати масові гуляння, вона зби
рається пропагувати згадані свята. 
На перше півріччя року влада запла
нувала соціологічні дослідження, які 
мають прояснити для чиновників 
ситуацію, що склалася в духовному 
житті столиці. За результатами 
досліджень підрозділи міської 
адміністрації мають підготувати свої

пропозиції з покращення ситуації. В 
цьому ж першому півріччі 
адміністрація Києва має намір про
довжити роботу зі створення ради 
церков та релігійних центрів, розта
шованих на території міста. Головне 
управління з внутрішньої політики 
планує також видати довідник «Київ: 
релігійні організації», а також ство
рити його електронну версію в 
Інтернеті. В плани на першу полови
ну року увійшло і запровадження в 
столиці релігійного туризму до ду
ховних святинь столиці. Наразі 
відповідальні чиновники мерії не 
можуть сказати, хто саме і як буде та
кий туризм запроваджувати. Міська 
влада планує залучити до програми 
проектувальників та архітекторів: в 
2005 р. має бути остаточно узгодже
на й затверджена схема розміщення 
культових будівель на території 
міста. Схема найперше має врегулю
вати будівництво церков та будь- 
яких культових споруд так, щоб во
ни були рівномірно розташовані в 
місті. Влада констатує, що в столиці 
137 культових об’єктів і будівництво 
25-ти заплановано, і ще 319 при
міщень орендуються, а логіка в їх 
розташуванні не простежується. 
Схема, обіцяють чиновники, буде, 
зокрема, враховувати конфліктність 
релігійних конфесій. Іще одним 
пунктом роботи є підготовка спе
ціальної групи лекторів, які будуть 
проводити роз’яснення законів та 
правових актів з питань відносин 
держави і Церкви. Лектори, як пла
нується, виступатимуть перед трудо
вими колективами, членами гро
мадських та партійних організацій. 
Міська рада так визначає завдання

_______________Релігійне життя України
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лекторської групи: «сприяння толе
рантного співіснування різних кон
фесій в Києві, формування демокра
тичного світогляду, дотримання 
громадянських прав і свобод, поваги 
до традицій, культури та вірос
повідання українського народу». 
Міська адміністрація планує створи
ти і спеціальну комісію, яка вивчати
ме діяльність громад новітніх 
релігій, щоб визначати, чи можуть 
вони негативно вплинути на 
свідомість людини. За результатами 
роботи комісії влада планує видати 
брошури та роз’яснити діяльність 
цих організацій в ЗМІ. Як сказав на
чальник Головного управління 
внутрішньої політики О.Петік, вже 
зараз управління веде активне листу
вання з правоохоронцями та по
сольствами про окремі організації. 
Як приклад він навів перемовини с 
посольством Китаю з приводу діяль
ності «Фа-лунь-гунь». Тим релігій
ним організаціям, чия діяльність не 
протирічить закону, влада обіцяє 
повне сприяння. (RISU)

Чергова зустріч керівників та по
вноважних представників христи
янських Церков України відбулася у 
Києві наприкінці лютого. Учасники 
зустрічі обговорили низку питань, 
пов’язаних з державно-конфесійни
ми взаєминами в Україні та окресли
ли подальші кроки щодо співро
бітництва Церков та релігійних ор
ганізацій в напрямку захисту життя 
людини. Було узгоджено питання про 
прийняття до складу Наради пред
ставників християнських Церков Ук
раїни Української Православної 
Церкви Московського Патріархату та

Всеукраїнського Союзу об’єднань 
євангельських християн-баптистів 
(ВСОЄХБ). У зустрічі взяли участь 
представники Української Православ
ної Церкви Київського Патріархату, 
Української Греко-Католицької Церк
ви, Римо-Католицької Церкви в Ук
раїні, Церкви християн віри єван
гельської України, Всеукраїнського 
Союзу об’єднань євангельських хрис- 
тиян-баптистів, Української Христи
янської Євангельської Церкви, Брат
ства незалежних церков та місій єван
гельських християн-баптистів та Ук
раїнської Лютеранської Церкви. На
рада представників християнських 
Церков України була утворена у 
грудні 2003 року. На даний момент до 
складу Наради представників христи
янських Церков України, крім УПЦ 
МП та ВСОЄХБ, входять: Українська 
Православна Церква Київського 
Патріархату, Українська Греко-Като- 
лицька Церква, Римо-Католицька 
Церква в Україні, Церква християн 
віри євангельської України, Ук
раїнська Християнська Євангельська 
Церква, Братство незалежних церков і 
місій євангельських християн-бап
тистів та Українська Лютеранська 
Церква. (Інститут релігійної свободи)

З політичних міркувань ко
лишній губернатор Харківщини 
Є.Кушнарьов за два дні до прези
дентських виборів передав Успенсь
кий Собор УПЦ Московського 
Патріархату. Розрахунок був про
стий -  набрати додаткові голоси 
В.Януковичу. Народний депутат Де
нис Шевчук оспорює це рішення, 
посилаючись на те, що це зрештою 
призведе до знищення розміщеного
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там унікального (ще є лише у 
Львові) органу. Депутат пропонує 
опитати харків’ян на предмет того, 
якою має бути подальша доля хра
му -  органним залом, а чи ж храмом 
УПЦ МП? Суд призупинив процес 
передачі будівлі Церкві Московсько
го Патріархату. Відомо, що свої пре
тензії на Собор висунула також 
єпархія УАПЦ.

Газета «Киевские ведомости» (4 
березня) застерігає від кумівства при 
формування органів влади в Україні.
Бо ж справді міністр культури Оксана 
Білозір -  хресна мати дітей Ющенка. 
Двічі він кумував у секретаря РНБО 
Порошенка. А племінник Ярославчик 
вже є заступником голови облдер
жадміністрації і т.д. Зрозуміло, що ро
дичі чи куми є більш надійними 
співпрацівниками (бо ж ця близькість 
освячена ще й певним християнсь
ким обрядом), а чи завжди вони є 
більш кваліфікованими!

Володимирська гірка Києва. Нині 
в цій містині Столиці домінує дух 
спокою і святості. Певно що це є ви
явом тих святинь, які тут знаходять
ся -  пам’ятник князю-хрестителю 
Руси-України і Свято-Михайлів
ський монастир. До всього цього до
дається пам’ятник тим, хто з волі 
Москвою спричиненого в Україні в 
1932-1933 роках голодомору зали
шив Богом даним їм даром життя. 
Пам’ятником цим жертвам стане ве
личезний хрест, який буде прогляда
тися з боку Дніпра так само, як і 
пам’ятник. В одній з будівель тут же 
розміститься Музей голодомору. Від 
Володимирської гірки буде йти міст,

який приведе нас до пам’ятника 
Магдебурзького права, який частіше 
сприймається як пам’ятник хрещен
ня, бо ж він знаходиться там, де ко
лись вливала свої води в Дніпро за
гнана тепер в підземні труби річка 
Почайна. Саме в ній нібито й відбу
лося знамените Володимирове хре
щення. Буде також здійснена на Во- 
лодимирській гірці вирубка тих де
рев, які не дають можливості Воло
димиру бачити Дніпро, а вірніше -  
бачити пам’ятник хрестителю з боку 
Дніпра. Ось тільки чи збережеться 
той дух святості на гірці, який відчу
вався тут до її першої реконструкції, 
завезення і необдуманого розкидан
ня по площині різних паркових 
пам’ятників і розрідження кущів та 
дерев?

Олесь Бузина прагне й далі бузи-
ти. Продовжуючи свою брудну тра
дицію «Вурдулака», він підготував до 
видруку вже другу книгу, яка є уда
ром по українським святиням. По
падає тут насамперед Богдану 
Хмельницькому, який, за словами 
«найлітературнішої Сердючки» по
стає як «в певному розумінні порно
графічний мужик».

Надпис «Топ моделі одягнуті не у 
відповідності з вимогами голови 
Комітету ВР з свободи слова Мико
ли Томенка» зник з газети «Столич
ка». Ним користався редактор цієї 
газети в глузливому змісті підпису
ючи оголені зображення жінок, пев
но не усвідомлюючи в силу своєї 
національної ментальності те, що в 
природі українця -  цнотливість. Це 
лише при сварках жінки-українки
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показували одна одній з відповідни
ми пропозиціями те, що пан редак
тор споглядає, любуючись цим, і 
прагне в такий редакторський засіб 
до цієї ментальності прилучити й 
представників інших етноспільнот. 
Християнські церкви не сприйма
ють те, що прагне привнести в здо
рову ментальність українців вель- 
минешанований із-за цього редак
тор. Вони вже неодноразово вислов
лювали свої застереження з цього 
приводу, але ж, оскільки вони хрис
тияни, то мораль нехристиян зміни
ти вони так і не можуть. Певно що, 
прийшовши в чужий національний 
дім, представники інших етносів 
мали б шанувати ментальність і 
культуру його господарів, а не 
нав’язувати те, що характеризує їх 
духовність, а може й духовність на
роду, з якого вони є.

Грецький Фонд імені Анастасіоса 
Левентіса має намір виділити 105 ти
сяч евро для реставрації православ
ного храму на честь Івана Предтечі в 
місті Білгород-Дністровському  
(Одеська область). Про це заявив 
представник фонду в Україні В.Кара- 
георгіс. Храм в ім’я Івана Предтечі 
датується XV-XVI століттями і в да
ний момент має статус пам’ятника 
архітектури національного значення. 
За переказом храм збудували на місці 
загибелі святого Івана Нового Со- 
чавського. У радянські часи церква 
була закрита і прийшла в запустіння. 
Служби в храмі відновилися вже 
після розпаду Союзу. Зараз церква на 
честь Івана Предтечі, яка пережила 
десятиліття запустіння, потребує рес
таврації. ( pravoslavie.ru)

Релігійне життя України

Створена в травні минулого року 
Міжнародна організація Ордену 
Святого Станіслава має свій центр 
відтепер в Києві. Великим магістром 
Міжнародного ордену на наступні 
п’ять років став Великий пріор -  гла
ва української асоціації спільноти 
Павло В’ялов. До організації входять 
асоціації і посольства із 12 країн 
світу. В кінці минулого року пред
ставників Ордену прийняв папа Іван 
Павло II. Одержуючи нагороду з рук 
магістра Ордену, Понтифік благо
словив спільноту на успішну 
діяльність. «Тепер я не знаю, -  заува
жує П.В’ялов, -  як будуть вести себе 
наші опоненти, на чому буде грунту
ватися їх критика нас. Може вони се
бе вважають розумнішими від 
Святійшого престолу?». Оскільки ка
валерами Ордену є й православні, то 
П.В’ялов відвідав також Патріарха 
Єрусалимського і одержав і від нього 
благословення на діяльність. (Фак
ты. - З  березня)

ПРАВОСЛАВ’Я
Хмельницьке єпархіальне уп

равління УПЦ МП та Хмельницьке 
єпархіальне управління УПЦ КП 
звернулися до міського голови 
Хмельницька Миколи Приступи з 
проханням сприяти добудові вже за
кладених релігійних споруд. Владики 
цих Церков готові виступити перед 
депутатами на найближчій сесії 
Хмельницької міської Ради з метою 
детального обговорення низки цер
ковних питань. Виходячи із релігій
ної ситуації у православ’ї у м.Хмель- 
ницькому, єрархи також прохають 
міського голову надавати релігійним
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організаціям нові земельні ділянки 
під забудову храмів лише детально 
вивчивши питання доцільності та
кої забудови та за погодженням з 
керівниками конфесій. Єпархіальне 
управління УПЦ МП та єпархіальне 
управління УПЦ КП пропонують 
Хмельницькому міському голові по
будувати за кошти міста на всіх 
цвинтарях міста каплиці для за
упокійних богослужінь, в яких мог
ли б відправляти похорон та панахи
ди священнослужителі різних кон
фесій. У зверненні, яке підписали 
владика Антоній (Махота), архиепи
скоп Хмельницький і Кам’янець- 
Подільський, керуючий Хмельниць
кою єпархією УПЦ КП та Владика 
Антоній (Фіалко), архиепископ 
Хмельницький і Шепетівський, ке
руючий Хмельницькою єпархією 
УПЦ МП, також міститься пропо
зиція запрошувати представників 
Церков для розгляду на засіданнях 
міської Ради питань відзначення 
релігійних свят та надання допомоги 
релігійним організаціям міста. 
(RISU)

Причиною захоплення примі
щення патріархії УАПЦ слугували не 
якісь там віроповчальні непоро
зуміння між Предстоятелем Церкви 
митрополитом Мефодієм та архи
епископом Ігорем, а насамперед ма
теріальні претензії -  ті 425 кв.м. в бу
динку на вул. Трьохсвятительській, 
де, окрім патріархії, розмістилася 
капличка Димитрія Солунського, 
центр візантиністики та патрології, 
редакція газети «Наша віра», крам
ничка релігійних видань та ін. Як 
відомо, архиєрейський собор вивів

владику Ігоря Ісіченка, прихильники 
якого займали приміщення, за штат 
УАПІД. «Ми чекали майже два роки, 
доки Ігор Ісіченко звільнить 
приміщення, а потім вирішили 
діяти самі. Ось подивіться, що я за
служив за чотири роки у влади, а в 
них там 425 кв.м.», -  зауважує влади
ка Мефодій, показуючи невеличку 
кімнатку під сходами Андріївської 
церкви у Києві. (Україна молода. -  2 
березня)

Своїми заявами і діями архиепис
коп Харківський вже не перший рік 
вносить збурення у внутрішнє життя 
Української Автокефальної Церкви.
Цьому слугує і останній його намір 
скласти з себе обов’язки керуючого 
справами УАПЦ, правда -  лише на 
Помісному соборі Церкви. Як відомо, 
цих повноважень його вже раніше 
лишив Архиєрейський Собор УАПЦ. 
А оскільки владика не підпорядкував
ся цьому рішенню і продовжував зай
мати приміщення канцелярії Церкви, 
то прихильники Предстоятеля УАПЦ 
-  митрополита Київського і всієї Ук
раїни Мефодія вдалися до силового 
захоплення офісу Церкви і видворен
ня звідти архиепископа Ігоря разом з 
його колегами. Що проглядається в 
Заяві владики, так це невизнання йо
го Вселенським Патріархом і водно
час певна байдужість до Церкви мит
рополита Константина, якого 
архиепископ настирливо пропонує 
визнавати главою УАПЦ. (Львівська 
газета. -  № 39)

Візантійську православну пара
дигму, на думку архиепископа Ігоря 
(УАПЦ), часто безпідставно звужу
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ють до державно-церковної сим
фонії, яка витворилася в найпроб- 
лемніший період життя Церкви. 
«Новий час ставить нас перекд нови
ми викликами... Церква має за 
обов’язок говорити з людиною мо
вою її часу». Нині кожний священ
нослужитель, на думку владики, «не 
вдаючись до риторики, якою послу- 
гувалася Церква в часи державного 
статусу у Візантійській імперії, пови
нен вміти зрозуміло й переконливо 
говорити до людей... Він має привес
ти сучасного українця до церкви не 
просто, щоби поставити свічку, по
святити паску або ^оду. Нашого су
часника треба підвести до потреби 
пізнати Євангеліє не як пам’ятку 
давнини, а як живлющу силу в ду
ховній пустелі, на яку ми інколи пе
ретворюємо наш світ». (Арка. -  № 4)

Про неможливість вирішити 
церковне питання в Україні адмі
ністративними методами заявив 
10 березня голова Відділу зовнішніх 
церковних зв’язків Московського 
Патріархату митрополит Смоленсь
кий і Калінінградський Кирил (Гун- 
дяєв). Заява пролунала у відповідь на 
запитання учасників Всесвітнього 
Російського Народного Собору, 
який цими днями проходив у 
Москві, про можливість адміністра
тивної підтримки «розкольників» з 
боку української влади і дис
кримінації канонічної Української 
Православної Церкви. «Жодне сило
ве вирішення церковного питання в 
Україні неможливе», — відповів ми
трополит Кирил. «В Україні є ка
нонічна Православна Церква та існу
ють два розкольницькі угруповання.

Було 6 великою оманою вважати, що 
можна змінити баланс сил на ко
ристь цих угруповань, спираючись 
на державний, адміністративний ре
сурс», — додав він. За словами мит
рополита, «Московський Патріархат 
не має ніяких відомостей про те, що 
державна влада України має намір 
використовувати адміністративний 
ресурс із цією метою». Митрополит 
висловив надію, що церковне питан
ня в Україні «буде вирішене винят
ково церковними, канонічними за
собами». За його словами, історія 
свідчить, що силові методи приво
дять тільки до погіршення ситуації і 
пролиття крові. Митрополит також 
висловив свій погляд на сучасний 
стан українського суспільства. «Сьо
годні Україна має потребу миру та 
суспільної злагоди, тому що країна в 
результаті виборів виявилася 
розділеною», — вважає представник 
Московського Патріархату. -  Нам 
здається, що головним завданням 
нинішнього уряду України повинне 
бути подолання цього поділу. Пере
бороти його можна тільки мирним 
шляхом. Силові вирішення, у тому 
числі релігійного питання, приве
дуть до конфронтації. У мене є 
відчуття, що нинішні українські 
лідери це розуміють. Я б дуже хотів 
не помилитися», — підсумував мит
рополит Кирил. (sedmitza.ru)

Газетно-журнальна продукція 
Дніпропетровської єпархії УПЦ МП, 
зокрема часописи «Спасите наши 
души» та «Начало» і газета «Мир»
перетворилися в рупор пропаганди 
«царственных страстотерпцев». їм у 
виданнях митрополита Іринея при
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свячується надто багато уваги. То ж 
не дивно, коли під час однієї з кон
ференцій за участю Церкви все поча
лося з відомого гімну «Боже, Царя 
храни». Оплакуючи імператора Ми
колу II, званого в народі свого часу 
кривавим, дніпропетровські мос
ковсько-православні в такий спосіб 
висловлюють свою тугу за тією 
імперією, в якій дійсно Українська 
Православна Церква була перетворе
на, за словами Тараса Шевченка, в 
«церкву-домовину».

Православні громадські ор
ганізації України, Росії і Білорусі 
найближчим часом збираються 
розпочати хресний хід містами 
трьох країн, який завершиться у 
Москві 17 липня -  у день вбивства 
останнього російського імператора 
Миколи II і членів його родини. Та
кий хід стане свого роду демонст
рацією єдності та того, що віруючі 
УПЦ (МП) не сприймають ідеї 
відділення від Московського 
Патріархату. «Хресний хід буде 
символізувати покаяння російсько
го народу за руйнування великої 
держави, у тому числі за Каїнів гріх 
братоненависництва, на який наць
ковують український народ 
націоналісти і прихильники цер
ковних розколів», -  вважає прес-се- 
кретар Союзу православних грома
дян Кирило Фролов. За його слова
ми, учасники ходу мають намір 
продемонструвати єдність трьох 
слов’янських народів, Російської 
Православної Церкви, а також те, 
що «православні віруючі України 
не сприймають ідеї відділення від 
Московського Патріархату і готові

до адекватної відсічі будь-якого 
втручання у церковне життя». 
(www.interfax-relwion.ru)

Союз православних громадян 
України категорично відкинув 
звернення Київського Патріархату 
про необхідність утворення Єдиної 
Православної Церкви. В своєму ко
ментарі на події в Україні Союз за
являє, що «якщо тільки УПЦ МП 
стане гонимою, то її вірні негайно 
самоорганізуються, і так, що по
вернуть Церкві захоплені розколь
никами храми, підтримають опо
зиційні сили на парламентських 
виборах 2006 року». На завершення 
москвофіли з Союзу православних 
громадян заявляють, що «той, хто 
провокує будь-які -  філаретівські 
чи Варфоломіївські -  авантюри із 
створення так званої української 
помісної церкви, заздалегідь 
прирікає себе на роль політичного 
пугала й біляцеркованого авантю
риста» (Мир. -  №5).

Оголошений новою українською 
владою курс на євроінтеграцію -  це 
зрада єдинокровних і єдиновірних на
родів Росії та Білорусії, які разом з Ук
раїною належать до однієї східно
слов’янської Православної цивілізації. 
Ці слова звучали із уст голови право
славного братства ім.Олександра 
Невського Юрія Єгорова на мітингу 
перед Секретаріатом Президента, ор
ганізованому Союзом православних 
братств України та Російським рухом 
України. Крикунів тут було не так ба
гато, але вони протестували проти 
вступу України в НАТО. Цікаво, а чо
му вони -  ці росіяни в Україні -  не де
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монструють свою зневагу проти всту
пу до НАТО їх Батьківщини -  Росії?

Громада православних віруючих 
Почаєва звернулася з листом до 
намісника Лаври єпископа Володи
мира. Вони нагадують йому, як ченці

обителі в дні Помаранчевої рево
люції зворушливо розповідали про 
страждання Януковича за віру пра
вославну, застерігали від запроданця 
дияволу В.Ющенка. Злобою несло 
від видрукуваних в редагованій вла
дикою газеті «Православный взгляд» 
слів: «Ющенко будет громить кано
ническое правоелпавие. На наши 
земли полезут окупанты и неоткуда- 
то из-за границы, а родные -  оран
жевые». А ось інша цитата: «После 
вступления в борьбу за пост Прези
дента Украины открытое, симпатич
ное лицо молодого импозантного 
мужчины стало тнапоминать иллюс
трации из медицинских учебников 
самых страшных уродов... Не воз
можно не видеть явного знамегния 
Божьего». Нелюди отруїли, а по- 
чаївські ченці на цьому злорадству- 
ють. В Сірка тепер би позичити очі 
цьому «єпископу», бо ж християнсь

кого у нього і підвладних йому 
ченців явно мало. На території Лав
ри роздавали паломникам брехливі 
листівки, буклети, церковні кален
дарі із союзним зображенням Сабо- 
дана і Януковича. Це -  не голос наро
ду, який виборов своє право на сво
боду, а свідків темряви. «І ще доз
вольте запитати Вас, -  пишуть авто
ри листа, -  для чого стільки озб
роєних бригад у камуфляжній формі 
тиняється на території Лаври, наво
дячи жах на парафіян? Кого і від ко
го вони охороняють? То ж віримо у 
те, що та неправда, яку ви поширю
вали, відімре назавжди, а залишить
ся лише премудрість». А може вла
дику варто на основі кримінального 
закону запитати за наклепи, брехню, 
порушення Закону про свободу 
совісті, який забороняє Церкві зай
матися політичною діяльністю? 
(Свобода. - 2  березня)

Хто ж є цей чоловік в рясі із хра
му Церкви Московського Патріар
хату в Тернополі? Таке питання ви
никло в жіночки, яку «святий» 
отець екзаменував і водночас по
вчав, поки дозволив виконати роль 
куми. Тут звучав наголос лише на 
істинності Церкви Московського 
патріархату, слова про Президента 
від нечистого, про російського царя 
Миколу II як «нашого» і «святого», 
про хрещення князем Володими
ром «русского народа». Багато 
інших нісенітниць ще наговорив 
цей батюшка. Ось тільки не врахо
вує він, що є чужинцем на ук
раїнських теренах. Таке йому гово
рити б не в Україні, а десь в Росії чи 
Білорусі. (Свобода. -  №23)
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Московський Патріархат претен
дує на всі православні святині ук
раїнського народу. Співробітник йо
го Відділу зовнішніх зв’язків про
тоієрей Миколай Балашов ці пре
тензії «обґрунтовує» тим, що давні 
храми були збудовані в період 
Київської Русі, коли ще не існував 
поділ «між церквою, що знаходиться 
в межах України Церквою, що зна
ходиться в межах нинішньої Росії». 
Так ось у кого б повчитися Жири
новскому і Лужкову в обґрунту
ванні їх посягань на українські землі!

У Вінниці знайдена стародавня 
ікона Почаївської Богоматері. Жи

телька Вінниці передала в єпархію 
УПЦ МП унікальну ікону явлення 
Божої Матері в Почаєві. Старо
давній образ господарі випадково 
виявили на горищі власного будин
ку. «Є припущення, що ікона була 
викрадена після революції з одного з 
храмів Вінницької єпархії. Віро
гідно, образ був написаний на почат

ку XX ст. на полотні, яке потім на
клеїли на дерево. Вага ікони складає 
приблизно 40 кілограмів, висота -  
105, а ширина -  84 сантиметри. Об
раз написаний у стилі іконописної 
школи Києво-Печерської Лаври. 
Відтіля, імовірно, і був майстер», -  
сказав прес-секретар Вінницької 
єпархії УПЦ МП диякон Владислав 
Демченко. Вінницька єпархія УПЦ 
МП має намір провести реставрацію 
знайденої ікони. Після цього образ 
передадуть одному із храмів УПЦ 
МП. (pravoslavie. ги)

СВІТ РИМ О-КАТО ЛИ ЦИЗМ У І 
ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМУ

Глава УТКЦ Патріарх Любомир 
(Гузар), перебуваючи з візитом у 
СІЛА, відвідав українські осередки у 
цій країні. Під час зустрічі в Ук
раїнській школі у Вашингтоні він 
закликав місцевих греко-католиків 
відчувати єдність з одновірцями в 
Україні і світі. «Є важливим відчути, 
що ми є одна Церква. І це незалежно 
від того, чи знають люди українську 
мову, володіють нею чи ні. Щоб во
ни відчули, що вони є частиною 
Церкви, яка має свій осередок в Ук
раїні. Але має своїх віруючих і в 
Америці, і в Канаді, і в Австралії. Од
ним словом, що ми є одне», — ска
зав кардинал Любомир. Така 
єдність, впевнений владика, може 
існувати тільки за умов національ
ної свідомості віруючих: «На чу
жині, поза межами України, кожен 
мусить себе запитати: а хто я є? 
Звідки я походжу? Що я з собою не
су? Що я собою представляю?». Гла
ва УГКЦ також згадав про нещо
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давні зміни у суспільному та 
політичному житті України. На його 
думку, ці процеси, які відбуваються, 
безперечно сприятимуть зміцненню 
свідомості українців як в Україні, 
так і поза її межами. «Останніми ча
сами дуже цікаво. Помаранчева ре
волюція поставила Україну у центр 
уваги. Значить, я вже маю з чим 
ідентифікуватись». Історично скла
лося так, що діяльність УГКЦ поза 
межами України мала патріотичний 
характер. Оскільки в Україні за ра
дянських часів греко-католики пере
живали переслідування, саме на 
відродження та під іримку існування 
своєї Церкви в Україні були направ
лені зусилля греко-католицької ук
раїнської діаспори. Наразі, мабуть, 
настав час зосередитись на самій 
вірі, на зміцнені духовних цінностей 
віруючих української діаспори, вва
жає Любомир (Гузар). За його слова
ми, тепер Україна різними способа
ми може допомогти своїй діаспорі, 
навіть вже тим, що існує українська 
держава. 6 березня Патріарх Любо
мир відправив Службу Божу у 
місцевій українській греко-като- 
лицькій церкві Святої Трійці біля 
Вашингтона.

Греко-католики прагнуть пере
гнати інші конфесії і Церкви Ук
раїни входженням у військо їх свя
щеників у ролі капеланів. То ж
маємо тоталітарність в намірі. На ос
танньому Синоді УГКЦ владика Гу
зар повідомив, що він звернувся з 
листом до Президента України про 
введення капеланства. При цьому 
кардинал зауважив, що для запрова
дження офіційного капеланства в

Україні церква повинна мати підго
товлених священнослужителів, чим 
вона має намір вже зайнятися. Глава 
УГКЦ наголосив на тому, що семіна
ристи не мають уникати служби в 
Армії, а повинні пройти військовий 
вишкіл.

Ікону «Христос -  палаюче серце» 
Львівський музей історії релігії пере
дав після реставрації її законному 
господарю -  греко-католицькій 
церкві св. Михаїла села Боянець, що 
на Жовківщині. Ікону з храму забра
ли ще в 1973 році. Її місце протягом 
майже ЗО років зяяло «більмом». І 
ось тепер воно заповнилося. Меш
канці Боянця вірять в чудодійну си
лу святині. Відреставрувавши ікону, 
передану йому з історичного музею, 
Музей релігії віддав її храму Боянця 
на річний термін. Якщо через рік ви
явиться, що відреставрована ікона 
із-за бережного ставлення до її збе
реження матиме добрий вигляд, то 
Музей тоді передасть її громаді села 
на довічність.

Схвалені Верховною Радою Ук
раїни принципи формування ор
ганів влади лягли в основу форму
вання Ради студентів Українського 
Католицького Університету. Пере
двиборна кампанія тут тривала два 
тижні. Змагалися за представництво 
у PC УКУ дві групи -  Команда 
вільних радикалів «Вища міра» та 
Студентський виборчий блок «Ми». 
Перемогла остання, яка запропону
вала такі форми роботи сформова
ного нею студентського уряду, які 
прийшлися до вподоби 60% сту
дентів навчальної установи.
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Операцію на очах главі УГКЦ 
Любомиру Гузару зроблено у СІЛА.
Кардинал вже давно має серйозні 
проблеми із зором. Він сподівається, 
що хірургічне втручання поверне 
йому зір. Цю операцію йому мали 
робити у США ще в кінці минулого 
року, проте із-за політичних подій у 
нашій державі владика переніс її на 
березень ц.р. Блаженніший хотів бу
ти разом із своїм народом в дні 
вирішення його історичної долі. 
Кардинал лікується у клініці в США 
не тому, що недовіряє українським 
лікарям, а тому, що тут робили йому 
а очах першу операцію. В Україну 
владика повернеться у травні місяці.

XXIII з’їзд духовенства та богопо- 
свячених осіб України східного та 
західного обрядів відбувся із 28 лю
того по 3 березня в реколекційному 
будинку св. о.Піо в м.Красилів 
(Хмельницька область). На захід 
зібралися 46 монахинь, священиків, 
братів та семінаристів з усієї Ук
раїни. В ході реколекцій його учас
ники проводили спільні та особисті 
молитви, взяли участь у спільних Бо
гослужіннях (східного та західного 
обрядів), мали дискусії у малих гру
пах. Головними темами цих днів ду
ховного зосередження були: живе 
пережиття особи Ісуса Христа в 
житті християнина, прощення та 
внутрішнє зцілення, Святий Дух та 
місія. У цьому році проповідником 
з’їзду був о.Мануель Кассанова 
(єзуїт), іспанець. Отець Мануель має 
великий досвід у веденні реколекцій 
для духовенства, протягом 20 років 
працював місіонером в Індії, з 1987 
по 1997 рік працював директором

Європейського Бюро ACSSE 2000 в 
Римі, на сьогоднішній день є голо
вним координатором руху Віднови у 
Святому Дусі в Католицькій Церкві в 
Іспанії, а також консультантом у 
Всесвітній Раді Євангелізації 2000. 
(www.catholicmedia.org. иа)

Ж ИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ
В Одеському Церковному центрі 

Апостола Павла Німецької Єван
гелічно-Лютеранської Церкви Ук
раїни 4-7 березня відбулася зустріч 
міжнародної змішаної робочої гру
пи «Примирення в Європі». Ця гру
па виникла після європейської еку
менічної зустрічі в австрійському 
місті Грац у 1997 році. Метою групи, 
до якої входять офіційні представ
ники Церков Європи, сприяти 
справі примирення в цій частині 
земної кулі, -  повідомила прес- 
служба Одеської єпархії РКЦ. 5 бе
резня відбулася зустріч представ
ників робочої групи і Духовної ради 
християнських конфесій м.Одеси й 
Одеської області, яку очолює єпис
коп Броніслав Бернацький (РКЦ). 
Учасники зустрічі «Примирення в 
Європі» повідомили про ініціативи 
своєї групи. Зокрема, мова йшла 
про заплановану на вересень цього 
року в Києві міжконфесійну конфе
ренції, присвячену питанням релі
гійного виховання. У свою чергу 
представники Духовної ради роз
повіли гостям про життя своїх гро
мад, роботу міжконфесійної Духов
ної ради, її пастирських і наукових 
ініціативах. У ході зустрічі відбулася 
також спільна міжконфесійна мо
литва. (RISU)
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Сестринські зв’язки українських 
і білоруських лютеран з кожним 
днем стають все міцнішими. За за
прошенням Синоду Болгарської Лю
теранської Церкви відвідав Софію 
єпископ УЛЦ В’ячеслав Горпинчук. 
Окрім участі в святковій літургії, 
владика брав також участь в рукопо- 
кладанні двох нових пасторів БЛЦ. 
Як Українська Лютеранська Церква, 
так і Болгарська є членами Вірос
повідної Євангельсько-Лютерансь- 
кої конференції.

На відміну від інших знаних в Ук
раїні протестантських спільнот, Церк
ва Християн віри євангельської -  
п’ятидесятників України вийшла із 
існуючих ще з радянських часів Союз
них, а тепер СНДівських структур. Це 
дає можливість їй відчувати себе 
вільною у своїх діях, не оглядаються на 
те, а що там подумають «старші брати 
і сестри» зі східних земель. То ж 
керівника Церкви ХВЄ ст.єпископа 
Михайла Ланочка часто бачили на 
Майдані разом з тими, хто молився за 
добро і правду, хто засуджував зло, ви
магав чесних виборів, відкидав сепара
тизм, можливість використання сили 
та ін. Церква п’ятидесятників успішно 
зростає. Нині вона має вже десь півто
ри тисячі громад. Цьому значною 
мірою сприяє її українська патріо
тичність, активне місіонерство, праг
нення жити на вістрі часу. Певно що 
такими мали 6 бути всі протестанти.

П’ятий будинок молитви спору
дила в с.Будки Маневицького району 
на Волині громада Християн віри 
Євангельської. Всі попередні з різних 
причин влада забирала у вірних, ви

кидаючи громаду молільників прямо 
на вулицю. При відкритті нового До
му молитви віруючі дякували Богові 
не тільки за нове приміщення, але й 
за збереження ним вже ось протягом 
80 років їхньої громади, за той вро
жай, з яким будківські п’ятидесятни
ки зустріли свій ювілей.

ADRA -  цією абревіатурою з 
англійської позначають діяльність 
адвентистського агенства допомоги 
й розвитку. АДРА надає допомогу 
нужденним, незважаючи на їх 
національну, політичну чи релігійну 
належність. Основна діяльність АД- 
РИ в Україні спрямована на прак
тичну соціальну й економічну допо
могу малозабезпеченим громадянам, 
пенсіонерам, дітям, особливо тим, 
хто постраждав внаслідок аварії на 
ЧАЕС, біженцям та іншим мігран
там. Ця допомога здійснюється че
рез конкретні короткотермінові і 
довготривалі проекти в галузі 
соціального забезпечення, освіти, 
створення робочих місць, медицини 
тощо. Окрім України, АДРА здій
снює свою діяльність в понад 140 
країнах.

ХАРИЗМАТИЧНІ 
ЦЕРКВИ УКРАЇНИ

Президент Об’єднання незалеж- 
них християнських харизматичних 
церков України Анатолій Гаврилюк 
означив дві проблеми, які мають всі 
з очолюваної ним спільноти. Пер
ша -  духовна. Мова йде про духовне 
будівництво церкви, створення ко
манди, налагодження відносин все
редині команди, здійснення Божого
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бачення щодо перспектив церкви. 
Друга -  полягає у зовнішніх факто
рах. Більшість наших церков не ма
ють власних будівель. Тому прихо
диться орендувати, а це не так про
сто і не дешево.

Серед активних учасників Пома
ранчевої революції і її симпатиків 
харизматична церква Посольство 
Боже. Її очолює тридцятисе- 
мирічний нігерієць Сандей Аделад- 
жа. Посольство Боже нараховує ли
ше в Україні 36 тисяч своїх членів. 
Сандей свою місіонерську роботу 
почав у нас в 1993 році. Першими, 
кому він ніс слово Євангелія, були 
київські бомжі і алкоголіки. Пастор 
володіє українською мовою. Пома
ранчеву революцію ця Церква роз
глядає як «справу рук Божих». (По
ступ. -  N° 47)

Церква «Посольство Боже» в дні 
Помаранчевої революції поширюва
ла на Майдані спецвипуск своєї газе
ти. Привернуло увагу не тільки те, 
що газета ця вперше була видрукува
на українською мовою, а й ті 7 прин
ципів національного Відродження, 
які запропонувала ця харизматична 
спільнота. Серед них зокрема: відро
дження поваги до землі, на якій ми 
живемо та людей, які нас оточують; 
необхідність зміни сердець людей з 
визнанням ними людини вищою 
цінністю; забезпечення єдності 
країни; становлення керівника-ліде- 
ра країни як взірця для всіх тих, пе
ред ким він є підзвітним та ін.

Харизматична Церква «Слово 
життя» з Донецька матиме відтепер

свій Дім молитви. Ним стає купле
ний Церквою колишній кінотеатр 
«Сталь». Дозвіл на продаж будівлі 
вже дала міська рада. Церква пого
дилася відремонтувати будинок 
відповідно до тих норм, які були 
визначені донецькою владою. 
Рішення міськради Донецька засуд
жено Церквою Московського 
Патріархату, яка, на відміну від ха- 
ризматичних Церков міста, в дні ви
борчого процесу всіма фібрами своєї 
душі була тут за В.Януковича.

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ
Капища давніх богів Київської 

Русі були зруйновані тисячу років 
тому при прийнятті християнства.
Був вкинутий в Дніпро і поставле
ний князем Володимиром ще до 
прийняття нової релігії на горбі 
над Києвом «Перун дерев’яний із 
срібною головою». Неоязичники- 
рідновіри Києва мають намір 
відродити статую Перуна і поста
вити її на тому місці берега Дніпра, 
де свого часу «видобав» Володи
мирів Перун.

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ
Духовне Управління мусульман 

України приділяє багато уваги на
вчанню релігійних діячів із мусуль
манських громад. Не встигли завер
шити свою роботу спеціальні курси з 
підвищення кваліфікації духовних 
осіб, які в січні-лютому пройшли в 
київській мечеті «Ар-Рахма», як ДУ
МУ оголосило підготовку до нового 
курсу . Його заплановано провести в 
червні цього року.
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іу д е й с ь к и й  с в іт

Цвинтар послідовників іудейсь
кої релігії був раніше там, де нині 
розміщено у Львові Краківський ри
нок. Єврейська громада міста вима
гає заборонити будь-які забудови на 
цій території. Глава УГКЦ кардинал 
Гузар також закликав до делікатного 
вирішення проблеми, зважаючи на 
релігійний і культурний аспект спра
ви. Єврейсько-караїмське кладови
ще у Львові було започатковане в 
1420 році. Закрили його в роки 
австрійської влади у 1855 році. Ста
тус кладовища ним втрачено у 
сталінські часи. Через 50 років після 
останнього поховання, як то було в 
радянські роки, кладовище закрили і 
дали дозвіл на розміщення на ньому 
ринку. З 1995 року єврейська грома
да вимагає поновлення за ним старо
го статусу і заборони будь-якої забу
дови на окреслених нині певними 
вулицями територіях. Питання про 
єврейське кладовище у Львові з 
ініціативи проізраїльського лобі 
розглядав у 2000 році навіть конгрес 
США, погрожуючи в разі не- 
вирішення проблеми Україні еко
номічними санкціями. (Львівська га
зета -  №41)

Дрогобицька міська влада одержа
ла прохання від представництв в місті 
Об’єднання євреїв України і 
Об’єднання іудейських релігійних ор
ганізацій України з проханням визна
ти історичні межі стародавнього 
єврейського кладовища в м. Дрого
бичі як об’єкт культурної спадщини 
місцевого значення, водночас провес

ти археологічні розкопки з метою ви
явлення стародавньої каплиці відомо
го рабина О.Перлова. Як це все зроби
ти, в міській раді ніхто не уявляє, бо ж 
на місці кладовища збудовані п’яти
поверхові будинки. Пропонують не 
шукати фундамент каплиці О.Перло
ва, а збудувати її заново, але у сим
волічному вигляді. (Дрогобич -  №9)

ІНШІ РЕЛІГІЇ
Громада буддійських монахів Ор

дену Ніппондзан Мьоходзі звернула
ся до міської влади Києва з прохан
ням виділити ділянку землі для спо
рудження «Святого Кургану Миру -  
Ступи, який присвячується Новітній 
Ері Правди, миру. Єдності і Свободи 
в Україні, на честь ненасильницької 
народної революції». Практика спо
рудження таких сакрально-архітек
турних пам’яток давно відома у 
всьому світі, в кожній країні у 
своєрідних національних формах. 
Як і християнські храми, вони на
правлені на візуалізацію об’єкта 
вшанування для віруючих людей, на 
задоволення їх релігійних почуттів, 
переживання реальної присутності 
надприродного, що є обов’язковою 
ознакою будь-якої релігії. Буддійські 
ступи постають дійсною архітектур
но-ландшафтною прикрасою будь- 
якого природного і соціального про
стору. Під час Помаранчевої рево
люції монахи з Ордену Ніппондзан 
Мьоходзі були разом з народом на 
Майдані, молилися спільно з хрис
тиянами за щасливе майбутнє Ук
раїни. Духовним натхненником про
екту Ступи є відомий буддійський 
монах Дзюнсей Тарасава.
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МІСТИКА

Під час революції на Майдані за 
Народного Президента молилося 
десь двадцять цілителів. Народна 
цілителька Христина Капітан в роз
мові з нею кореспондентки газети 
«Місто» (23 лютого) зізналася: «Ми 
просили Бога, щоб він сам обрав до
стойного. Україна зверталася до Бога 
сотні років, і він почув її молитви. 
Той, хто зрештою став Президен
том, є обранцем Божим». Астролог 
Іван Круп’як при цьому зауважив: 
«Що якщо Ющенко про це і не знав, 
але безумовно, що здогадувався, бо є 
надто чутливою особистістю».

Астрологи зробили динамічний 
прогноз для Ющенка з 23 лютого
2004 року до 23 лютого 2010 року.
2005 вони не називають надто щас
ливим для нього. Проте він має 
можливість досягнути поставленої 
мети завдяки суто власним зусил
лям. Надзвичайно багато їх піде на 
заліковування хвороби, яка загалом 
вилікується. Але чорна смуга його 
життя скоро скінчиться. 2006 рік бу
де успішним, а 2007 рік -  вершина 
його правління -  дуже успішним. До 
2010 року Ющенко буде на висоті у 
всьому, майже без провалів. У найб
лижчі три роки стосунки з Росією 
будуть сильно покращуватися. (Ар
гумент-газета- №9)

Були прогнози, що Україна 
розквітне при жінці-лідері. Астролог 
із Торонто Олександр Трунів заува
жує, що можливо у цих прогнозах 
був натяк на Юлію Тимошенко.

Вступ її на посаду прем’єра позбав
ляє її спокійного життя. Чи є Юлія 
тим лідером, при якій Україна 
розквітне? Дійсно, Україну очікує 
економічний підйом в 2005-2006 ро
ках. На це впливатимуть Місяць і Ве
нера, які є жіночими планетами. 
(Аргумент-газета. -  №9)

Народ має певні повір’я щодо 
квітів. Якщо рожева гвоздика 
засвідчує незабутність, то біла -  чис
те кохання. Символом справжнього 
кохання є незабудка, а червоний 
тюльпан і червона троянда -  
свідченням його продовження. Лег
коважність засвідчує жовта лілія, ви
яв ревнощів -  жовтий гіацинт, а 
цикломен -  розлуку назавжди. То ж, 
перш ніж дарувати квіти, слід дізна
тися, а що вони і в якому їх кольорі 
символізують.

Офіс одного із банків Луцька оку
пували привиди. Адресу офісу не 
розголошують, бо тоді його господа
рю не пощастить знайти працюю
чих. І так вони на довго не затриму
ються у складі штату установи. 
Будівля розміщена неполалік від 
центру Луцька. Працюючих в ній 
зустрічають різні чудачества при
видів. То вони, як то кажуть, споти
каються в робочій кімнаті на рівно
му місці і падають. То хтось їм дає 
стусана по спині і себе ніяк не вияв
ляє. Інколи якийсь незнайомець ви
гукує ім’я когось із працюючих. 
Особливо неспокійно поводять себе 
привиди у дні релігійних свят. Тоді в 
будівлі все тріщить, стукає, хи
тається. Все це супроводжує котячий 
«спів» з вулиці. Собаки до будинку
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навіть на близьку відстань не підхо
дять. Офіс вже декілька разів освячу
вав священик, але його обряд діє ли
ше до часу висихання окроплюваль- 
ної води. (Аргумент-газета. -  №8)

Повіривши гадалці, мешканка 
села Довгалівка, що на Вінниччині, 
заморила свого чоловіка голодом, а 
двох дітей довела до дистрофії. Шар
латанка навіяла жінці впевненість в 
тому, що на їхньому подвір’ї закопа
на золота карета. Її слід шукати, 
нічого не ївши і ні з ким не спілкую
чись. (Комсом. правда. -  №38)

Онук Бога живе у Львові на ву
лиці Просвіти. Ним є Олександр Іва

нович Великий. Правда, він себе сам 
так як записано у паспорті не нази
ває. Він вважає себе Онуком Божим. 
Як твердить Олександр Іванович, 
якому біля 40 років, свого часу Бог 
для тих, хто його не зрозумів, послав 
на Землю свого Сина. «Кого ж поси
лати Сину, якщо і його не зрозуміли? 
Онука. Ті, в кого забракло мужності 
поклонитися Сину Божому, може

вклоняться Онукові?» Олександр Ве
ликий ввів новий календар. Як він 
каже, «2002-й -  рік, коли я відчув се
бе Онуком Божим. Від народження 
Сина Божого ведеться нова ера. От
же, з духовним народженням Онука 
також має початися нове літочислен
ня. Тепер немає 2004 чи 2005 року, а є 
2002/4, 2002/5». Олександр Іванович 
має на меті поєднати у своєму вченні 
всі релігії Він вважає себе водночас 
рабином для євреїв, імамом для му
сульман, ламою для буддистів. 
Поєднанню релігій насамперед в Ук
раїні -  Новій Землі і Львові -  Новому 
Єрусалимі, на думку Онука Божого, 
має сприяти виготовлений ним 
стилізований хрест, що поєднує в 
собі символіку майже всіх їх. Олек
сандр Іванович хоче його встановити 
на Високому Замку у Львові. Почина
ючи з 1994 року, він видрукував вже 
33 свої книги 17 мовами. Правда, в 
Україні їх видрукувано лише три, бо, 
як міркує їх автор, тут обережно 
ставляться до всього, що не співпа
дає з канонами традиційних релігій. 
Олександр Іванович веде дещо див
ний спосіб життя. Під час репрезен
тації однієї своєї книги він прийшов 
з друшляком на голові. В його по
мешканні нічого немає, окрім ки
лимка на підлозі, матраца, дзеркала 
на стіні й старого магнітофону. Все. 
Що мав, Онук Божий продав, а на 
одержані кошти видрукував твори 
талановитих авторів-початківців. 
«Чим більшою кількістю талантів се
бе оточу, -  зауважує він, -  тим більше 
буду відчувати себе в гармонії із 
світом». (Аргумент-газета. -  №8)
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РЕЛІГІЯ І СВІТ
Європа все більше втрачає віру в 

Бога. Американський часопис «Рі- 
дерс Дайджес» 24 лютого видрукував 
наслідки проведеного ним дослі
дження ставлення мешканців Євро- 
союзу до релігії. Опитано 8657 осіб в 
14 країнах Європи, з яких 71% за
свідчили свою віру в Бога. Найменш 
релігійними виявилися бельгійці: 
тут лише 58% опитаних вірять в Бо
га. Майже ту ж картину одержали 
дослідники в Чехії і Португалії. 
Найбільшу релігійність мають пор
тугальці і поляки (відповідно 90 і 98 
відсотків). Якщо серед останніх ма
ють віру в потойбічне життя 81%, то 
серед бельгійців таких лише 37%. 
Середній показник в Європі віри в 
це становить 53%. Про позитивну 
значимість релігії висловилася поло
вина європейців. Але таких в Гол
ландії виявилося лише 34%, а в 
Бельгії -  39%.

Велика частина американських 
підлітків вірить у Бога і відвідує цер
ковні служби, але не усі можуть ска
зати, як саме віра відбивається на 
їхньому житті. В опитуванні 
фахівців університету Північної Ка- 
роліни брали участь підлітки у віці 
від 13 до 17 років. Більшість з них 
вірять у Бога як у деяку «невимогли
ву» особистість, що «існує, щоб до
помагати людям і вирішувати їхньої 
проблеми». «Бога представляють чи
мось середнім між «Божественним

дворецьким» і «Всесвітнім лікарем», 
-  заявив керівник групи дослідників 
К.Сміт. На думку вчених, тенденції 
розвитку релігійних поглядів сучас
ної американської молоді подібні з 
аналогічними тенденціями в по
коління епохи «бейбі-буму» -  демо
графічного вибуху після Другої 
світової війни. «Найбільш цікавим є 
розрив між релігійними знаннями 
більшості підлітків, з одного боку, і 
сильним усвідомленням власної 
релігійної ідентичності і приналеж
ності -  з іншого, -  заявила професор 
університету М.Кейтон. -  У цьому 
немає нічого унікального, те ж саме 
спостерігається в дорослих амери
канців. Для більшості наших спів
громадян релігія сьогодні потрібна 
як засіб задоволення своєї потреби в 
спілкуванні й емоційному ком
форті». За даними дослідження, 82% 
підлітків відносять себе до тієї чи 
іншої релігійної деномінації, 52% 
молодих людей два-три (чи більше) 
раз на місяць відвідують бого
служіння, а 71% респондентів заяви
ли, що відчувають «близькість Бога». 
65% американських підлітків мо
ляться наодинці кілька разів у тиж
день, 61% вірять у чудеса, а 50% 
стверджують, що самі були свідками 
цих чудес.

Верховний Суд США вивчає за
конність демонстрування в держав
них установах країни Десяти 
біблійних заповідей. Судді мають 
вирішити питання, чи є скрижалі 
всього лише даниною американ
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ській історії, а чи ж порушенням 
Конституції США, яка проголошує 
відокремлення Церкви від Держави. 
Адвокат, який виступає за заборону 
демонстрації Десяти заповідей, мо
тивує це тим, що в цьому біблійному 
тексті згадується Бог, а відтак пропа
гується релігія. Суддя Стівен Брейер 
відзначив, що хоч США і є надто 
релігійною країною, «все ж амери
канці -  прихильники секуляризму».

5 березня телеміст з’єднав Київ із 
дев’ятьма містами Європи -  Лісабо
ном, Мадридом, Лондоном, Загре
бом та ін. Присутні у столичному 
храмі св. Василя Великого змогли 
помолитися разом із Папою Іваном 
Павлом II. Спільна молитва тривала 
дві з половиною години. Спільна 
молитва зібрала до Києва молодь з 
різних міст України. Вона проводи
лася у .рамках підготовки до XX 
Всесвітнього дня молоді, в якому 
братимуть участь біля 2-х тис. ук
раїнців.

Сенат і конгрес СІЛА розгляда
ють законопроект про підтримку де
мократичних рухів у зарубіжних 
країнах. Він має назву «Акт про про
сування демократії». Мета закону -  
сприяння встановленню демократії 
в зарубіжних країнах заради власної 
безпеки США. Як сказав сенатор 
Ліберман, уже з початку XX століття 
американські президенти «розуміли, 
що життєві інтереси Америки най
краще забезпечені, коли ми допома
гаємо іншим здобути голос свобо
ди». То ж звідси маємо зробити вис
новок, що стан свободи релігії в Ук
раїні буде знаходитися під пильним

Релігія в сучасному світі

оком спеціальних служб США. Той 
рівень його забезпечення, який ми 
маємо нині, буде знаходити від
повідні санкції з боку США в разі йо
го порушення у напрямку будь-яких 
обмежень.

Литва прийняла Закон про захист 
етнічної культури. Цим висловлена 
водночас і підтримка литовською 
владою власної етнічної релігії. Цей 
факт є свідченням глибокого ро
зуміння литовцями проблем самоз
береження нації. Українські рідно- 
віри вважають, що це мало б послу
жити хорошим прикладом і для на
шої країни, де під впливом христи
янства піддається забуттю великий 
пласт нашої духовної культури.

Ізраїль всіляко прагне ізолювати 
мусульманські святині на своїх тери
торіях. Так, відома мечеть Аль-Акса, 
що в Єрусалимі, буде оточена елек
тронним забором. Свої дії 
ізраїльська влада мотивує прагнен
ням захистити мусульманські свя
тині від погромів їх єврейськими ек
стремістами. Глава Ісламської Ради 
Східного Єрусалиму шейх Абдель 
Атім Сальхаб розцінив рішення 
ізраїльтян про електронні забори на
вколо мечетей як намір Ізраїлю ввес
ти повний контроль за мусульмансь
кими святинями.

Конфлікти, що виникають між 
християнськими конфесіями на 
Святій землі, описала кореспондент 
британської газети «The Inde
pendent» В.Кларк. Католицький свя
щеник розповів кореспондентці про 
спалах насильства, коли християни
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билися з християнами у святому 
місці -  у храмі Гробу Господнього в 
Єрусалимі -  27 вересня минулого ро
ку. Ініціаторами конфлікту були 
православні священики. «Я відмо
вився закрити двері нашого храму, і 
тоді православні віруючі, а також 
священики і диякони напали на 
ізраїльських поліцейських, які охо
роняли вхід у храм, -  розповідає ка
толицький священик о.Панас. -  Ме
не відіпхнули і збили з ніг, почали 
бити...» У храмі Гробу Господнього 
вже не перший раз відбуваються 
сцени кривавого насильства. Пред
ставники християнських конфесій 
люто борються один з одним за ко
жен сантиметр землі на святому 
місці з моменту відкриття тут пер
шої церкви в 330 році. Спроби 
ізраїльтян стати посередниками у 
встановленні миру між християнами 
ні до чого не приводять. Жодна із 
країн, що правили Єрусалимом, -  
Османська імперія, Великобританія 
й Ізраїль -  не змогла покласти край 
ворожнечі представників різних 
християнських конфесій на Святій 
землі. Найбільший вплив тут має 
Єрусалимська православна Церква, 
що контролює 40% храму і прилег
лої до нього території. Найнечис- 
ленніше представництво -  у ченців- 
ефіопів, які живуть у хатинах біля 
свого монастиря на схилі пагорба і 
скаржаться, що «у Західній Європі в 
собак і кішок життя краще, ніж у нас 
тут». Католицькі ченці-францис- 
канці з’явилися тут тільки в XIV ст. і 
сьогодні представляють другу за 
впливом конфесію в Єрусалимі. Ба
гатство вірменських купців, отрима
не від торгівлі в епоху Османської

імперії, висунуло Вірменську право
славну Церкву на третю позицію, у 
той час як копти-єгиптяни мають 
тут лише одну крихітну каплицю. 
Сирійці-якобіти знаходяться в такім 
же непривілейованому стані, як І 
ефіопи.

Китай прагне до гегемонії в Азії.
В цьому йому слугує конфуціанська 
доктрина «керівництва за рахунок 
прикладу». Китайці традиційно роз
глядають свою країну як центр світо
будови. Сама назва країни по-ки
тайському позначають словом 
«чжунго», що буквально означає «се
рединна держава».

Московська міська дума готує до
датки до федерального закону «Про 
охорону здоров’я громадян». Вони 
передбачають введення в Росії забо
рони на надання окультних послуг. 
Відтепер право займатися народною 
медициною і цілительством змо
жуть займатися лише ті, хто матиме 
диплом цілителя, виданий органами 
виконавчої влади суб’єктів федерації 
або професійними медичними 
асоціаціями. В додатках до закону 
вводиться визначення «окультні по
слуги» і тут же схвалюється їх забо
рона. Нехтування цією забороною 
коштуватиме цілителю 20-25 міні
мальних зарплат.

Безбожництво в небезпеці. У
цьому згодні між собою філософи, 
інтелектуали і вчені. «Атеїзм як те
орія усе більше втрачає позиції у 
світі», -  говорить теолог з Мюнхена 
В.Панненберг. Його колега з Окс
форда А.Макграт згодний з тим, що

________________Релігія в сучасному світі
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доля атеїзму в майбутньому -  «при
ватна думка окремих особистостей, а 
не широке суспільне визнання, на 
яке він колись розраховував». На 
атеїзм обрушилися дві напасті. Одна 
з них -  це те, що він втрачає свої на
укові підстави. Друга -  історичний 
досвід сотень мільйонів людей в усь
ому світі показує, що атеїсти не мо
жуть претендувати на високі мо
ральні підвалини. Британський 
філософ Е.Флу, у минулому переко
наний гуманіст, відвернувся від 
атеїзму, заявивши, що еволюція не 
може пояснити, як одна-єдина 
клітка може містити більше інфор
мації, чим цілі томи енциклопедії 
«Британіка». Флу ще не визнає існу
вання біблійного Бога, проте він 
прийняв концепцію «розумного 
створення», і те, що за створенням 
Всесвіту стоїть чийсь розум. Кілька 
років назад європейські вчені тільки 
посміювалися, коли дослідження в 
США, в університетах Гарвард і 
Дьюк, виявляли залежність виду
жання від віри і молитви. Тепер 1200 
досліджень у наукових центрах по 
усьому світі прийшли до тих же вис
новків. Інша ахіллесова п’ята 
атеїзму- це нелюдські і божевільні 
вчинки, що відбувалися від його

імені. «Згодом у рядах атеїстів з’яви
лося стільки ж шахраїв, психів і 
кар’єристів, скільки й у середовищі 
прихильників різних релігій. В особі 
Сталіна атеїзм придбав продовжува
ча справи іспанської інквізиції», -  
вважає Макграт.

Найдавніший збережений по
вний список Біблії -  Синайський Ко
декс -  уперше буде цілком виданий у 
цифровому форматі. Угода про 
здійснення даного унікального про
екту підписано в Лондоні представ
никами чотирьох інститутів, у яких 
зберігаються розрізнені фрагменти 
Синайського Кодексу -  пам’ятки 
релігії і літератури IV століття. 
Підписи під документом поставили 
архиепископ Синайський Даміанос, 
виконавчий директор Британської 
бібліотеки Л.Бріндлі, директор 
Університетської бібліотеки Лейпци
гу Е.Хеншке і заступник директора 
Російської національної бібліотеки в 
Санкт-Петербурзі О.Букрєєв. Історія 
манускрипту дуже примітна. Викона
на у IV ст. грецькою мовою на перга
менті, ця праця містила в собі ка
нонічні тексти Старого і Нового 
завіту. Протягом багатьох століть во
ни зберігалися в грецькому право
славному монастирі святої Катерини 
на Синайському півострові (Єгипет). 
З часом деякі фрагменти його були 
втрачені, але в цілому Синайський 
Кодекс залишався найдавнішим із 
збережених повних списків Біблії. За 
історичними свідченнями, у середині 
XIX ст. німецький дослідник Костян
тин фон Тішендорф, під час відвідин 
монастиря знайшов 43 сторінки Ко
дексу в сміттєвому кошику. З дозво
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лу служителів монастиря Тішендорф 
доставив ці сторінки в Німеччину, де 
вони й зберігаються дотепер в 
Університетській бібліотеці Лейпци
гу. У ході наступних експедицій 
Тішендорфу вдалося роздобути й 
інші частини манускрипту. Вона бу
ли передані на збереження в 
Російську національну бібліотеку в 
м.Санкт-Петербурзі. Монастирю бу
ли виплачені відступні в розмірі 9 ти
сяч карбованців, проте Грецька ПЦ 
продовжує наполягати на відсутності 
достатніх свідчень того, що Кодекс 
був вивезений з монастиря законно. 
Уряд СРСР у 1935 р. продав манус
крипт Британському музею. У Санкт- 
Петербурзі залишилося лише шість 
фрагментів Кодексу. А в 1975 р. у мо
настирі св.Катерини на Синайському 
півострові виявилося ще 12 фраг
ментів унікальної книги. Підписана в 
Лондоні угода відкриває унікальний 
шанс для створення віртуального 
возз’єднаного Кодексу шляхом оци
фровки його частин. Рукопис, якому 
понад 1600 років, буде відновлений в 
споконвічному виді. Очікується, що 
реалізація проекту займе біля чоти
рьох років, а його загальна вартість 
складе близько 700 тисяч фунтів 
стерлінгів. У результаті Синайський 
Кодекс буде безкоштовно доступний 
для вивчення і читання в Інтернеті, а 
також буде випущене цифрове фак
симіле книги і видання на CD-ROM. 
Кодекс є головним джерелом для 
вчених, які працюють над вивчен
ням християнських і іудейських 
текстів, історії християнської церкви, 
елліністичної і візантійської культу
ри, історії книжкової справи. 
(www. newsru. com )

К А Т О Л И Ц И З М
24-26 лютого у Римі відбувся дру

гий міжнародний науковий семінар, 
присвячений 40-річчю Другого Ва- 
тиканського собору, який римо-ка- 
толицька Церква визнає за XXI 
Всесвітній. Однією з ухвал Собору 
була перша у світі постанова з про
блем суспільних комунікацій у 
мінливому світі. На семінарі якраз і 
обговорювалося питання дієвості 
цієї постанови, а також йшла мова 
про нове Послання Івана Павла II 
«Швидкий розвиток».

У 1996 році Кароль Войтила в 
дрібних деталях розписав процедуру 
обрання наступного Папи. Це зроб
лено в Конституції «Universi Dominici 
Gregis» (До всієї пастви Божої) «Про 
вакантність Апостольського престолу 
і обрання Римського Понтифіка». 
Будь-які передвиборні маневри суво
ро заборонені. Іван Павло II під по
грозою відлучення зажадав від карди
налів, щоб вони при його житті і не 
порадивши з ним не приймали 
ніяких рішень чи зобов’язань на цей 
рахунок «у приватних зборах». Кар
динали також не мають права обіця
ти свої голоси потенційному канди
дату. У параграфі 81 Конституції 
відзначається: «Кардинали-кандида- 
ти повинні утримуватися від будь- 
якого роду пактів, угод, обіцянок чи 
інших зобов’язань якого б то не було 
характеру, що могли б змусити їх 
віддати свій голос одному чи 
декільком кандидатам, або ж відмо
вити їм у ньому. Якщо такі речі все- 
таки будуть мати місце, навіть під
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присягою, я постановляю, що таке 
зобов’язання є недійсним і що ніхто 
не зобов’язаний його виконувати; 
відтепер я накладаю покарання у ви
гляді відлучення «latae sententiae» (ав
томатичного) на кожного, хто пере
ступить цю заборону. У той же час я 
не має наміру забороняти обмін дум
ками з приводу обрання під час ва- 
кантності Престолу». Це слід ро
зуміти так: обрання спадкоємця буде 
проходити під час відсутності канди
дата і передвиборної програми. 
Керівництво Церкви зможе обгово
рювати питання про спадкоємця на 
попередніх нарадах, що передують 
конклаву, але лише після смерті Івана 
Павла II. З іншого боку, хоч кардина
ли й не можуть говорити на цю тему, 
ніщо не заважає їм про неї думати. 
Крім того, глава IV Конституції вима
гає від кардиналів принесення клятви 
в тому, що вони будуть зберігати у 
таємниці всі дискусії, що стосувалися 
обрання нового Папи. Причому не 
важливо, чи це були дискусії на попе
редніх нарадах чи на конклаві. Ця 
пристрасть до таємності пояс
нюється особистим містицизмом Іва
на Павла II, який вважає, що вибір 
кардиналів повинний бути виявом 
Божої волі, а не волі цивільної влади 
чи ЗМІ. Тому будь-якого втручання 
ззовні допускати не можна. У пара
графі 80 Конституції Папа підкрес
лив, що ця заборона поширюється 
«на усі форми втручання, вияви не
згоди, побажання, за допомогою 
яких цивільна влада, група осіб чи ок
ремі індивіди хотіли б втрутитися в 
обрання Понтифіка». Допоможе кар
диналам зберегти незалежність суд
ження положення, відповідно до яко

го Кардинальська колегія буде ізольо
вана від зовнішнього світу на весь 
період засідання конклаву. Кардина
ли будуть вимушені «утримуватися 
від будь-якого листування, перего
ворів по телефону чи радіо із сто
ронніми особами. Лише дуже серй
озні і невідкладні причини... можуть 
дозволити їм здійснювати такі кон
такти». Кардиналам прийдеться та
кож «утриматися від чи прийому 
будь-яких послань за межі Ватика
ну..., слухати радіопередачі чи диви
тися телевізор». Щоб оточити кон
клав повною таємністю, Іван Павло II 
також заборонив проносити в Сікс- 
тинську капелу «будь-які технічні за
соби, що дозволяють записувати, 
відтворювати чи передавати голоси, 
зорові образи». За дотриманням цих 
правил повинні будуть простежити 
технічні фахівці. Відтак вибори май
бутнього Понтифіка стануть найсе- 
кретнішими в історії Церкви. У 1978 
р., під час конклаву, на якому обрали 
Войтилу на папський престол, карди
нали ще мали можливість спілкува
тися із представниками ЗМІ на стадії 
попередніх обговорень. Відтепер цієї 
пільги вони будуть позбавлені.

Папа Іван Павло II розпорядився 
не здійснювати заходів для довгої 
штучної підтримки його життя. Про
це повідомив французький фахівець 
з Ватикану А.Вірконделе. Він є про
фесором паризького Католицького 
інституту й автором однієї з 
найбільш цікавих біографій Пон
тифіка. «Це зустріч з Богом, і Папа 
Римський не має наміру переносити 
її терміни на більш пізні часи», -  
підкреслив експерт.
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Вперше за час понтифікату Папи 
Івана Павла II він із-за перенесеної 
операції на горлі (трахеотомії) не 
зміг провести в кінці березня пас
хальну службу. Кардинал Йозеф

Ратцінгер, який відвідав Понтифіка, 
відзначає його активність, живість 
розуму, прагнення працювати над 
паперами. Питання виборів нового 
Папи у Церкви покищо не виникає, 
хоч Іван Павло II ще в 1996 р. розпи
сав процедуру обрання свого наступ
ника, попросив кардиналів вивчити 
можливість його відставки. Проте 
при цьому Папа зауважив, що якісь 
конкретні кроки вони не повинні 
робити, не порадившись з ним. Кар
динали не радять Папі йти у відстав
ку. Бо ж це створить ситуацію «двох 
Пап» і приведе до розколу Церкви.

«Швидкий розвиток» -  так нази
вається нове Послання Папи Івана 
Павла II, з яким він звернувся до 
світу. В ньому він подякував Богові 
за те, що він подарував людству за
соби масової комунікації, включаю
чи Інтернет, які створили «нову гло
бальну культуру». Понтифік закли
кав Церкву «без остраху користува
тися « досягненнями інформаційних 
технологій «для поширення на Землі 
Слова Божого». Він вказав на вели

чезне значення ЗМІ і їх настільки ж 
велику відповідальність перед 
суспільством. При цьому Іван Павло 
II наголосив на необхідності гарантії 
плюралізму думок у виданнях і «ре
альної участі суспільства у керуванні 
ЗМІ». На думку Понтифіка, ЗМІ мо
жуть сприяти «сумсяттю у розумах і 
душах людей», коли вони прагнути
муть монополізувати свій вплив на 
суспільство, проголошуватимуть се
бе істиною в останній інстанції. То
му він закликає священнослужителів 
виявляти умілий свій вплив на пресу 
з метою залучення її на допомогу 
Церкві у справі подолання етичних і 
моральних проблем людства.

Вперше в історії католицької гро
мади Шотландії в цій країні з’явився 
одружений католицький священик.

Ним став колишній англіканський 
клірик, який навернувся в католи
цизм, Джеймс Белл. За канонами ка
толицької Церкви у священний сан 
може бути рукопокладений тільки 
чоловік, який дав обітницю без
шлюбності. Виняток зроблений ли
ше для деяких Церков східного об
ряду і для колишніх пасторів вели
ких протестантських деномінацій -  
після навертання в католицизм і ор
динації їм дозволяється продовжу
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вати жити зі своїми дружинами. 
Після того, як у 1992 р. Англіканська 
Церква ввела жіноче священство, 
близько 700 англіканських кліриків, 
незгодних з цим кроком, прийняли 
католицтво. Біля третини з них ста
ли католицькими священиками.

ПРОТЕСТАНТИЗМ
Розмарі Вєннер стала першою 

жінкою-єпископом Об’єднаної ме
тодистської Церкви в Німеччині. Во
на також є першою жінкою-єписко
пом Методистської Церкви за межа
ми США. «Ми раді обранню Вєннер 
у єпископи, -  сказав виконавчий ди
ректор управління Всесвітнього 
служіння Об’єднаної методистської 
Церкви зі штаб-квартирою в США 
Р.Дей. -  Її внесок у всесвітнє 
служіння добре відомий». Вєннер 
приступить до свої єпископських 
обов’язків першого квітня. Мето
дистські єпископи в Німеччині оби
раються терміном на чотири роки і 
можуть бути переобрані. Об’єднана 
методистська Церква в цій країні на
раховує 65 тисяч послідовників, а її 
центральна конференція збирається 
раз у чотири роки. Об’єднана мето
дистська Церква в США обрала пер
шу жінки-єпископа в 1980 р. і нині 
має значне число жінок-єпископів.

Світський глава Англіканської 
церкви королева Великобританії 
Єлизавета II взяла участь у церемонії 
вінчання свого сина Чарльза і 
Камілли Паркер-Боулз у храмі. Про
те вона відмовилася бути присутнь
ою. При громадянській церемонії їх 
одруження в Віндзорському замку.

Таке рішення мотивується тим, 
«щоб весілля пройшло без зайвого 
шуму», щоб воно було не надто 
«помпезним і офіційним».

Федерація євангелістських цер
ков Центральної Німеччини відкри
ла у світовій комп’ютерній мережі 
спеціальну сторінку kirchengrued- 
stuecre.de, на якій інформує про про
даж нею більше 200 церковних 
об’єктів та споруд. Причиною такого 
акту є матеріальна скрута Церкви, 
яка із-за байдужості вірних до своїх 
релігійних обов’язків ледь зводить 
кінці з кінцями. Із оголошених до 
продажу Церкві вдалося збути лише 
20 об’єктів нерухомості.

З дозволу Папи Римського 
англіканські священики, які перехо
дять в католицьку Церкву, можуть 
залишатися одруженими. Першим 
таким священиком став виходець із 
Шотландської Єпископальної Церк
ви Джеймс Белл. Рукопокладаючи 
його, католицький єпископ Моран 
сказав: «Він принесе з собою свій ве
ликий пастирський досвід, глибину 
віри, а також особисту теплоту і дру
желюбність».

Священики Англіканської церк
ви, які заперечують існування Бога і 
фундаментальні християнські докт
рини, скоро будуть стояти перед 
спеціальним церковним судом як 
єретики. Прихильники створення 
судів для єретиків посилаються на 
проведені дослідження, які засвідчи
ли, що лише 76% англійських свя
щеників вірять в те, що Христос 
дійсно помер за їхні гріхи, 68% виз
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нають, що Ісус дійсно і тілесно вос
крес з мертвих і лише 53% розгляда
ють Ісуса Христа як єдиний шлях 
спасіння. Серед жінок-священиків ці 
свідчення мінімум на 10% менші. То 
ж індиферентизм стає домінуючою 
рисою свідомості священиків 
Англіканської церкви. (Христиан
ский мир. -№8)

Синод Англіканської Церкви пе
реглянув 500-літню традицію, яка га
рантувала священнослужителям по- 
життєву роботу. Відтепер можна усу
вати від служіння лінивих або неком
петентних священиків. Можна навіть 
усувати від духовної праці навіть єпи
скопів. Вивчається також питання пе
реходу священиків на пенсію при до
сягненні ними певного віку.

ПРАВОСЛАВ’Я
У світі нараховується понад два 

мільйони старообрядців. Один 
мільйон і 15 тисяч із них належать 
до Російської православної старо- 
обрядської Церкви (РПСЦ). У Росії 
проживають 500 тисяч віруючих 
РПСЦ. Ще близько 300 тисяч -  
громадяни країн СНД, приблизно 
200 тисяч -  румуни і близько 15 ти
сяч -  жителі СІЛА, Південної Аме
рики, Європи й Австралії. У 
Російській імперії, відповідно до 
проведеного наприкінці 1890-х 
років перепису старообрядників, їх 
нараховувалося біля двох 
мільйонів. Але переписом були 
охоплені тільки ті віруючі, котрі 
вели метричні книги. Тому вчені 
того часу заявляли, що реальна чи
сельність старообрядників досяга

ла 20 мільйонів чоловік. До такої 
думки схиляються й сучасні 
дослідники. За роки радянської 
влади чисельність старообряд
ників скоротилася в десять разів. 
Що стосується храмів РПСЦ, то до 
революції в Росії їх було понад ти
сячу. Зараз -  близько 260.

В краї Косово продовжується зни
щення православних храмів. З 1999 
року, коли сюди були введені війська 
ООН, їх знищено біля 200. Це -  пере
важно пам’ятки архітектури і мис
тецтва Х-Х1ІІ століть. Щодо сербсь
кого населення в краї проводиться 
політика геноциду. Міжнародні сили 
ніяк не протидіють цьому.

Московський Патріархат ініціює 
створення громадської організації 
своїх віруючих, які будуть «захища
ти інтереси людей і Церкви» за кор
доном. Зрозуміло, що така ор
ганізація прагнутиме дістатися і до 
України, щоб «захистити» тут на чу
жих для Московського Патріархату 
землях інтереси Російсько-Право
славної імперії.

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ
Керівництво «Ісламського джи

хаду», штаб-квартира якого знахо
диться в Дамаску, своїми ди
версійними діями руйнує домо
вленості між главою палестинсь
кої автономії М.Аббасом і пре
м’єром Ізраїлю А.Шароном. Влас
не із-за таких дій Ізраїль відмов
ляється передавати під контроль 
палестинців території на Західно
му березі Йордану.
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Вбивство в Ливані колишнього 
прем’єр-міністра Рафіка Харірі ак
тивізувало рух протесту проти при
сутності сирійських військ. З
технічної точки зору ці війська з Ли
вану можна вивести до кінця року. 
Проте саме ці війська є гарантом 
спокою в цій країні. Її різні регіони 
підконтрольні різним угрупуван- 
ням -  друзам, шиїтам. Хезболлах. До 
цього слід ще додати мусульман- 
сунітів, християн-маронітів та друзів 
(мусульманська секта. Що відокре
милася від шиїтів. Власне із-за супе
речок між цими угрупуваннями в 
Ливані в минулому існувала грома
дянська війна, призупинити яку вда
лося лише завдяки втручанню Сирії..

Президент Пакистану Первез 
Мушарраф оголосив про свій намір 
переглянути карне законодавство 
країни, і перш за все закон про бого
хульство. Відповідно до діючого в

даний час закону, образи ісламу ка
раються у Пакистані стратою. Заява 
президента вітали католицькі ієрар
хи Пакистану, які давно закликають 
до скасування суворих покарань за 
богохульство. «Я дуже сподіваюся і 
молюся про те, щоб президент вико
нав намічене і скасував цю аномалію 
пакистанського права», -  заявив

президент католицької єпископської 
конференції Пакистану архиепископ 
Лоуренс Салданха. 295-я стаття 
Кримінального кодексу Пакистану, 
відома як «закон про богохульство», 
була прийнята в 1986 році, коли 
країною правив генерал Зия Уль-хак. 
Підозрювані в порушенні закону мо
жуть бути моментально поміщені у 
в’язницю. Для звинувачення достат
ньо усного свідчення, а тому закон 
часто використовується як засіб осо
бистої помсти. Навесні 2000 року 
Мушарраф уже намагався внести 
зміни в текст 295-й статті, проте йо
му довелося відмовитися від цих 
планів під тиском ісламських про
повідників і суспільної думки. Насе
лення Пакистану складає 143 млн. 
чоловік, з яких 75% -  мусульмани- 
сунніти, 20% -  шиїти і близько 2% -  
християни.

Виключення британської дівчи
ни зі школи за те, що вона замість 
форми ходила на заняття в тра
диційному мусульманському одязі, 
було незаконним. Про це заявив 
член Апеляційного суду Британії. 
Лорд Брук зауважив, що керів
ництво однієї зі шкіл у м.Лутоні по
рушило право 16-річної Шабіни Бе
гум на свободу віросповідання. Це 
право закріплене в Європейській 
конвенції з прав людини. Суддя за
кликав міністерство освіти провести 
зі школами більш ефективну роботу 
із роз’яснення суті закону про права 
людини. Це рішення буде мати самі 
серйозні наслідки для багатонаціо
нальних шкіл по всій країні. Бегум 
ходила в школу в традиційному 
шальвар-камізі і хустці, а у вересні
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2002 р. вона повідомила керівництву 
школи, що буде ходити на навчання 
в джілбабі -  спеціальній накидці, що 
одягається на голову і спускається до 
п’ят. Директор і рада попечителів 
школи заявили, що джілбаб, на 
відміну від шальвар-каміза, неприй
нятний і що вона повинна виконува
ти вимоги до зовнішнього вигляду. 
Після того, як школярку кілька разів 
відправляли додому, почалася низка 
судових процесів. І от тепер Бегум 
виграла справу в апеляційному суді.

Московський бюрократичний 
підхід до 20 мільйонів мусульман, 
успадкований з радянських часів, об
межує вплив російського уряду на це 
співтовариство і відкриває можли
вості для ще більшої його ради-

калізації. Цей висновок зроблений 
російським етнографом Ахметом 
Ярликаповим. Дагестанець, який 
закінчив аспірантуру Інституту етно
логії й антропології РАН, Ярликапов 
вважає, що опора Москви на струк
тури, створені державою для мусуль
манського співтовариства, вкрай не
продуктивна. Іслам за своєю приро
дою відрізняється від інших релігій. 
Це неклерикальна віра -  будь-який 
мусульманин, який здатний читати 
Коран, може виступати в ролі мулли

без релігійної ієрархії. Ця характери
стика ісламу не тільки підвищує 
цінність Корану і його інтерпретацій 
для мусульман, але й ускладнює для 
уряду задачу контролю за ним. Коли 
Російська імперія розширилася і ста
ла включати в себе мусульманські те
риторії, вона встановила фінансо
вані урядом інституції, духовні уп
равління, щоб регулювати справи 
підлеглих мусульман. Зважаючи на 
те що радянський уряд хотів знищи
ти релігійну віру, він зберіг в окре
мих регіонах Радянського Союзу ці 
органи управління. У радянський час 
ці невеликі адміністративні органи, 
цілком підконтрольні КДБ і МВС, 
природно, мали своєю метою 
скоріше обмежити вплив ісламу, 
аніж захистити і поширити віру. У 
результаті йому став протистояти 
так називаний «неофіційний», 
«підпільний» іслам. До 1980-х 
підпільний іслам, будучи дуже 
життєздатним, не мав реальних 
можливостей публічної діяльності. 
Але при останньому президенті 
СРСР М.Горбачову та після розпаду 
Радянського Союзу цей іслам вий
шов на поверхню. Багато російських 
мусульман сподівалися, що зможуть 
тепер дотримувати своєї віри без 
втручання влади. Проте цього не 
відбулося. Духовні управління не 
тільки продовжували існувати, але їх 
стало більше, вони часто боролися 
між собою за підтримку уряду на 
регіональному чи федеральному 
рівні, а не піклувалися про справи 
ісламу. У свою чергу уряд, особливо 
при президенті Путині, розглядає ці 
структури як єдиних щирих пред
ставників ісламу і потенційних со
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юзників Москви в її спробах зупини
ти радикалізацію мусульман і одер
жати перемогу над ісламським теро
ризмом. На жаль, відзначає Ярлика- 
пов, бюрократичний підхід дорого 
обходиться Москві: «Будь-який при
значений чи нав’язаний за допомо
гою влади муфтій буде в очах вірую
чих нелегітимний, і виникне досить 
велике поле для опозиційних наст
роїв», -  говорить він. Нездатність чи 
небажання офіційних ісламських 
структур захищати права мусульман 
перед державою знижує їхній авто
ритет серед віруючих, відкриваючи 
тим самим шлях радикалам, які за
войовують вплив, що поширюється 
на все більшу кількість російських 
мусульман. Перебороти радянську 
спадщину буде непросто, укладає 
Ярликапов. Російські мусульмани 
повинні одержати можливість мати 
власних «авторитетних неформаль
них духовних лідерів», а уряд повин
ний більше уваги приділяти їм, а не 
власним креатурам. Але в даний час 
ні Кремль, ні мусульманські лідери 
не виявляють готовності до цього. У 
результаті неформальні лідери, що 
з’являються, можуть бути не готові 
до діалогу з урядом і будуть більш 
відкриті для ідей тих, хто вважає, що 
з цим урядом потрібно боротися, чи, 
принаймні, підтримувати тих, хто з 
ним бореться.

У Татарстані кількість мечетей 
перевищує число православних 
храмів більш ніж у 6 разів, тоді як та
тарське і російське населення рес
публіки приблизно рівні. Сьогодні в 
цій країні діє понад тисячу мечетей і 
150 православних приходів. «При
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цьому «нетитульні» православні на 
будівництво нових церков не розра
ховують -  не руйнували б старі!» -  
заявляють у Казанській єпархії. 
Кілька років назад президент Татар
стану Мінтимер Шаймієв висловив 
свою точку зору на те, чому число 
мечетей росте швидше. На його дум
ку, архітектура мечетей простіша, 
ніж у церков, і, отже, їм потрібно 
менше витрат на будівництво. 
Відповідно до всеросійського пере
пису 2002 р., татари складають 52,9% 
населення республіки, росіяни -  
39,5%, на третьому місці за чи
сельністю знаходяться чуваші, також 
традиційно православні, -  3,4%.

В Киргизії жінки-мусульманки 
вимагають легалізувати багатожон- 
ство й узаконити носіння хустки.
Водночас вони скаржаться на те, що 
їм дуже тяжко знайти роботу, а деякі 
професії для них взагалі закриті. Зо
крема жінок не допускають до 
керівної діяльності.

ІУДАЇЗМ
Федерація єврейських громад 

СНД і Американський єврейський 
конгрес підписали договір про 
співробітництво. Він спрямований 
на захист цивільних і релігійних 
прав, розвиток цивільного суспіль
ства в країнах колишнього СРСР, 
боротьбу з антисемітизмом, расиз
мом і ксенофобією, -  заявила прес- 
служба Головного рабина Росії Берла 
Лазара. У прес-службі відзначили, 
що євреї в Росії й Америці стурбо
вані швидким поширенням анти
семітизму у світі і розділяють триво
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гу з приводу постійної погрози теро
ризму. Загальне занепокоєння пере
конує в необхідності близького 
співробітництва і координації зу
силь між двома громадами. Виходя
чи з цього, Американський єврейсь
кий конгрес і Федерація єврейських 
громад СНД хочуть стати партнера
ми і працювати разом над вищевка
заними актуальними проблемами.

Антисемітизм все більше наби
рає силу в різних країнах Європи.
Так, 68% мешканців англійської сто
лиці висловили під час соціологічно
го опитування свою підтримку анти
семітським висловлюванням мера 
міста Кена Лівінгстона. Мер відмо
вився вибачитися перед єврейською 
спільнотою за порівняння ним жур- 
наліста-єврея з охоронцем нацистсь
кого концтабору.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ
Церква Єднання основний ак

цент в своїй діяльності робить на ут
вердженні міжконфесійного миру і 
зміцненні сімейних відносин. «Хо
роша сім’я, овіяна батьківською лю
бов’ю, -  твердить лідер конфесії 
Мун Сон-Мьон, -  це те місце, де ми 
насамперед відчуваємо себе вільни
ми. Зовсім не актуально при цьому

багата ця сім’я, а чи ж бідна. Якщо 
центром її є істинна любов, сердечні 
зв’язки між членами сім’ї не нехту
ють їхньою свободою. Така сім’я мо
же стати центром звільнення для 
людства і навіть для самого Бога».

ІНШ І РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ
Альтруїзм сприяє послідовнику 

індуїзму мати декілька жінок. Часто 
він виявляється в тому, що такими 
стають одинокі, ті, що не мають за
собів для нормального людського 
існування, а відтак жінки, які потра
пили в якусь біду. Газети проілюст
рували такий альтруїзм на прикладі 
мешканця міста Шахджаханпура 
Мехоту Пателу. З 18 років він грає 
роль, як сказали 6 християни, доб
рого самарянина. Нині Патела 
підшуковує собі соту дружину. Свої 
походеньки по жінкам він пояснює 
тим, що коли ще був молодим, то 
почув одного разу голос, який виз
начив нібито саме такий його 
життєвий обов’язок, його карму. «І 
цей заповіт Божий я виконую, як це 
має робити кожний смиренний бо
жий раб». Хоч сучасний індуїзм і за
суджує багатожонство, але Патела 
твердить, що він практикує ранню 
форму цієї релігії, а вона нібито бу
ла саме такою.
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ВІРА В РОЗУМ ІННІ ЦЕРКВИ ОСТАННЬОГО ЗАПОВІТУ

«РП» зустрілася із головою релігійної громади 
Єдиної віри Церкви Останнього Заповіту м.Києва В.С.Романюком

«РП»: Шановний Василь Сергійо
вич, нещодавно Ви відвідали Цент
ральний офіс Церкви Останнього 
Заповіту. Скажіть, яку роль в житті 
послідовників Віссаріона відіграє 
віра?

В.С.Романюк: Віра -  це найго
ловніше і найважливіше в житті 
людей -  це закон розвитку людини. 
Вона насамперед зводиться до того 
закону, який важливий для душі 
людини. Тому що якщо дух у неї 
формується правильно, то все 
інше, що пов’язане з її тілом, 
вирішується елементарно... Але 
тут потрібно уяснити закон роз
витку духу. Це -  особливий закон. 
Він не пов’язаний з умінням в ре
меслі, з умінням в мистецтвах. Це -  
інший закон...

В житті, вчить Віссаріон, всі за
вдання постають для вашого духу. 
Тому не намагайтеся мислити в цьо
му випадку раціонально, логічно. Ви 
нічого так і не зрозумієте». (03, част. 
VIII, гл. 50, с. 38 -  42)

Віра -  це життя людини, це Закон 
її життя, це Закон повної довіри Бо
гові, де виявляється не міркування 
обмеженої свідомості про вічні істи
ни, а вміння скромно, смиренно ви
конати накреслене Богом, віддаючи 
серце ближнім руками своїми, саме

руками, щоб ви були подобою Твор
ця. А бути подобою Творця -  це бу
ти творцями...

«Основний принцип Віри -  за
уважує Віссаріон -  полягає в тому, 
щоб людина в цьому житті, на цій 
Землі спробувала реально віддати 
своє серце оточуючим, не вимага
ючи взамін нічого, посеред
ництвом тих трудових проявів, які 
є суттю життя людини на Землі, -  
це її ремесла, мистецтва, це те, що 
допомагає їй жити на Землі в гар
монії, створюючи все необхідне 
один одному, побудоване на лю
бові і прагненні творити красиве. 
Це заповідь Бога: бути подібними 
до Нього, бути творцями». (03, 
част. VI, гл.4, с.35).

«РП»: Основний принцип віри 
Церкви Останнього Заповіту спонукає 
нас задати Вам ще одне питання. Яким 
тоді має бути послідовник цієї віри?

В.С.Романюк: Віруюча людина -  
це той, хто набув безмірної любові 
до Бога і до оточуючих його людей, 
усвідомив, що в кожній людині зна
ходиться часточка Бога, розуміє, що 
коли він виявляє до когось обурен
ня, то відтак він обурюється на само
го Бога.

Віруючий -  це той, хто віддає

34 Релігійна панорама № У2005



Актуальне інтерв'ю

своє серце і творіння рук своїх ото
чуючим, не вимагаючи і не чекаючи 
нічого натомість.

Наш віруючий прагне виконати 
заповідь Бога: «бути подібними до 
Нього, бути творцями». Він вивчає 
ремесла і мистецтва, прагнучи тво
рити красиве, створюючи необхідне 
для життя на Землі в радості, живе, 
поважаючи і шануючи закони Гар
монії, прагне ввійти в гармонію з 
Природою.

Він бере у Природи тільки не
обхідне для його життя, прагнучи 
поповнити і облагородити втрати 
Природи.

Він знає, що «розумне рішення 
завжди передбачає сумніви; віра не 
допускає і зернини сумніву», «п’є Во
логу живильну», дану Богом, і в усь
ому шукає світло, прагне виконати 
кожну букву заповідей і законів Бога, 
віддаючи цьому всі сили в повній 
довірі.

Віруючий у нас не боїться поми

литися, усвідомлюючи, що помилка 
-  це набуття мудрості. Він скромний 
і не говорить про себе назвами гуч
ними, «прагне ділитися своєю 
радістю, бо знає, що радість, якщо 
він подарує її ближньому, зміцнить 
сили ближнього, «не судить інших, 
бо він від них нічого не чекає, він для 
них живе».

Труднощами, які є в ньому, наш 
віруючий ділиться тільки лиш з 
Істиною, ділиться з Отцем, бо це 
посильно Істині», приймає труд
нощі із вдячністю і радістю, не шу
кає, на кого можна обпертися, а 
шукає, для кого він може стати 
опорою. Він «завжди має опору в 
самому собі».

Я тут у своїх відповідях деякі сло
ва чи рішення взяв у лапки, оскільки 
вони належать засновнику нашої 
Віри Віссаріону.

«РП»: Дякуємо, Василю Сергійо
вичу, за Ваші відповіді.
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ПОЛІТИКА І РЕШТИ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛИ

«РПу> не полишає тему взаємозв'язку політики і релігії та участі Церков у 
Помаранчевій революції. Пропонуємо Вашій увазі аналітичні статті на ці те

ми професора Анатолія Колодного та Миколи Шкрібляка.

проф. АКолодний

ДВА ОБЛИЧЧЯ РЕЛІГІЙНОГО ВІДРОДЖЕННЯ 
В ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ: КОНТЕКСТ УКРАЇНИ

Україна -  одна з великих країн Європи. Протягом останніх трьох з половиною 
століть вона знаходилася в складі Російської колоніальної імперії. Будь-які вияви 
незалежницької національної свідомості українців жорстоко присікалися її імпе
раторською, а опісля - комуністичною владою. Нинішня по суті фашистська 
політика Росії щодо Чечні певною мірою нагадує її політику й щодо України. То
му світ донедавна мало що знав про неї. Та й нині знає небагато. Україну «просла
вив» хіба що Чорнобиль, а потім про неї дізналися, почувши імена братів Клич
ко і співачки Руслани. В листопаді минулого року Україна своєю національно-де
мократичною революцією, названою Помаранчевою, піднесла світові приклад 
реальної демократії. Невдоволений своїми злиднями, безправ’ям, фаль
сифікаціями наслідків президентських виборів, нехтуванням національних інте
ресів народ мирно взяв владу в свої руки.

Якщо світ мало що знає про Україну, то він ще менше знає її релігійну історію. 
Тим більше, що важливі віхи її, зокрема хрещення у 988 князем Володимиром 
Київської держави, богословські здобутки доби Київської Русі, діяльність 
київського митрополита Петра Могили (XVII ст.), багато іншого, Московська 
Православна Церква приписала своїй історії, а Україну стала лише розглядати як 
«окраину» Російської імперії. В 1686 році Московський Патріархат неканонічно 
приєднав до себе Київську митрополію і утримує її до сьогоднішнього дня під на
звою Українська Православна Церква. Ця Церква постає нині в ролі духовного 
виразника інтересів Росії в Україні.

Хоч світ і не знає нашу релігійну історію, але нам є що сказати йому про себе. 
Саме Україна-Русь ще в XIII-XIV століттях врятувала Європу від омусульманен- 
ня. Вона дала світові цивілізованого вигляду Православ’я (X-XVII ст.ст.), свій 
варіант вирішення Христової заповіді «щоб всі були ОДНО», утворивши в 1596 
році уніатську Церкву, яка поєднала православний обряд із католицькою ор
ганізованістю. Україна дала свій варіант релігійного буття народу, коли при 
відсутності у нього державності функції останньої для нього виконувала Церква.

Після розпаду в 1991 р. Радянського Союзу, краху тоталітарного комуністич
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ного режиму Україна одержала державну незалежність Але ця незалежність була 
обмеженою, бо ж її вища влада продовжувала орієнтуватися на Москву, виявля
ючи бажання знову відродити з Росією якусь нову імперію. З цією метою зазнав 
канонізації, тобто зарахування до лику святих, навіть останній імператор 
Російської імперії Микола II. І ось тільки Помаранчева революція листопаду 2004 
року, змівши мирним шляхом владу проросійських олігархів, відкрила нарешті 
можливість Україні бути власне українською державою. Нині вона переживає 
своє національне відродження. Український народ усвідомлює себе як нація, як 
дієва особа сучасного світу. Йде процес національного державотворення, форму
ються правові закони, відроджується національна культура, національні традиції 
і звичаї, утверджуються в релігійному житті країни (всупереч всілякій протидії 
цьому Російської Церкви і Ватикану) дійсно українські Церкви -  Київського 
Патріархату, Автокефальна Православна та Греко-Католицька.

Входження України в 1991 р. у свою незалежність співпало з входженням її і в 
світ демократії. Зроблені надзвичайно швидкі кроки до плюралізму світоглядів, 
релігійного плюралізму. За останні 15 років в умовах повної свободи совісті 
релігійна мережа України пережила своєрідний ренесанс. Якщо в тоталітарній 
Україні офіційно було зареєстровано державними органами лише дев’ять кон
фесій, то в цьому році їх ми маємо вже більше ста двадцяти, кількість їх 
релігійних організацій зросла з 4,5 тисяч до понад ЗО тисяч. Якщо в 1991 році ми 
мали 13 тис. релігійних громад, то нині їх біля ЗО тисяч. Відповідно збільшилася 
кількість монастирів (14 і 378), духовних навчальних закладів -  (один і 173), за
собів масової інформації (один журнал і 361 газет та журналів). Нині у нас 
функціонують 208 релігійних місій, 75 релігійних братств і 12040 недільних шкіл, 
яких взагалі не було раніше. Якщо в радянські часи відносили себе до віруючих 
лише 5% опитаних, то нині кількість релігійних людей сягає десь 75%.

Зросла кількість віруючих серед молоді, інтелігенції, чоловіків, соціально ак
тивних прошарків населення. Можна сказати, що релігійність в Україні стала ма
совою. Релігія і її репрезенти -  релігійні організації виступають активним чинни
ком духовного відродження. Зріс їх суспільний статус. У громадській думці пере
важають оцінки релігії (60-65%% опитаних) як визначального елементу духовної 
культури. Відбулася зміна переважно опійного підходу до оцінки релігії на мо
рально-етичний і культурологічний. Відсутня дискримінація віруючих у сфері 
освіти, культури, громадської діяльності, що мало місце в роки тоталітаризму.

Проте парадоксом дня є те, що нинішній ріст релігійності населення не є ре
зультатом діяльності Церков, релігійного місіонерства. Він є наслідком передусім 
спонтанних духовних пошуків і прагнень людей до нового. Той духовний вакуум, 
який утворився після краху домінуючого протягом семи десятиліть комуністич
ного світорозуміння, заповнюється поступово релігійним у різних його кон
фесійних визначеностях. Цим, зокрема, користуються нині різні зарубіжні 
релігійні місії, які активізували свою проповідницьку діяльність по всіх регіонах 
країни, привносячи в релігійне поле України ті конфесії, які в минулому вона не 
знала і які за своєю природою часто далекі від української ментальності. Різних
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неорелігійних течій нині в Україні біля півсотні. Серед них -  Церква Христа, 
Церква Єднання, Новоапостольська церква, Церква Повного Євангелія, Церква 
Ісуса Христа Святих останніх днів, різні харизматичні й марійські течії, буд- 
дистські напрямки, бахаї, свідомість Крішни та інші. Відроджується українське 
язичництво в декількох його різновидах.

За умов незалежності і демократії, коли здолана монополія в духовному житті 
марксистської ідеології, нам вдалося вирішити ряд важливих проблем релігійно
го життя, а саме:

Релігія одержала законом закріплене право на вільний статус свого буття в 
суспільстві без надання державою переваг якійсь із її конфесій.

Відновлено діяльність заборонених в минулому власне українських Церков, 
зокрема Української Автокефальної і Греко-Католицької Церков.

Конфесії одержали можливість вільно і безперешкодно проводити свою ка
нонічну, катехізаційну та проповідницьку діяльність, виконувати суспільно-зна
чимі функції.

Церквам повертається забране у них майно, насамперед -  храмові будівлі.
Конфесіями налагоджена видавнича справа, зокрема видрук богослужбової 

літератури, своїх газет і часописів.
Церкви організовали свою систему релігійної освіти і просвіти.
Релігійні організації одержали право підтримувати вільні зв’язки із своїми за

кордонними центрами або одновірними організаціями.
Релігійним організаціям надане право юридичної особи.
Вирішено ще ряд інших проблем релігійного життя. Появилися стримуючі 

чинники розгортання міжконфесійної боротьби, зокрема Українська Асоціація 
релігійної свободи, Центр релігійної інформації і свободи, Коаліція християнсь
ких Церков та ін. Все це сприяє стабілізації українського суспільства, підтриман
ню громадянського миру і злагоди, формуванню у віруючих почуття патріотиз
му, політичної лояльності і законопослушность

Разом з тим такої складності і колізійності релігійного життя, його наповненості 
і водночас невизначеності, що має нині Україна, певно не знає жодна країна світу:

Небувалу кризу переживає у нас Православ’я, яке поділилося на три са
мостійні і водночас ворогуючі між собою Церкви. Ця криза має чітко визначений 
геополітичний, а не внутрішньоцерковний аспект. Вона є одним із нюансів дер
жавних відносин України і Росії, прагнень останньої через Церкву втягнути Ук
раїну в якийсь новий союз з нею.

Вивільнення в процесі перебудови нашого суспільства пригнічених раніше 
конфесійних, етнічних, групових та особистісних зацікавлень призводить до 
зіткнення інтересів різних релігійних об’єднань, створює різноманітні 
конфліктні ситуації в релігійно-церковному комплексі. Гострі міжконфесійні 
протистояння в Україні, особливо у відносинах між громадами різних православ
них Церков, а також між православними і греко-католиками, православними і 
мусульманами (в Криму), мають не лише релігійне, а й політичне підґрунтя, ве
дуть до регіоналізації України за релігійним чинником, породжують сепара
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тистські настрої на її Півдні і Сході. Міжконфесійними конфліктами у нас лише 
в одній Львівській області було охоплено більше шестисот поселень. Все це 
суттєво обмежує і навіть дискредитує роль і значення релігійного чинника у пе
ретворенні соціального простору на засадах свободи і вільного розвитку особи.

В часи тоталітарного режиму традиційні Церкви були доведені різними зако
нодавчими обмеженнями до такого стану, що нині їм у відтворенні їх статусу як 
повноцінної духовної і соціальної інституції потрібна дієва допомога суспільства. 
Інакше - вони програють свій двобій із протестантськими церквами, різними но
вими релігійними течіями. І це має місце. В колись православній країні право
славні віруючі нині становлять десь 48%, а протестантських громад в релігійній 
мережі вже стало 25%.

Існує пряма кореляція між національним духовним відродженням і втручан
ням на противагу цьому різних іноземних духовних центрів, зокрема, Московсь
кого Патріархату і Ватикану, в релігійне життя підпорядкованих їм релігійних ор
ганізацій, в релігійне життя України взагалі. Для нас особливо важливо визначи
ти статус буття православних громад, підпорядкованих Російській Церкві, 
оскільки вони подеколи слугують пропаганді явно антиукраїнських настроїв, 
працюють проти процесу розбудови української державності, загрожують 
цілісності України..

Загострюється протистояння між традиційними для України конфесіями і не
традиційними релігійними новоутвореннями. Традиційні релігійні течії праг
нуть, всупереч Закону про свободу віросповідань, утворити при певних держав
них інституціях свій представницький орган, який би можна було використати з 
метою обмеження діяльності нетрадиційних конфесій.

Появився невоцерковлений, позаконфесійний віруючий (таких біля 30%), 
який не відвідує храми, довільно виявляє свою релігійність. Це викликає невдо
волення традиційних Церков, які всю свою діяльність будують на обрядових 
дійствах, одержуючи в такий спосіб кошти для свого існування.

Явне зростання релігійної мережі часто розглядають як релігійне відроджен
ня в Україні. Але з такими оцінками погодитися повністю не можна: тут бажане 
видається за дійсне. Бо ж маємо скоріше зростання кількісних показників відро
дження традиційних і появи та розвитку нових конфесій, розширення мережі 
релігійних установ, видання релігійної літератури, виконання обрядів тощо. 
Релігійно-церковне життя в Україні загалом (хіба що за винятком католицьких і 
деяких протестантських течій) характеризує глибока криза. Вона виражається: у 
загостренні міжцерковних і внутрішньоцерковних суперечок практично у всіх 
конфесіях -  у православних, католиків, протестантів, іудеїв, мусульман, 
рідновірів; у занепаді впливу і матеріальній скруті традиційних релігійних течій 
при одночасному оволодінні релігійним полем України різними зарубіжними 
місіями, появі на її теренах все нових і нових релігійних течій; у зростанні 
зовнішніх виявів релігійності, обрядодіяння при відсутності глибокої і усталеної 
віри, екзотичності й прагматичності в орієнтаціях молоді на релігійні феномени; 
у відсутності релігії в ролі морального імперативу у сфері повсякденного життя
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людини; у виключенні релігії з процесів національного відродження, а то й пере
творенні її деяких інституцій в дезінтеґруючий фактор суспільного життя та ін.

Сучасного молодого віруючого в Україні вже не влаштовують релігії, які ґрун
туються переважно на обрядових діяннях, акцентації уваги лише на гріховній 
природі людини. Відбувається ірраціоналізація, містифікація та уособиствлення 
релігії.

Названі проблеми зумовлені не лише чинниками історичної традиції. Вони 
відображають гострі суперечності суспільно-політичного життя нинішньої Ук
раїни, засвідчують певну неефективність дії прийнятого парламентом ще до про
голошення нашої державної незалежності в 1991 році Закону «Про свободу 
совісті та релігійні організації».

В наш час в Україні відбувається пошук владними структурами такого стрижня 
соціальної конструкції, який би забезпечив соціально-політичну і духовну єдність 
країни. За цих умов подеколи і в декого з вищої державної влади погляди звертають
ся до релігії, Церкви, які постають єдиними легітимним дотепер інститутом, що зна
ходився в протистоянні за тоталітарного режиму пануючій тоді Комуністичній 
партії і її марксистській ідеології. ГІостоталітарна еліта вбачає в релігії знаряддя 
політичної та етнічної мобілізації, засіб досягнення тих завдань, які, власне, знахо
дяться за релігійною сферою. Подеколи церковні об’єднання, що мало місце у нас 
під час президентських виборів 2004 року, використовуються з політичною метою. 
Різні політичні сили піддають критиці існуюче законодавство України про свободу 
совісті, на регіональних рівнях подеколи приймаються закони, які порушують сво
боду совісті, свободу віровизнань. Так, зокрема, введенням в західному регіоні Ук
раїни до навчальних планів шкіл «Христинської етики», а також капеланства в 
університетах, явно нехтується право невіруючих (а таких у нас до 30%) на свободу 
совісті. Повторюся, але ще раз скажу, що релігійна ситуація в Україні є однією із 
найскладніших серед всіх пострадянських країн . Про неї треба говорити, її слід ак
тивно вирішувати. В цьому має бути добра воля не лише Української держави, а й 
конфесій, всіх релігійних спільнот в Україні сущих. Розбудова в Україні громадянсь
кого суспільства актуалізує утвердження в країні громадянської релігії, що було б 
водночас і запорукою уникнення якоїсь заангажованості держави на одну із кон
фесій або Церков, і сприяло б міжконфесійному порозумінню і суспільній злагоді.

Ж *  *  *к Ж

проф. А.Колодний

ХРИСТИЯНСЬКІ КОНФЕСІЇ
В КОНТЕКСТІ ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В УКРАЇНІ

Складним і довгим виявився шлях України до своєї повної державної неза
лежності. Попавши ще в XVII столітті під владу Російського царя, вона протя
гом трьох з половиною століть поступово втрачала свою національну само
бутність. Будь-які прояви боротьби за її свободу жорстоко придавлювалися
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спочатку царською, а опісля комуністичною владою. Проте прагнення ук
раїнського народу мати свою незалежність від цього не зникло. В 1991 році по
над 90% українців висловилися за виокремлення своєї країни із складу Ра
дянського Союзу.

Але бідою України виявилося те, що у всі роки державної незалежності 
(1991-2004) її політична влада продовжувала залишатися на проросійських по
зиціях, з прагненням вибудови разом з Росією якоїсь нової союзної держави.

З розпадом в 1991 р. комуністичного Державного Союзу не розпався Пра
вославний Церковний Союз. Православ’я України залишилося у складі Мос
ковського Патріархату, який всіляко протидіяв утвердженню в Україні своєї 
Автокефальної Православної Церкви. При цьому в свідомість українців Мос
ковським Патріархатом продовжувала вбиватися думка, що вони не є якоюсь 
окремою нацією, що Україна -  це окраїна Великої Русі, що їй загрожує погли
нення Заходом і католицькою Церквою тощо.

Відтак в намірах зберегти проросійські орієнтації співпали устремління і 
державної влади України, і Православної Церкви України Московського 
Патріархату. Остання настирливо, прилучившись до активної політичної 
діяльності, слугувала інтересам Москви. Цим вона засвідчила достовірність да
ної їй Президентом Росії В.Путіним назви «Російська Православна Церква в 
Україні». Церква Московського Патріархату всіляко освячувала антинародні дії 
колишнього Президента Я.Кучми і його адміністрації. Влада ж, нехтуючи інте
реси інших релігійних спільнот, всіляко сприяла розбудові переважно цієї 
Церкви. Вона передала їй у власність або користування значну кількість 
конфіскованих в комуністичні часи храмових приміщень, монастирських ком
плексів, різних церковних цінностей тощо.

Помаранчева революція листопада 2004 р. в Україні постала як національ
но-демократична подія за своєю суттю. Основною зорієнтованістю цієї рево
люції була українська Україна. Саме тому вона не лише не знайшла підтримку 
у Церкви Московського Патріархату, а й зустріла з її боку всіляку протидію у 
своєму розгортанні. Тут були і проповіді з амвона на підтримку провладного 
кандидата в Президенти В.Януковича, і видрук й поширення листівок в його 
підтримку, і політизовані хресні ходи та мітинги, і наклепи на народного кан
дидата в Президенти В.Ющенка в церковних засобах масової агітації, і відлу
чення від Церкви тих, хто хоч якось виявляв підтримку народного обранця. 
Предстоятель Церкви Московського Патріархату митрополит Володимир (Са- 
бодан) з показушною метою їздив із провладним претендентом В.Януковичем 
і до Москви, і до Єрусалиму, і до Афону.

При цьому Церква з потурання в цьому їй влади в особі Державного 
Комітету України у справах релігій йшла на явне порушення Конституції і За
кону про свободу совісті. Стаття 5 цього Закону забороняє релігійним ор
ганізаціям брати участь в політичному житті, вести агітацію або фінансування 
виборчих кампаній. З боку УПЦ МП все це мало місце. Але при цьому Церква 
зневажила не лише світські закони, а й євангельську заповідь «кесареве -  кеса-
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рю, а Боже -  Богові», Апостольські правила, навіть соціальну концепцію Церк
ви Московського Патріархату, де говориться про позаполітичну сутність цер
ковної інституції.

Чому так вела себе найбільша за кількістю своїх організацій Церква Мос
ковського Патріархату? Насамперед тому, що її геополітичні орієнтири 
повністю співпали з проросійським налаштуванням провладного претендента 
на посаду Президента України, а сама УПЦ МП є складовою Російської Право
славної Церкви.

Помаранчева революція почалася з центральної площі столиці України 
міста Києва, яку в народі називають просто Майдан. Саме тут в дні піку 
політичного протистояння було півтора мільйони українців, невдоволених ти
ми фальсифікаціями, до яких вдалася стара влада, щоб зберегти свій антина
родний режим, продовжити політику Президента Л. Кучми.

Однак не всі конфесії і Церкви України в дні Помаранчевої революції ста
ли на бік корумпованого кучмівського режиму. В ці дні її релігійний простір 
виявився відчутно поляризованим. Критерієм цього був не географічний чи 
суто релігійний чинник, а зорієнтованість на добро чи зло, правду і кривду. Тут 
засвідчувався також вибір Україною її європейської цивілізаційної орієнтації і 
засудження імперських апетитів щодо неї Росії. Під час Помаранчевої рево
люції також вирішувалося питання: чи продовжувати жити в умовах неоко- 
муністичної корумпованої влади, яка принесла народу злидні, безробіття, ду
ховну пустку і демографічну кризу, а чи ж розбудовувати в інтересах народу де
мократичну державу з її європейськими цінностями?

Майдан поділив конфесії і Церкви України на три групи. Тактика і форми 
дій їх були відмінними. Окрім Церкви Московського Патріархату, з явною 
підтримкою провладного претендента виступив Духовний центр мусульман 
України, офіс якого знаходиться в рідному місті В.Януковича Донецьку. Деякі 
релігійні організації України, зокрема ті, які входять в СНДківські конфесійні 
структури, виявили абсолютну відстороненість від подій Майдану. Тут були 
Церква адвентистів, Духовне Управління мусульман України, Організація 
свідомості Крішни та деякі інші. Вони вирішили в такий спосіб абсолютно 
відмежуватися від проблем суспільного життя і зрештою за різних кінцевих 
наслідків протистояння одержати свій відповідний позитив.

Але, хоч Церква й відокремлена від держави, вона не є відокремленою від 
суспільства з великим обсягом його загальнолюдських проблем. Майдан 
засвідчив те, що коли люди об’єднуються для спільних дій загальнолюдського 
характеру -  засудження зла у вигляді авторитаризму й обмеження людських 
свобод, для схвалення прогресивних суспільних орієнтацій та ін., то при цьому 
їх конфесійна і церковна відмінність відходить на другий план, стає неістот
ною. Добро і зло знаходять однакову оцінку в різних релігіях. І саме несприй- 
нйття зла, яке йшло з боку влади, масово вивело українців, а вслід за ними й 
більшість Церков, на Майдан. Тут були і православні власне Українських Цер
ков -  Київського Патріархату і Автокефальної Церкви, греко- й римо-католи-
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ки, євангельські протестантські спільноти, харизмати і рідновіри. Вісім ор
ганізаційно об’єднаних так званою Нарадою (Коаліцією) християнських Цер
ков оприлюднили в дні революції сім спільних документі із закликами до чес
них і прозорих виборів, недопущення насилля при політичному протистоянні, 
із засудженням фальсифікацій, прагнень окремих регіонів країни до сепара
тизму тощо. Вони проводили спільні молитви на Майдані, опікували рево
люціонерів підтримкою теплим одягом та їжею. І хоч при цьому не було пря
мих закликів голосувати за якогось із кандидатів, але всі знали добре, хто є уо
собленням тих дій, які засуджували ці християнські Церкви.

Характерним є те, що повністю співпали головні засади суспільного вчення 
Церков, які були з народом на Майдані, а саме: 1. людина є образом і подобою 
Божою, а відтак має свою гідність, яку не слід зневажати; 2. людина є вільною 
за своєю природою, а відтак її свободу ніхто не може обмежувати; 3. Церква 
відокремлена від Держави, а відтак антизаконним є диктування останньою по
ведінки релігійних організацій у виборчих процесах. Майдан не сприйняв ха
рактерний Московському Православ’ю цезаропапізм і підтвердив ту думку, що 
виконання заповіту Ісуса Христа, щоб всі християни були ОДНО, полягає не 
якомусь організаційному об’єднанні їх церков, а в духовному зближенні при 
виконанні благородних справ.

Вивівши на Майдан водночас православних і католиків, протестантів і нео- 
християн, мусульман і іудеїв, буддистів і рідновірів, Помаранчева революція 
засвідчила цим те, що міжконфесійна злагода -це не якась примара, а реальна 
річ, коли релігійні спільноти піднімаються разом з народом на боротьбу за йо
го право бути господарем у своїй державі.

Події президентського виборчого процесу показали, що Церква в Україні 
ще не стала тією спільнотою, яка формує громадянські орієнтації українсько
го народу. Саме народ (а точніше -молодь) вивів Церкву на Майдан. Перемо
га В.Ющенка в тих регіонах України, де є найбільше зосередження парафій 
Церкви Московського Патріархату (Поділля, Волинь, Степ, Закарпаття), 
засвідчила несприйняття її вірними промосковської зорієнтованості церков
ного кліру, сепаратистських настроїв Сходу і Півдня України.

Помаранчева революція -  це пробудження після тривалої історичної спляч
ки національної самосвідомості українців, здобуття українським народом пе
ремоги над самим собою, початок постання української політичної нації. 
Практично всі Церкви України виявилися неготовими до такого розгортання 
суспільного життя. Для їх життєздатності треба було б не лише наздоганяти 
Майдан, а й діяти при цьому на випередження. Цього якраз не було, бо ж Церк
ви виявили свою нездатність застосувати релігійно-моральні виміри до оцінок 
громадянських почуттів народу, його суспільного стану і намірів. Це актуалізу
вало питання потрібності тих конфесій і Церков, які плентаються у хвості 
подій, не відрізняючи заздалегідь добро від зла, відсиджуються в кущах від 
суспільного устремління народу, засудження ним зла. Клір ряду релігійних
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спільнот опинився в хвості своїх конфесій, не піднявся вище від мирян в 
усвідомленні того, що зло треба долати й утверджувати Правду Христову.

Помаранчева революція дала можливість краще зрозуміти справжню при
роду того поділу, який існує в Православ’ї України на Церкви Київського і Мос
ковського Патріархатів, засвідчила пряму залежність останньої Церкви від ге- 
ополітичних інтересів Росії і її московсько-православної імперії. Цим самим 
вона актуалізувала глибокий смисл Христової П’ятидесятниці, яка вчить про 
необхідність своєрідної зустрічі християнства із національною культурою кож
ного народу. Відтепер християнство одержало можливість розвиватися в Ук
раїні відповідно до його вихідної тут Київської традиції, яку можуть вільно ви
ражати Київсько-Патріарша, Автокефальна, Греко-Католицька та Українська 
Лютеранська церковні спільноти.

Помаранчева революція об’єднала навколо одних і тих же засадичних ду
ховних цінностей сущих в Україні представників різних національностей і 
релігій. Народ на Майдані в Києві і на майданах в інших містах країни однако
во думав і навіть оспівував свої суспільні ідеали. Цим самим була засвідчена не
обхідність і реальна можливість міжконфесійного порозуміння і злагоди, 
засвідчено те, що всілякі суспільні і релігійні конфлікти виходять та ініціюють
ся скоріше світськими або церковними правителями. Майдан постав симво
лом соборності України.

Ісус Христос казав, що він є шлях Правди. Церкви, які своїми діями в дні 
Помаранчевої революції не змогли відрізнити Правду від брехні, тепер мають 
розплачуватися за це своїм підірваним авторитетом, шукати знову ж неправ
диве пояснення своїм діям, замість того, щоб щиро покаятися, а то й провести 
люстрацію свого керівництва, яке виявило сліпоту щодо сил зла. Бо ж в Біблії 
сказано, що кожному має прийти відплата по правді його. Це тим більше важ
ливо, що в нинішній час підготовки до парламентських виборів в Україні 2006 
року біляцерковні спільноти Московського Патріархату, зокрема православні 
братства, знову підключаються до політичної діяльності на боці партій колиш
ньої влади. І ця їх діяльність не знаходить осуду ні з боку керівництва Церкви 
Московського Патріархату, ні навіть з боку нової, демократичної влади Ук
раїни. Та й останній Архієрейський Собор УПЦ МП, замість засудження всупе
реч раднішим рішенням Синоду цієї Церкви втягування релігійних спільнот в 
політику, почав вимагати від Президента України відвернутися від «розколь
ницької церкви» (так він йменує Церкву Київського Патріархату), не сприяти 
ідеї утворення в Україні Об’єднаної Православної Церкви.

Потребує відповідного перегляду також діючий Закон України про свободу 
совісті та релігійні організації. Зокрема він має зафіксувати не тільки відокрем
лення Церкви від держави, а й держави від Церкви, надати Церкві право юри
дичної особи, визначити відповідальність керівництва Церков за діяльність не 
лише кліру, а й мирянських утворень, зафіксувати право Церкви на суспільно- 
значиму діяльність.
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М.Шкрі6ляк (Чернівці)

РЕВОЛЮЦІЯ ТРИВАЄ В ДУШАХ ВІРЯН
14-літній досвід будівництва України як самостійної держави яскраво 

засвідчив не лише тупцювання на місці, але й втрату визначальних пріоритетів її 
становлення та розвитку як незалежної, демократичної і соборної держави. Ду
ховна атмосфера за цей час наповнилася «культурною продукцією» сумнівної 
якості, політизація Церкви вийшла за межі розумного. Час показав, що привілей
оване становище в державі так званої Української Православної Церкви, що пе
ребуває в єдності з Москвою, сприяло не лише серйозному підточенню фунда
менту української державності, але й значною мірою поглибило розкол 
суспільства. Сепаратистські настої, продемонстровані в листопаді-грудні 2004 р. 
збанкрутілими політиками, результат їхньої спільної співпраці з «п’ятою коло
ною» російської шовіністичної імперії -  УПЦ МП упродовж усього періоду нашої 
донедавна «паперової» незалежності.

Завершення націєтворчої Помаранчевої революції ознаменувало радикальну 
за своєю суттю зміну настроїв та навіть дій у багатьох сферах суспільного буття 
українського народу і в релігійній зокрема. До надбань Майдану українці зарахо
вують і розуміння потреби в прискоренні розв’язання одного з найважливіших 
завдань націонал-демократичного фронту -  канонічного оформлення Єдиної 
Помісної Православної Церкви.

Теперішній Президент своїм прикладом показує, що він передусім вдумли
вий християнин і свідомий українець. А це означає, що в Церкві він мав би вба
чати Боголюдське начало, тобто, сприймати її природу не лише як сакральний 
організм, а й як суспільну інституцію, слово і чин якої має стати вищим орієнти
ром в обстоюванні інтересів нації. Безперечно, державна влада не може змушува
ти чи навіть орієнтувати людей, до якої церкви їм ходити і до якої конфесії нале
жати. Але власну думку і чітку позицію щодо релігійних та національно-культур
них пріоритетів Президент держави повинен мати.

Отже, навряд чи задовольняться сьогодні українці заявленою В.Ющенком 
позицією щодо його діяльності як Президента у церковно-релігійній сфері, яка 
наразі зводиться до небажання вказувати «перстом», кому до якої Церкви належа
ти. Таке ставлення Президента до проблеми державної ваги і масштабу вже зна
ходить відповідну оцінку. Молодий вчений і філософ О.Бродецький, наприклад, 
переконаний: «Не гоже свідомому українцеві (я вже не кажу -  Президентові) цілу
ватися з Патріархом Московським -  особою, яка очолює найреакційнішу, 
незмінно українофобську силу Росії -  Російську Православну Церкву». На його 
думку, «це приблизно те саме, якби, скажімо, Президент Ізраїлю цілувався з яки
мось послідовником і речником нацистської ідеології». Таке порівняння, є 
об’єктивним і щось заперечити тут важко. А Російська Православна Церква й на
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далі залишається середовищем, у якому культивуються відчайдушні українонена- 
висницькі ідеї. «Її керманичі й нині є завзятими речниками імперської великодер
жавної ідеології, згідно з якою, по суті, українців як самодостатньої нації «не бы
ло, нет и быть не может» -  стверджує автор статті «Про Президента, Україну і 
Московського попа» [«2000». -  2005, лютий].

Добре, що уряд В.Ющенка відважився хоч на те, щоб скасувати державний 
комітет у справах релігій, один із багатьох ще присутніх в державних уп
равлінських структурах, сталінський пережиток. Окремі чиновники цього апара
ту, якщо навіть і не втягували Церкву в політику, то потурання їхнє та 
бездіяльність у цьому процесі була очевидною і беззаперечною. А мовчання що
до антизаконних дій Московського Патріархату -  це згода з ними.

Об’єднання православних Церков та їх помісний устрій відповідає вищим 
інтересам держави і народу. Зрештою, таке право канонічно (юридично) 
закріплене 34-м апостольським Правилом і Постановами Халкидонського собору 
(Правила 8,17). Тим паче, що на зламі тисячоліть відбуваються кардинальні зміни 
і в голові Вселенського Патріарха стосовно визнання канонічних засад УПЦ 
Київського Патріархату. Варфоломій І давно дає зрозуміти про свою готовність 
дати УПЦ КП Томос про її канонічне визнання, та він бажає на те спочатку 
офіційного клопотання Президента країни.

Отже, не підтримувати прагнення українців до об’єднання їх навколо ук
раїнського Патріарха в одній Помісній Церкві, в Президента не має жодних 
підстав. Залишається знайти тільки важелі, які б сприяли реалізації цього завдан
ня. Йдеться тут не про форсування об’єднавчого процесу державою, бо ж це зроб
лять самі віряни, більшість з них уже дозріли до цього. Не потрібно також силою 
змушувати церковних лідерів до штучного об’єднання «заради об’єднання». 
Об’єднання має бути заради прославлення імені Бога, бо його свята воля лежить 
до того, щоб усі були одно (1 Коринт.: 1,10).

Отже, яка ж все таки відводиться роль державі у розв’язанні цього складного 
питання? Найперше, що має зробити нова влада -  це зобов’язати предстоятеля 
так званої Української Православної Церкви, що перебуває в єдності з Москвою, 
митрополита Володимира, перереєструвати його інституцію, надавши їй 
відповідну до її канонічно-ідеологічної орієнтації назву (Російська православна 
церква в Україні -  як у Японії чи в інших державах). Це вже відкриє очі багатьом 
вірянам і розвіє міф, що вони належать до нібито української національної церк
ви. В полюванні за православними душами українських вірян УПЦ МП почала 
поступово вживати за богослужінням українську мову, здебільшого під час «ка
зання». Особливо цей феномен був яскраво виражений в передвиборчий період. 
Неукраїнські в Україні батюшки, звернулися до національної мови українців, 
щоб легше «вбивати» в їхні голови байки про «богообраність» рецидивіста-Яну- 
ковича. Очевидно, вони таки знайомі з повеліннями св. Апостола Павла про те, 
що в Церкві потрібно говорити тільки зрозумілою мовою, бо «хто говорить чу
жою мовою, той будує тільки самого себе» (1 Коринт.: 14, 14), але повністю пере
ходити на вживання української мови не збираються. Тримають, напевно, цей
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«козир» для того, щоб, коли люди впізнають, (а таки впізнають -  бо немає нічо
го таємного, що б не стало явним (Лк.8,17)) її справжню політичну місію, щоб за
вдяки мові, хоча 6 ще трохи утримати в своїх церквах людей.

Друге, що має зробити світська влада -  це всілякими законними способами і 
методами сприяти тому, щоб українські православні вірні змогли нарешті поба
чити справжнє обличчя Московської Патріархії та її попа. Свідомо вживаю тут 
слово «попа» для позначення тих, що вороже ставляться до української держав
ності, демонструють неповагу до духовно-культурних та історичних надбань на
шого народу, бо знаю, що і в тому середовищі є чимало священнослужителів, які 
усвідомлюють волю Божу щодо України, її Церкви та народу.

Наш народ прозрів, прояснюється і його розум. На президентських виборах 
він чітко довів свою спроможність збудувати власну хату, в якій пануватимуть 
«своя Правда і сила, і Воля». Зможе також збудувати й свій «новий Єрусалим» з 
храмом посеред нього, під омофором якого зберуться розгублені чужими, нещи
рими й підступними пастирями вівці стада Христового.

Найбільшою спонукою до цього зараз виступає не так усвідомлення того, що 
сучасний стан розділеного Українського Православ’я є закономірною протидією 
інтересам української нації, як розуміння того, що російська церква зі своїми 
філіями в Україні (УПЦ МП), який залишився нам у спадок від радянської 
імперії, поступово втрачає свою божественну місію, перетворившись на інсти
туцію, в якій все починається містикою і завершується політикою. Участь 
засліплених грошима і шовіністичними амбіціями кліриків цієї структури у ви
борчій кампанії 2004 року -  яскравий доказ того. У той період «ця церква зі 
своїми попами підтвердила, що вона цілковито й остаточно підпорядковується 
Москві, Московському Патріарху Алексію II і «царю-батюшці» Путіну» -  пише 
П.Кобевко [«Час». -  2005, січень].

Воно, мабуть, так і треба було, щоб Бог зіслав на них своє попущення, обрав
ши їх за знаряддя випробування, і цим давши нагоду і можливість, аби люди 
змогли відсіяти зерно від полови. Найбільшого співчуття до таких духовних 
сліпців, які повинні б за собою вести паству, викликає те, що вони свої цинічні дії 
намагалися підкріпити авторитетом Бога. За їхніми словами, сам Бог їм 
«об’явив», якою має бути позиція Церкви щодо виборів президента. Окремі єпи
скопи УПЦ МП стверджували, що в них були якісь видіння, їм «являлася» навіть 
Матір Божа, щоб засвідчити, що Янукович -  це чоловік, який «посланий» Богом 
на вибори. У деяких храмах його «образ» висів поруч з так званою помісною іко
ною. Господи, зі своєї всеблагої милості прости, бо не відаємо, що творимо.
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НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ ТА 
РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 

ІНТЕРНЕТУ
Українське релігієзнавство. -  К., 2005. - Nq 1 (33). Чергове число бюлетеня 

вміщує статті з історіософії та культурології релігії. Про сучасну українську 
етнічну релігію пише В.Куровський, а психологію релігії -  О.Предко. Безу
мовно привабить увагу читача стаття зарубіжних авторів Арміна В.Гірца та 
Рассела МакКатчина «Роль методу і теорії в дослідженнях Міжнародної 
Асоціації Історії релігій».

Релігійна свобода і права людини. Місія і прозелітизм. -  Львів, 2004. Цей
збірник є третім томом серії «Людина. Церква. Держава». В ньому вміщено 
різноманітні матеріали, присвячені проблемам місійної діяльності. Пробле
ми розглядаються з позицій різних християнських Церков -  католицької, 
православної, протестантських. Вміщено ряд офіційних документів з про
блеми, а також статті -  думки світських науковців.

Турчинов Александр. Иллюзия страха. -  К, 2004. Психологічний тріллер 
нинішнього голови СБУ присвячений психології релігійної духовності. На 
баченні проблеми позначилася належність автора до баптистського вірос
повідання.

Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство. -  Чернівці, 2004. В на
вчальному посібнику подається програма, методичні рекомендації та ма
теріали з курсу «Загальне релігієзнавство». Додано витяги із законів України 
та міжнародних нормативних актів, що стосуються свободи совісті.

Пащенко В., Киридон А. Більшовицька держава і православна церква в 
Україні (1917-1930-ті роки). -  Полтава, 2004. На великому документальному 
масиві, архівних джерелах автори подають історію релігійного життя Ук
раїни перших десятиліть панування на її теренах Радянської влади.

Експорт релігії, трансляція віри: американські релігійні впливи в Європі. 
Збірник наукових доповідей. -  К., 2004. Вміщено статті з проблем амери
канізації релігійного життя як у світі, так і з проявами цього процесу в Ук
раїні. Американізація розглядається як конвергентний процес у релігійному 
житті другої половини XX століття. На прикладі американського, європейсь
кого і українського досвіду говориться про правові та соціокультурні виміри 
сучасного релігійного життя.
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КОНФЕРЕНЦІЇ, МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ
З березня 2005 року в Дрогобичі відбувся Круглий стіл «Політика і Церк

ва: історичний контекст і сучасність». Ініціаторами скликання виступили 
відомі в Україні Центр релігійної інформації і свободи УАР, Відділення

релігієзнавства НАН України, Українська Асоціація релігійної свободи за 
підтримки Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
І.Франка, зокрема його філософського відділення. Метою Круглого столу 
його організатори визначили актуалізацію в Україні відвертого, взаємно 
зацікавленого діалогу Церкви і суспільства щодо присутності Церкви в 
соціумі, характеру і меж її включення в політику відповідно до канонів і по
ложень церковного права, державного законодавства. Круглий стіл поклика
ний був проаналізувати позицію тих чи інших церков, мас-медіа, державної 
влади під час президентських виборів і пов’язаних з ними подій, усвідомити 
уроки виборчого процесу 2004 року для унеможливлення повтору помилок 
у парламентських виборах 2006 року, ознайомитися із міжнародним 
досвідом реалізації принципу відокремлення церкви і держави та з практи
кою участі релігійних організацій в політичних процесах, з’ясувати 
нечіткість і невизначеність українського законодавства в сфері державно- 
церковних віносин щодо взаємин церкви і суспільства, виробити пропозиції 
стосовно змін останнього та рекомендації щодо толерантизації міжцерков- 
них відносин та церковно-суспільної сфери.
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Круглий стіл відкрив ректор університету доктор філософських наук, про
фесор В.Г.Скотний. В обговоренні зазначених проблем виступили відомі екс
перти, науковці, представники державної влади, церков, мас-медіа регіону. 
Завітали гості з Львова та Києва, зокрема доктори філософських наук 
В.Єленський («Глобалізація і повернення Церкви в політику»), А.Колодний 
(«Проблеми церковно-релігійного життя в світлі Помаранчевої революції»), 
Л.Филипович {'«Соціальна значимість міжрелігійного діалогу в нових політич
них реаліях»). Відвертими були виступи ректора Духовної семінарії М.Бендика 
(«Церква, суспільство, держава: актуальні аспекти відносин»), диякона В.Біло- 
шицького ('«Політика і церква: погляд православного священика»), протоієрея 
М.Бачинського, декана Дрогобицької єпархії о.Миколи Мандзюка, викладача 
Баптистської теологічної семінарії з Борислава В.Кондора. Прозвучали 
аналітичні, але разом з тим і цікаві повідомлення Т.Антошевсього («Вибори, 
Церква і медіа»), А.Юраша («Роль православного чинника у виборах: до і 
після»), В.Бодак («Культура міжрелігійних відносин в контексті соціально- 
політичних змін в Україні»), В.Возняка («Релігія і політика: філософські 
виміри взаємин»). Була можливість висловитися і молоді - А.Гнатишину 
(«Роль церковних засобів масової інформації у формуванні сучасної гро
мадської української думки») та Р.Конику («Християнське суспільне вчення та 
державотворчі процеси в Україні»). Всі виступи викликали багато запитань, 
велася дискусія, в якій брали участь і викладі, і студенти Дрогобицького пе- 
дуніверситету, люди світські і церковні. Підвівши підсумки дискусії, всі учас
ники прийшли до висновку про надзвичайну корисність таких відкритих і 
відвертих розмов про складні суспільно-політичні події, осторонь яких не мо
же бути жодна церква, жоден свідомий громадянин України.
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Всеукраїнський педагогічний семінар «Православна освіта в державних, 
приватних і церковних навчальних закладах України: досвід і напрацюван- 
ня» відбувся наприкінці лютого в Києво-Печерській Лаврі. Обговорювалися 
перспективи запровадження викладання церковних дисциплін у світських 
загальноосвітніх школах. Учасники намагалися також знайти засоби 
вирішення проблем, що виникають на цьому шляху. Організаторами фору
му виступили Синодальний відділ релігійної освіти, місіонерства та катехи- 
зації УПЦ МП і Всеукраїнське православне педагогічне товариство. За слова
ми голови Всеукраїнського православного педагогічного товариства про
тоієрея Анатолія Затовського, «семінар покликаний зібрати в одному місці 
для конструктивної бесіди педагогів з усіх регіонів України, які мають у пе
дагогічній галузі певні доробки та методичні програми. Ми поставили перед 
собою завдання обмінятися досвідом і зробити все можливе, щоб поділити
ся ним з усіма бажаючими. Також ми плануємо видати підручники та зару
читися підтримкою Міністерства освіти та інших представників державної 
влади для конструктивного викладання православних дисциплін у світській 
школі», -  говорить А.Затовський. На семінарі йшлося також про рівень 
підготовки православних педагогів. Зокрема, член-кореспондент Академії 
педнаук України В.Хайруліна відзначила: «Важко сказати, на якому рівні зна
ходиться викладання церковних дисциплін у світських навчальних закла
дах...На жаль, поки що немає центру, який би координував цю роботу. Для 
того, щоб ввести до шкільної програми богословські предмети, нам не
обхідно підготувати спеціалістів -  людей, які можуть дітям у доступній 
формі нести духовний аспект нашої освіти. Сьогодні ми розробили етико- 
духовні засади і ведемо предмет «Християнська етика» з першого по одинад
цятий клас загальноосвітніх шкіл Криму. Все це робиться на ентузіазмі са
мих учителів і з благословення митрополита Кримського і Сімферопольсь
кого Лазаря. Наші педагоги пройшли перепідготовку в Петербурзьких і 
Московських духовних школах», (orthodox.org.ua)

к к к к к

22-24 лютого 2005 р. у Москві пройшла VII Міжнародна науково-прак
тична конференція «Старообрядництво: історія, культура, сучасність». Кон
ференція була присвячена 100-річчю видання наказу «Про зміцнення начал 
віротерпимості» та 100-річчю розпечатання вівтарів храмів Рогозького кла
довища. Конференція зібрала понад сто дослідників старообрядництва з ба
гатьох країн -  Росії, Білорусі, України, Румунії, Ірландії, Італії тощо. Україну 
представляли голова Київського міського національно-культурного товари
ства старообрядців-липован С.Петров, а також дослідники С.Таранець 
(Київ), Ю.Волошин (Полтава), М.Чучко та А.Гостюк (Чернівці), О.Пригарин 
(Одеса), В.Бужинський (Вінниця) та ін. Конференцію відкрив виступ голови
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Російської Православної Старообрядницької Церкви, Митрополита Мос
ковського і всія Русі Андріана. Для учасників конференції були проведені ек
скурсія по Рогозькому кладовищу та поїздка до м. Боровська -  місця муче
ницької смерті боярині Морозової. Цікавою і продуктивною була зустріч на
уковців з Владикою Андріаном та іншими ієрархами РПСЦ.

* * * * *

17-19 лютого 2005 р. у Санкт-Петербурзі відбулися другі читання, присвя
чені пам’яті видатного релігієзнавця і сходознавця Є.О.Торчинова (1956- 
2003). Організатори конференції ставлять на меті подальший розвиток на
укових ідей Є.О.Торчинова, дослідження його спадщини тощо. У рамках чи
тань працювали секції теоретичних аспектів релігієзнавства, індології, буд- 
дології, гебраїстики, арабістики, ісламознавства, далекосхідних релігій, 
давніх і нових релігій Сходу та секція «Схід і Захід», присвячена порівняль
ним дослідженням. Особливості Торчинівських читань -  широкий міждис
циплінарний підхід, активне звернення до нових наукових напрямів, роз
робка психологічного підходу в релігієзнавстві, а також поєднання в межах 
однієї конференції різних галузей сходознавчої і релігієзнавчої науки. На 
конференції зібралися не лише вчені Петербурга та Москви, а й з усієї Росії. 
У читаннях брали участь науковці з України В.А.Рубель, Ю.Ю.Завгородній, 
С.В.Капранов, ІО.В.Осадча та ін. Були також гості з інших країн -  Казахста
ну, Білорусі, Вірменії, Молдови та Японії. Наступні, треті Торчинівські чи
тання заплановано провести у лютому 2006 р.

* * * * к
II Всеукраїнський молодіжний фестиваль релігій відбувся 17 березня 2005 

року в приміщенні Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.
Організаторами фестивалю виступили: Молодіжна асоціація релігієзнавців; 
Головне управління у справах сім’ї, дітей та молоді; Українська асоціація 
релігієзнавців; Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ. На Фе
стиваль були запрошенні представники різних релігійних громад. Проте, че
рез певні причини, не всі запрошенні змогли прийти. Серед глядачів (а їх бу

ло біля 150) були студенти 
Київського національного 
університету ім. Тараса 
Шевченка, Національного 
педагогічного університету 
ім. М.П. Драгоманова, 
Національного університе
ту «Києво-Могилянська 
Академія». Фестиваль 
відкрили привітальними 
словами: президент Ук-
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раїнської асоціації релігієзнавців, заступник директора -  керівник Відділен
ня релігієзнавства Інституту філософії НАНУ А.Колодний; перший заступ
ник голови Державного комітету у справах релігій М.Новиченко; начальник 
відділу Молодіжної політики Головного управління у справах сім’ї, дітей та 
молоді виконавчого органу Київради Ю.Шевцова; генеральний секретар Ук
раїнської Асоціації Релігійної Свободи П.Гануліч. Серед активних учасників 
Фестивалю відзначимо представників Духовного управління мусульман Ук
раїни, Ісламського громадського культурного центру «АРРАЇД», Товариства 
Свідомості Крішни, Церкви Євангельських християн-баптистів, Духовного 
Центру Рідної Віри «Покон Рода», Громади Вірних РУН Віри «Сонечко» (мо
лодіжне крило) та інших. На Фестивалі, були присутні представники Ук
раїнської Лютеранської Церкви, Православної Церкви Божої Матері Дер
жавної, Великого Білого Братства «ЮСМАЛОС» та ін. (О.Кісельов)

* * * * *

«РП» продовжує публікувати роз'яснення відомого експерта із питань свобо
ди совісті т а міжконфесійних відносин, старшого наукового співробітника 
Відділення релігієзнавст ва Інст ит ут у філософії імені Г.С.Сковороди Н А Н  Ук
раїни, кандидата філософських наук М ихайла Бабія щодо розуміння базових  
релігійних т а релігієзнавчих термінів і понять. Н аразі друкується пояснення м а
ло знаної навіт ь серед релігієзнавців проблеми сутності функціональності релігії.

М .Бабій

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ РЕЛІГІЇ: СУТНІСТЬ І ПРОБЛЕМ И
Релігія, маючи своє «енергетичне поле» (звісно, конфесійно диференційова

не) є активним фактором певних трансформацій і станів у суспільному й 
індивідуальному житті. Ядром цього «енергетичного поля», на нашу думку, 
постає функціональність релігії, яка має особливі властивості, визначає спе
цифіку даного феномена і, разом з тим, характеризує його цілісність. Тобто в 
релігії виявляються внутрішні, глибинні, а разом з тим, латентні для безпосе
реднього спостереження, рівні буття людини й суспільства; вона має «адекват
ний дійсний зміст» [Див.: Яблоков И.Н. Основа теоретического религиоведе
ния. -  М., 1994. -  С.З]. Останній з усією очевидністю розкривається при «де
шифруванні» функціональних можливостей релігії, її соціальної, екзис
тенціальної ролі, а також у ході її інтерпретації як особливої сфери буття.

Більшість зарубіжних й українських дослідників функціональної ролі 
релігії в суспільстві, житті людини робить акцент на її здатності виконувати 
цілий ряд функцій, які задовольняють такі їх потреби, що не можуть бути 
вдоволені жодною іншою підсистемою суспільства.

Логіка функціонального аналізу якраз і вимагає осмислення цієї 
функціональної спроможності, функціонального потенціалу релігії або 
точніше, в понятійному аспекті - «функціональності релігії».

_________________________________________________ Конференції, мистецькі акції
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Нагадаємо, що при характеристиці релігійного комплексу, його ролі та 
місця в суспільному бутті, частіше всього вживаються поняття «функціону
вання релігії», «функціонування релігійного комплексу», «функції релігії», 
«дисфункції релігії», «явні й латентні функції релігії», «функціональна аль
тернатива», «функціональний еквівалент», «корисність релігії», рідше 
«функціональність релігії». Всі вони мають власне сутнісне навантаження й 
знаходяться в тісному взаємозв’язку.

Найбільш вживане поняття «функціонування релігії» характеризує фор
ми, способи та особливості буття релігії (релігійного комплексу) в суспільстві, 
її діяльнісного вияву в просторі соціально-правової реальності, механізми її 
відтворення і самопідтримки, взаємозв’язків і взаємовідносин. Релігія 
функціонує в (конфесійно обумовлених) інститулізованих формах (релігійні 
організації, церкви, об’єднання, групи, різного роду релігійні інститути). Це 
функціонування може бути повноцінним (у режимі свободи), обмеженим 
або маргіналізованим. Релігія також функціонує у сфері суспільної та 
індивідуальної свідомості на різних рівнях її вияву, культових діях, ритуалах.

Щодо поняття «функціїрелігії», то воно має значну кількість інтерпретацій. 
Функція (від лат. functio - виконання, звершення) за визначенням, наприклад, 
американського соціолога Р. Мертона, - «це явні наслідки, які сприяють адап
тації або пристосуванню даної системи» [Мертон Р. Явные и латентные функ
ции // Американская социологическая мысль: Тексты. -  М., 1994. -  С. 414]. 
Соціальні функції, - пише він, - позначають об’єктивні наслідки, які спос
терігаються, а не суб’єктивні наміри (мета, завдання, мотиви). Функцією окре
мого звичаю (вірування - М.Б.) , як зауважує А. Редкіфф - Браун, «постає його 
внесок у сукупне соціальне життя» [Там само. -  С. 386]. Російський соціолог 
релігії І.Яблоков визначає функцію релігії як «спосіб дії релігії в суспільстві» 
[Див.: Яблоков И.Н. Функции религии // Основы религиоведения: Учебник -  
М., 1994. -  С. 67]. Цікавою і змістовною видається нам (уже наведена раніше) 
дефініція поняття «функція релігії», яку дав відомий філософ, релігієзнавець з 
Росії Д.Угринович, він розглядав функції релігії в суспільстві як «фактор і на
прям її дії на суспільну систему в цілому і/або на її окремі елементи (підсисте
ми)» [Угринович Д.М. Введение в религиоведение. -  М., 1985. -  С. 90]. Тобто, 
релігія в даному контексті (як ми уже відзначали) стає реальним фактором 
різних суспільних процесів, життєдіяльності особистості через здійснення 
соціальних функцій, через цілеспрямовану діяльність релігійних інститутів. 
Функція постає як певний результат означених дій, діяльності, як наслідок 
впливу релігії на людину, породжуючи ті чи ніші стани, процеси, зміни, 
соціального, антропологічно-екзистенціального виміру. Тобто, функції є ха
рактеристикою динамізму вияву впливів релігії в контексті суспільних відно
син, передусім причинно-наслідкових, казуальних.

Узагальнюючи, можна сказати, що поняття «функціїрелігії» характери
зує сукупність наслідків: трансформації, мотивації до змін, активізації про
цесів саморегуляції й адаптації як у  соціумі, його підсистемах, так і в повсяк
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денному бутті людей, спричинених цілеспрямованою дією (впливом) 
функціонального «енергетичного поля» релігійного комплексу.

Це поняття дає також уявлення про способи, форми означеної 
функціональної дії релігії на соціальну реальність. За формою, характером 
вияву об’єктивних (передбачених або непередбачених) наслідків дії (впливу) 
релігії на макро- й мікрорівні, в системі суспільних відносин і взаємозв’язків 
функції можуть поставати як явні або як приховані, латентні, а за балансом 
результатів (позитивних чи негативних) -  функціонально значущими або 
дисфункціопальними; за історичними, часовими, просторовими параметра
ми - постійнодіючими або епізодично (за потребою), загальносоціальними ек
зистенціально-важливими та специфічними.

Осмислення суті функціональної дії релігії дозволяє уяснити роль, яку 
вона відіграє в суспільстві, в житті віруючої людини. Ця роль проявляється 
у системі функцій, що адекватні певним потребам, запитам людини, людсь
ких спільнот, соціуму і постає як сумарний результат (баланс наслідків) її 
функціонального впливу. Можна сказати, що соціальна роль релігії -  це су
купність тих функцій (зокрема, наслідків їх дії на соціум, людей), які вона 
виконує в конкретно-історичних суспільно-політичних умовах свого буття. 
Тобто об’єктивність оцінки реального місця й ролі релігійного комплексу в 
сучасному суспільстві (як «релігійного фактора») «має базуватися на ро
зумінні того, що релігія «живе» й виявляє себе не лише як сукупність різних 
вірувань, моральних норм, роздумів на смисложиттєву проблематику, а і як 
звичний і традиційний спосіб життя, як спосіб регуляції (функціонально де
термінованих - М.Б.) соціальних процесів, який надає їм певну спрямо
ваність й динаміку» [Див.: Митрохин Л.Н. В.С.Степин и проблемы филосо
фии культуры. // Вопросы философии -  2004, - №9 -  С. 75].

Функції релігії {як системного суспільного явища) є практичною реалізацією її 
потенційних функціональних можливостей. Важливою в цьому аспекті постає 
експлікація поняття «функціональність релігії», яке в системі функціонального 
аналізу не має однозначності у своєму визначенні і певною мірою є дискусійним, 
зокрема в контексті його емпіричного змісту в функціональній теорії. Поряд з 
тим проблеми функціональності релігії є надзвичайно важливою складовою «па
радигми понять, проблем» аналізу даного феномена в соціальному й екзис
тенціальному контексті, уможливлюючи певною мірою осмислення його сут
ності у повноті й цілісності, «внутрішньо розпізнаній визначеності».

Функціональний аналіз, будучи основою для вияснення емпіричних 
взаємовідносин, взаємозв’язків між підсистемами та іншими структурними 
елементами суспільства (у нашому випадку релігійного комплексу й держа
ви, культури, етносу, моралі, політичних та громадських організацій), ме
ханізмів цих відносин і зв’язків, разом з тим виявляє «цінність і корисність» 
для суспільства, для людини функціональних впливів релігійного комплек
су, його спроможність задовольняти їхні потреби, давати відповіді на їх 
життєво значущі запити.
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Відомий антрополог, релігієзнавець, керівник функціоналістського крила 
англійської «соціальної антропології» Б.Маліновський наголошував, що «за 
своїм змістом, формами, функціями» релігія є фактично однаковою в усіх 
людських суспільствах, тому, що вона «виростає з насущних потреб життя лю
дей» [Див.: Мертон Р. Явные и латентные функции. // Американская социоло
гическая мысль: Тексты. -  М., 1994 -  С. 414-415; Арент X. Між минулим і май
бутнім. -  К., 2002. -  С. 216-217] в його індивідуально-суспільному вимірі.

Отже, основоположний принцип такого аналізу - це осмислення релігії, 
релігійного життя суспільства, людських спільнот через співвіднесення 
функціональних можливостей релігії з базовими потребами й інтересами ос
танніх. У цьому контексті релігія розглядається як суто функціональне яви
ще, тобто як таке, що здатне (має потенцію й можливості) задовольняти 
певні потреби та інтереси соціальної системи, окремої особистості.

З деякими корективами можна прийняти постулат «найбільш радикаль
них функціоналістів» про те, що «будь-яка стандартна дія або вірування 
(релігія - М.Б.) є функціональними», а це означає, що вони є необхідними, і 
корисними» [Див.: Йингер Дж. М. Функциональный подход к религии Рели
гия и общество: хрестоматия по социологии религии -  М., 1996 -  С. 168; 
Мертон Р. Явные и латентные функции // Американская социологическая 
мысль. Тексты. - М., 1994 -  С. 386-399].

До речі, проти розшифрування функціональності релігії лише як «корис
ності» й «доцільності» виступав німецький соціолог - теоретик Н.Луман [Див.: 
Современная западная социология. Словарь -  М., 1990 -  С. 165]. Хоча значна 
частина відомих функціоналістів визнавала і визнає наявність діалектики 
взаємозв’язку «функціональності» й «корисності», розглядаючи його «еврис
тично важливим». Враховуючи це, все ж вважаємо за необхідне відмітити, що 
було б помилкою ототожнювати функціональність релігії з «корисним і не
обхідним». Зауважимо, що функціональність, її практичний вияв, роль релігії 
в суспільстві мають амбівалентний характер: позитивну і негативну іпостасі. 
Ми ж ведемо мову про те, що функціональність релігії постає як властивість 
цього феномена задовольняти специфічні базові запити, потреби людей, 
суспільства. У свій час один з родоначальників функціоналізму Е.Дюркгейм за
уважував, що «запитувати, яка функція поділу праці, означає досліджувати якій 
потребі вона відповідає» [Дюркгейм Э.О. О разделении общественного труда. 
-  Одесса, 1990. -  С. 37]. Беручи до уваги ідеї, висловлені Е.Дюркгеймом, Р.Мер- 
тоном, Б.Маліновським, можемо сказати, що функціональність є якісна визна
ченість релігії усутнісно притаманні їй властивість і здатність (в конфесійно
му прочитанні) давати адекватні відповіді на складні і специфічні, суспільно й 
екзистенціально обумовлені запити й потреби.

Причому вона «спроможна виконувати такі функції (вдовольняти такі 
потреби - М.Б.)у з якими жодна інша частина природи (і суспільства - М.Б.) 
не може упоратися» [Див.: Микле Г. Теория утешающей роли религии: 
У.Джеймс и А.Бергсон // Социология религии.-М., 1978.- С.32]. Саме тому,
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як наголошував відомий український релігієзнавець Б.О.Лобовик, релігія 
«справляла й справляє великий вплив на історію, ритми суспільного життя, 
на культуру, духовне життя людей», здійснюючи в «...індивідуальному й 
суспільному житті свою функціональність». В останній найбільш повно 
«...виражено коригування інтересами та потребами людини, інтеріоризації її 
буттєвих станів» [Див.: Лобовик Б.О. Релігія як феномен і категорія 
релігієзнавства // Українське релігієзнавство. -  К., 1996 - №4. -  С. 6-10].

Варто зауважити, що осмислення функціональності релігійного ком
плексу є разом з тим і виявленням тих потреб та інтересів, які в релігії одер
жують своє задоволення, «дійсних причин» релігійності людей.

Не буде перебільшенням сказати, що функціональна здатність релігії 
значною мірою покликана до життя цілим масивом фундаментальних за 
своїм значенням духовних, екзистенціальних потреб людини, людських 
спільнот. Релігія таким чином укорінена в людських потребах, прагненнях і 
досвіді. Вона є своєрідною їх «проекцією» (Д.Юм).

Сила впливу цих потреб {якмета, мотивація) постає, на думку американсько
го психолога А.Маслоу «функцією від ступеня їх задоволення» [Див.: Теория лич
ности А.Маслоу // Теория личности в западно-европейской и американской пси
хологии. Хрестоматия по психологии личности -  Самара, 1996 -  С. 417-421]. Се
ред таких потреб: перш за все, проявляється необхідність відповіді на ті питання, 
яісі ми називаємо «вічними питаннями життя», «кінцевими питаннями людської 
екзистенції», сенсу земного буття. Людина, як наголошує Іван-Павло II - «шукає 
абсолют, який міг би дати відповідь на всі її питання і надати сенсу її шуканням.... 
Іншими словами, вона шукає остаточної відповіді, найвищої цінності, після яких 
уже не може бути наступних питань» [Іван Павло II. Енцикліка «Fides et Ratio» // 
Віра і розум -  двоє крил людського духу. -  К., 2001. -  С. 31]. Частіше всього «ці 
відповіді» людина одержує в релігії. Остання допомагає віруючій особистості 
осягнути внутрішню сутність цього світу, земних проблем, підстав її буття в 
трансцендентних координатах їх виміру, своє місце і призначення. Водночас у 
своєму функціональному вияві релігія є «нормативно-змістовою квінтесенцією 
досвіду» подолання страждань, усього того, що уможливлює оцінку людиною 
свого життя як трагедії, тобто такого, що відбирає надію на краще майбутнє.

В контексті означених потреб людини, людських спільнот, релігія, - як 
стверджує американський релігієзнавець Дж. Гірц, - функціонально забезпе
чуючи формування ефективних і стабільних людських настроїв та моти
вацій шляхом формування концепцій загального порядку екзистенції, надає 
цим концепціям такої подоби фактичності, що ці настрої і можливості по
стають як реалістичні [Цит. за Piwjwarski W. Socjologiczna definicja religii // 
Studia socjologiczna, - Wroclaw, 1974, - №2. -  S. 205].

Отже, релігія дає специфічні відповіді на духовні (ідеальні) потреби лю
дини. Тому вона і постає як реальна сила, здатна задовольнити запити їхньо
го духу, стимулюючи водночас їхні прагнення до досягнення (реалізації) мо
ральних і соціальних ідеалів.

_________________________________________________ Конференцій мистецькі акції
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Зауважимо, що «духовне» є вищою нормою людського індивідуального й 
колективного буття. У своїй сутності воно постає як «ціннісний зміст свідо
мості, її якісна характеристика [Федотова В. Духовное и душевное // Человек 
и духовность: С6 -  Рига, 1990 -  С.8]. Це той рівень, де індивід реалізує себе 
як особистість, де він виробляє своє бачення світу, робить свій вибір мораль
ного і релігійного порядку, приймає рішення щодо фундаментального 
конфлікту свого життя - «конфлікту між добром і злом». Тому релігія, як за
значав П.Тілліх і є «суть функція духу», наслідки дії якої можна побачити че
рез призму людського існування, передовсім у духовному вияві. Релігія «за- 
корінена в ньому і функціонально постає як своєрідна «енергетична систе
ма», яка живить, забезпечує збереження «екологічного» (в духовному й мо
ральному вимірі) балансу суспільних відносин, особливо в період їх транс
формацій і ускладнення, виявляючи здатність пом’якшувати й мінімізувати 
суперечності соціального поступу.

Відзначимо також, що в соціологічному доробку Е.Дюркгейма, М.Вебера, 
П.Тілліха, Т.Лукмана, П.Бергера релігія розглядається (інтерпретується) як 
фактор, що робить людське життя осмисленим, забезпечуючи його «мораль
ну архітектуру» [Див.: Меняющиеся перспективы в научном изучении рели
гии // Социология религии. Рефер. сб. -  М., 1978. -  С. 74], формуючи уявлен
ня про «досконале і взірцеве, які як норма і вища мета визначають спрямо
ваність і характер діяльності особи» [Лобовик Б.О. Релігія як феномен і кате
горія релігієзнавства // Українське релігієзнавство. -  К., 1996. - №4. -  С. 11].

Отже, функціональність релігії в понятійному аспекті постає як якісна її 
визначеність, яка характеризує іманентні цьому суспільному феномену (такі, 
що випливають з його природи) потенціалу здатність та можливості 
(внутрішні й інституційно-організаційні) задовольняти специфічніу 
життєво важливі потреби, запити людиниу людських спільнот, соціуму.

Іншими словами, функціональність релігії -  це своєрідна «концепту- 
алізація і проекція» фундаментальних людських потреб, прагнень і проблем 
та специфічних відповідей на них.

Тобто функціональна сутність релігії розкривається через визначення то
го, що вона може дати і дає людям, суспільству, які життєві потреби вона за
довольняє. Саме ця здатність і можливості релігійного комплексу вдовольня
ти суспільні, екзистенціальні потреби, давати відповіді на духовні пошуки, за
пити особистості, формувати значення і почуття на «відносно високому рівні 
узагальнення, що виходить за межі конкретних контекстів досвіду і надає їй 
(релігії) такої ваги і сили в людському житті» [Див.: Грабовещь О. Яковець Ю. 
Релігія як соціальна технологія консолідації соціуму // Соціологія: теорія, ме
тоди, маркетинг. -  2001. - №3. -  С.113] як особистому, так і соціальному.

Тому релігійний комплекс як суб’єкт суспільних відносин, взаємозв’язків, з 
притаманною йому функціональністю постає як «системно-функціонально- 
організована» сила, як важливий фактор суспільного життя.
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ*

УКРАЇНСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА ЄВАНГЕЛЬСЬКА ЦЕРКВА

Історія

Українська Християнська Євангельська Церква є спадкоємцем особливої 
християнської традиції -  відновлювального християнства, яке за період існу
вання Церкви знаходило себе через діяльність таких видатних християн, як 
апостол Павло, Джон Вікліф, Ян Гус, Мартін Лютер, Жан Кальвін та інших. 
Ця традиція не могла бути передана однією людиною до іншої як певна 
реліквія, проте вона завжди існувала завдяки потягу людини до розвитку 
взаємин з Богом через Ісуса Христа. Тобто сутність історичної спадщини Ук
раїнської Християнської Євангельської Церкви полягає у продовженні та 
поширенні тих духовних прагнень, які існували протягом усієї християнсь
кої історії -  пошуків Богопізнання як через відновлення біблійних основ 
публічного Богослужіння, так і через реалізацію християнських принципів у 
соціальному житті.

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії.

Релігійна панорама № 3'2005 59



Сторінка конфесії

У контексті всесвітнього християнства Українська Християнська Єван
гельська Церква сповідує такі Соборні Сповідання Віри, як Апостольське, 
Нікео-Константинопольське, Афанасійське. Як представник протестантсь
кої гілки християнства, Церква сповідує хрещення у воді (відмінна риса бап
тизму), хрещення Святим Духом (відмінна риса п’ятидесятництва). Церква 
також вірить у дари Святого Духа та необхідність публічного богослужіння з 
використанням музики, співу, танцю як форми висловлень свого шануван
ня, поваги, захоплення Богом, підпорядкування духу, душі і тіла тільки Йо
му (відмінні риси харизматичного християнства). Аналогічні християнські 
Церкви існують майже в усіх країнах світу.

Наприкінці 80-х років мин. стол. Україна зазнала значних змін у ду
ховній сфері, які обумовили потребу, з одного боку, у заповненні так зва
ного «духовного вакууму» (після ідеологічної монополії комунізму) та по
силенні впливу християнства на суспільство, а з іншого -  сам протестан
тизм на Україні потребував певної реформації та оновлення після фактич
но «катакомбного» становища за часів радянської влади. Назріла не
обхідність як у збереженні найкращих духовних здобутків українського 
протестантизму, так і у подальших кроках розуміння та слідування за во
лею Господа Ісуса Христа. Тому відповідні духовні пошуки почалися зок
рема серед євангельських християн-баптистів та християн віри єван
гельської (п’ятидесятників).

На Донбасі, який завжди відрізнявся значним поширенням протестан
тизму, це були переважно віруючі у четвертому-п’ятому поколіннях, вихо
вані на відповідних традиціях. їх духовні пошуки призвели до приєднання 
до загальносвітового харизматичного руху, який виявив себе не тільки у 
протестантському, а й у православному та католицькому християнстві.

Значний вплив на формування і розвиток харизматичного руху як в Ук
раїні взагалі, так і на Донбасі зокрема, зробили служителі церкви «Слово 
Життя» з м.Упсала (Швеція) Ульф Екман та Карл-Густав Северин. Врахову
ючи міжнародні зв’язки української та шведської Церков 1 травня 1990 року 
у м.Донецьку була заснована помісна церква (релігійна громада) під назвою 
«Слово Життя».

Виконуючи заповідь Ісуса Христа йти і проповідувати всім Євангеліє, 
віруючі несли людям добру звістку не тільки в своєму місті, але й по всій Ук
раїні. Стрімкий розвиток та поширення цієї Церкви у Донецькій, Лу
ганській, Полтавській та інших областях України призвели до створення у 
1993 році та реєстрації у 1994 році всеукраїнського об’єднання церков - Ук
раїнської Християнської Євангельської Церкви з центром у м.Донецьку. На 
сьогоднішній день до складу УХЄЦ входить більш 300 громад та інших 
релігійних організацій.

Унікальність Української Християнської Євангельської Церкви поля
гає в активній соціальній та громадянській позиції, прагненні не тільки 
задовольнити духовні потреби своїх парафіян, але й вирішити нагальні
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проблеми суспільства, зок
рема такі, як безпри
тульність, наркоманія, бід
ність, корупція. Для цього 
Церква веде як місіонерсь
ку роботу, проповідуючи 
Євангеліє, так і здійснює 
ряд соціальних програм, 
співпрацює з іншими хри
стиянськими конфесіями, 
громадськими організа
ціями та іншими суспіль
ними інститутами, діяль
ність яких відповідає на
прямкам діяльності Церк
ви.

Старшим єпископом 
Української Християнської 
Євангельської Церкви є Ле
онід Миколайович Падун, 
який народився у м.До
нецьку в родині шахтаря.
Людина, яка є свідомо віруючою з дитинства та протягом останніх 28 років 
повністю присвячена служінню Богові. Л.М.Падун також є ректором 
Біблійного інституту «Слово життя» (м.Донецьк), членом Всеукраїнської Ра
ди церков і релігійних організацій, одним із засновників Наради представ
ників християнських Церков України, автором і ведучим програми «Христи
янська Україна сьогодні» на Першому національному каналі.

Віровчення
Особливостями віровчення Української Християнської Євангельської 

Церкви є те, що вона вірить у спасіння душі людини у будь-якій з христи
янських Церков (католицькій, православній або протестантській) за умов 
лише її віри у спасіння через Господа Ісуса Христа. Церква вірить у своє при
значення надавати на підставі Святого Письма та керівництва Святого Духа 
відповіді на глобальні та повсякденні проблеми людської особистості, 
вирішувати проблеми як окремої людини, так і суспільства в цілому - бути 
світлом та сіллю за заповіддю Христа. Церква вважає доцільною свою при
сутність у всіх сферах життя суспільства, які не є аморальними та протиза
конними. Вона пропагує здоровий спосіб життя, сімейні цінності, надихає 
людей на творчість, обов’язкове отримання освіти, заняття підприємниць
кою та іншою суспільно-корисною діяльністю.

Сторінка конфесії
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Детальніше про віровчення:
1. Н аш е віднош ення до Б іблії.
ми віримо, що канонічні книги Старого і Нового Заповітів є Словом Бо

жим, єдиним і цілком достатнім для пізнання Бога і спасіння людини в кож
ну епоху й у кожнім народі:

усі книги Біблії написані людьми, спонукуваними Духом Святим (2 Пет
ра 1:21), мають богодухновенність і є корисними кожній людині (2 Тим. 
3:16-17).

Слово Боже (Біблія) є єдиним безпомилковим джерелом для наставлян
ня у вірі в Бога й успішному житті людини;

Бог сьогодні говорить через Біблію Духом Святим і діє у відповідності до 
сказаного Ним Слова.(Мт 5:18, Іс 55:11);

Біблія відкриває нам істину про Бога, Ісуса Христа, про створення світу, 
людини, про життя вічне і т.д.

2. Триєдніст ь Бога.
Ми віримо в Єдиного праведного Бога, що проявляє Себе в трьох особи

стостях: Бог-Отець, Бог-Син, Бог-Дух Святий. (Мт 28:19, Бут 1:26).
Ісус Христос, будучи Сином Божим, був зачатий Духом Святим у череві 

Діви М арії, прийняв людське тіло, ставши Богом, що прийшов у плоті.
Він був Сином Божим і Сином людським (Кол. 2:9). Прожив абсолютно 

безгрішне життя (Іван. 14:30).
Для того, щоб спасти людину від гріха, Він узяв на себе гріхи всіх людей 

та їхні хвороби (Іс. 53:1-11), умер на хресті за гріхи людей і в третій день вос
крес для виправдання людини (Іван 3:16). Після воскресіння, сів праворуч 
Бога-Отця в силі і владі, вище всякого начальства, іменованого не тільки в 
цьому столітті, але й у майбутньому (Єф. 1:20-23) і став Єдиним Спасителем 
людства (Дії 4:12). Христос поставлений Богом-Отцем істинним Первосвя
щеником Нового Завіту (Євр. 4:14-16).

3. Людина.
створена за образом і подобою Божою (Бут. 1:26-27);
людина є духом, має душу, живе в тілі (1 Фес. 5:23);
людина створена бути вільною у виборі (Повт. 30:19);
людина порушила Божі заповіді і впала в гріх, утративши спілкування з 

Богом, успадкувала смерть (Рим. 5:12);
через спокутну жертву Ісуса Христа людина отримала можливість позбу

тися гріха і смерті (Ів 3:16, Мт 20:28);
кров Ісуса Христа змиває гріхи і беззаконня людей, очищає порочну 

совість, змінює характер людини і відновлює спілкування з Богом (Євр.9:14, 
Рим. 5:1).

4. Народження згори.
Ми віримо, що для звернення грішника до Бога необхідна віра, що з’яв

ляється в серці людини через слухання Слова Божого і дію Святого Духа 
(Іван. 16:8, Рим. 10:17, Євр. 11:6). Віра веде людину до покаяння, звертання
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від мертвих справ і спасіння в Ісусі Христі (Дії 26:18, Єф. 2:8). Наслідком 
звертання і особистого прийняття Ісуса Христа Спасителем є народження 
згори від Духа Святого і Слова Божого, як необхідна умова усиновлення і 
входження до Церкви Божої (Іван. 1:12-13, 3:5, Як. 1:18). Істинними ознака
ми народження згори є: прагнення змін у житті, ненависть до гріха, любов 
до Бога і до людей, прагнення виконання Його волі і т.д. (1 Іван. 3:14, Пс. 
96:10, Рим. 12:2).

5. Ц ерква.
Ми віримо, що творцем Церкви є Ісус Христос (Мт 16:18). Відповідно до 

вчення Біблії існує: всесвітня, помісні і домашні церкви. Перша вміщає в се
бе помісні церкви, а помісні -  домашні.

а) всесвітня Церква Ісуса Христа складається з усіх народів і племен, що 
викуплені та омиті кров’ю Ісуса Христа (Об’яв. 5:9-10).

Ми віримо, що всі, що увірували в Христа і народжені згори, є хрещени
ми, тобто зануреними Духом Святим у тіло Христово, і є членами Церкви 
Христової (1 Кор. 12:13, Гал. 3:27-28). Ми віримо, що по закінченні періоду 
благодаті Церква Ісуса Христа буде піднесена від землі для зустрічі з Госпо
дом, щоб назавжди бути з Ним (1 Фес. 4:17, Флп. 3:20-21).

б) помісна церква -  це зібрання спасенних людей, об’єднаних однією 
вірою і єдиним вченням, які добровільно погодились спільно служити Гос
поду (Дії 2:42). Віруюча людина стає членом помісної церкви відповідно до 
правил і порядків обраної ним помісної громади.

6. Хрещ ення у  воді.
Ми віримо, що хрещення у воді є заповіддю Ісуса Христа (Мк 16:16, 

Мт 28:19) та виконанням правди Божої (Мт 3:13-16). Також вважаємо, що
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хрещення у воді повинне відбуватися у свідомому віці, тому що це є «не 
тілесної нечистости позбуття, але обітниця Богові доброго сумління» (1 
Петра 3:21).

Значенням хрещення у воді є подоба смерті віруючого для гріха, і вос
кресінням для нового, чистого життя в праведність Ісуса Христа (Рим. 6:2-5).

Хрещення у воді відбувається через повне занурення у воду і вихід з води 
(Дії 8:38-39).

Умови хрещення у воді: покаяння перед Ісусом Христом (Мк 1:15); віра в 
Ісуса Христа (Мк 16:16).

Через хрещення у воді людина не стає автоматично членом церкви, тому 
що вибір помісної церкви -  справа власної волі хрещеного.

7. Хрещення Святим Духом.
Ми віримо, що кожен народжений згори християнин повинен бути хре

щений також і Духом Святим (Дії 1:15). Хрещення Духом Святим не є озна
кою спасіння людини, але є необхідним для того, щоб людина могла викона
ти волю Божу на землі (Дії 1:8).

Тим, хто хрестить Духом Святим, є Господь Ісус Христос (Мт 3-11). Не
обхідною умовою прийняття Духа Святого є віра в Ісуса Христа (Ів 7:37-39) 
і прохання Духа Святого у Отця Небесного (Як 11:13).

Хрещення Духом Святим може відбуватися через: молитву (Дії 1:14); 
проповідь (Дії 10:44); покладання рук (Дії 8:17).

8. Родина і шлюб.
Ми віримо, що шлюб є установлений Богом ще до гріхопадіння людини 

(Бут.2:18-14). Шлюб -  це добровільний союз між одним чоловіком і однією 
жінкою для взаємної допомоги і любові, продовження людського роду і для
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спільного проходження життєвого шляху. У випадку смерті одного з по
дружжя, Біблія дозволяє одружуватися тому, хто залишився в живих, але 
тільки з християнином, народженим згори.

Ми визнаємо, що розлучення неприпустиме, тому що Біблія говорить: 
«що Бог спарував, людина нехай не розлучує» (Мт. 19:6). Але у випадку по
дружньої невірності чи фактичного залишення рідної родини одним із по
дружжя допускається розлучення і вступ у шлюб безневинної сторони (1 
Кор. 7:15, 1 Тим. 5:8, Мт. 5:32).

Тому, що шлюб є також і цивільним актом, церква благословляє і сполу
чує ті подружні пари, які зареєстровані у відповідних державних органах (1 
Пет. 2:13). Ми віримо також, що діти -  це Боже благословення, і батьки не
суть відповідальність як перед законами своєї країни, так і перед Богом за 
всебічне виховання своїх дітей (Єф. 6:4, Пс. 77:3-7).

М олит ва.
Молитва -  це спілкування людини з Богом (Єрем. 33:3).
Молитви бувають: таємні, суспільні (Мт. 6:6).
Види молитви: покаяння, прославлення Бога, молитва віри, прощення, 

клопотання, молитва духом і розумом (Пс.150, Мр. 11:24, Рим.8:26, Іуд. 1:20, 
Мр. 11:25).

10. Д уховн і Дари.
Ми віримо, що на підставі 1 Кор. 12:1-11 Церква через хрещення Духом 

Святим має 9 дарів Духа Святого для навчання, умовляння, розради, об’яв
лення минулого, сьогодення і майбутнього, прояву Божої сили в зціленні 
хворих, у знаменнях і чудесах, що супроводжують віруючих (Мк. 16:17-20).

11. Диявол.
Ми віримо, що диявол є колишнім ангелом, створеним Богом, що загор

дившись став проти Бога, і був скинутий Богом з небес (Іуда 1:6, Іс. 14:12-15). 
Диявол -  батько неправди (Ін. 8:44), і його метою завжди є: вкрасти, убити, 
погубити (Ін. 10:10).

Диявол був переможений Ісусом Христом, і позбавлений сили (Євр. 2:14).
Кінцева доля диявола -  вогненне озеро (Об’яв. 20:10).
12. Ангели.
Ми віримо в існування анголів, які є духовними створіннями, що за си

лою й інтелектом переважають людей.
13. П ро другий прихід Ісуса Христ а
Ми віримо, що Ісус Христос прийде в другий раз на землю у великій славі 

й силі (Дії 1:11), для того, щоб забрати Свою Церкву, що складається з тих, 
хто щиро вірує в Нього і служить Йому.

Померлі у Христі воскреснуть з мертвих, а ті, що залишилися в живих, 
зміняться в тілі і будуть піднесені разом із ними на хмарах на зустріч Госпо
ду (1 Сол. 4:16-17).

Диявол буде зв’язаний на тисячу років (Об. 20:1-3). Ісус Христос прийде 
на землю в Єрусалим і буде царювати тисячу років (Об. 20:6).
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14. Воскресіння м ерт вих і Суд Білого престолу.
Після тисячолітнього царства буде загальне воскресіння мертвих (Об. 

20:11-13) і справедливий Божий суд. Диявол, смерть, пекло, і всі грішники, 
імена яких не записані в Книзі життя, будуть кинуті в озеро вогненне навіки. 
(Об’яв. 20:10, 14-15).

15. Н ове небо і нова земля.
Сьогоднішня земля і небо будуть знищені (Об. 20:11).
Ми очікуємо нового неба і нової землі (2 Петра 3:13, Об. 21:1-2).
Церква і спасенні народи будуть вічно жити з Ісусом Христом на новій 

землі і новому небі, де Бог буде світлом, не буде зла і гріха, не буде сліз, хво
роби і смерті (Об. 21:3-4).

16. Віднош ення до праці і навчання.
Ми визнаємо, що кожна працездатна людина зобов’язана трудитися, як 

вчить Біблія: «Нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати по
дати нужденному...» (Єф. 4:28). Якщо людина не працює і хліб їсть даром, 
то це -  гріх, який засуджується Словом Божим (2 Сол. 3:6). Ми також виз
наємо, що кожна людина повинна вчитися у всіх сферах життя, як написа
но: «Мудрість здобудь, а за весь свій маєток здобудь собі розуму.» (Пр.4:7).

17. Ц ерква і держава.
Ми визнаємо, що існуючі влади, тобто система влади, є установленою Бо

гом (Рим. 13:1-2). А тому християнин повинен бути освіченим громадяни
ном своєї країни, що піклується про її добробут (Єр. 29:7), що кориться владі 
«не тільки зі страху покарання, але і по совісті» (Рим. 13:5), виконуючи зако
ни держави (Луки 3:14, Рим. 5:7), що молиться за правителів і начальників.

Глава Церкви -  Ісус Христос, а тому Церква не може знаходитися під керу
ванням світської влади. Церква є відокремленою від держави, але вона є з на
родом. Яскравим прикладом цього є позиція Церкви під час Виборів Прези
дента України у 2004 році. Не схиляючись до підтримки жодного з кандидатів, 
Церква постійно молилась за мир і єдність у країні, а також за справедливий 
хід виборів. У грудні 2004 р. протягом 22 днів віруючі громадяни церкви «Сло
во життя» м.Донецька проводили відкриті молитви у центрі міста за мир і те
риторіальну цілісність країни, благословляючи всіх людей України.

Обряди

Обряди, які мають місце в Українській Християнській Євангельській 
Церкві: водне хрещення, причастя Господнє, заручення, одруження, благо
словення дітей, поховання, покладання рук, миропомазання, сповідь.

Діяльність
Основні напрямки практичної роботи Української Християнської Єван

гельської Церкви:
розповсюдження Євангелія Ісуса Христа по всій Україні та за її межами;
освітня діяльність;
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благодійна діяльність (підтримка дитячих будинків, притулків, допомога 
лікарням, незаможним родинам та тим, хто потребує допомоги);

робота у в’язницях і колоніях.
Основним мотивом діяльності Української Християнської Євангельської 

Церкви є глибока любов до Бога і до людей.
Велику увагу УХЄЦ приділяє наданню біблійної освіти віруючим та 

якісної підготовки священицьких кадрів. З цією метою при УХЄЦ заснова
но і діє 3 духовних навчальних заклади (у Донецьку, Одесі, Хмельницькому) 
та 23 біблійні школи.

Також Церквою проводиться велика благодійна діяльність з метою на
дання всебічної допомоги нужденним, хворим, а також дитячим будинкам, 
притулкам. Дуже часто, не зустрічаючи належного розуміння і підтримки з 
боку місцевої влади, Церква продовжувала і продовжує чинити добро, адже 
це головне її покликання. Є багато свідчень того, як життя людей, що вже не 
мали жодної надії, докорінно змінювалось Богом.

У 2000 році Церквою був створений реабілітаційний центр «Скала 
спасіння» (м.Донецьк). За час існування центру 460 наркоманів і алкоголіків 
пройшли в ньому курс реабілітації, 300 з них можуть засвідчити своє повне 
звільнення від страшної залежності. Ці люди відчувають велику вдячність 
Богові і тим людям, які піклуються про них, жертвуючи власним часом і 
фінансами. До батьків повернулись діти, до дітей -  батьки, у суспільство -  
здорові громадяни.

В середині 1990-х років Церквою було засновано місію, пріоритетними 
напрямками діяльності якої є: робота із засудженими, колишніми засудже
ними, їх дітьми та близькими. На сьогоднішній день місія проводить регу
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лярні богослужіння у 34 місцях позбавлення волі. Загальна кількість засуд
жених, які постійно відвідують богослужіння, складає 1500 осіб. Близько 
1200 колишніх засуджених знаходяться у місцевих церквах, деякі з них на
вчаються у біблійних школах. Окрім цього, місія надає гуманітарну допомо
гу закладам пенітенціарної системи -  за останні 4 роки така допомога склала 
136 500 грн.

Церква має власну телестудію, в якій створюються духовно-релігійні пе
редачі для віщання на Першому національному телеканалі та на супутнико- 
вому каналі CNL, який охоплює своїм віщанням 75 країн Європи, Азії та Аф
рики. Церква має 12 газет і кілька сайтів в Інтернеті.

Щороку проводяться масові духовно-релігійні заходи (проведення хрес
них ходів на честь святкування Великодня, проведення маршів на захист 
життя тощо), головною метою яких є підняття духовності українського 
суспільства на основі християнських цінностей.

УХЄЦ веде широку роботу з громадськістю, бере участь у зустрічах з 
керівниками різних конфесій та спільних заходах і проектах, позитивно 
впливає на суспільство, займаючи активну громадянську позицію в Україні.

Конт акт и: м.Кигв -  01001, а/с В-207 
тел. 8 044 2611800, 

e-mail: gospelua@ikiev.ua 
м.Донецьк -  83062, вул.Ткаченка, 100 
тел. 8 062 313 16 90У 
e-mail: church@wol.dn.ua
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ЦІКАВО ЗНАТИ
□  Можливість сповідатися по SMS надає британська компанія мобільно

го зв’язку Virgin Mobile. Рекламний слоган компанії звучить так: «Хочеш в 
чомусь сповідатися? Тоді висилай нам SMS із твоїм гріхом». Католицька 
церква негативно сприйняла цю акцію. Вона вважає, що жодне з таїнств не 
можна прийняти через посередництво електронних мас-медіа».

□  Біблія перекладена нині вже на 2355 мов. Як повідомило «Радіо Вати
кану», 655 перекладів має Африка, 585 -  Азія, 414 -  Океанія, 209 -  Європа, 
75 -  Півн. Америка, 404 -  Південна і Центральна Америка. Водночас існує 
переклад ще на 1068 мов хоч би однієї із книг Біблії.

□  Все таки життя на Марсі є. Це засвідчили провідні вчені Дослідницько
го Центру Еймса при NASA, порівнявши природні умови Марса із земними. 
Примітивні бактерії живуть поруч з невеличкими водоймами на цій планеті. 
Вони пристосувалися до екстремальних умов довкілля. Дослідники знайшли 
метанові «сліди» перебування найпростіших живих організмів на поверхні 
Марсу.

□  Ватиканські археологи стверджують, що їм вдалося знайти при роз
копках у Римі могилу св.апостола Павла. Під час розкопок у римському 
храмі св.Павла «Поза Стінами» (San Paolo fuori le Mura) вчені знайшли 
кам’яну труну, усередині якого можуть міститися останки святого. «Ми 
знайшли ту саму могилу, яку Папи й імператор Феодосій (IV століття) 
представили всьому світу як поховання апостола», -  заявив співробітник 
Ватиканських музеїв Джорджо Филиппі. За його словами, тепер ієрархам 
Католицької Церкви треба буде з’ясувати, чи проводити подальші роботи 
із саркофагом «щоб зробити його більш доступним» для прочан, і чи 
потрібно взагалі відкривати труну. За словами вченого, це серйозне 
рішення, і саркофаг не можна розкривати просто для того, щоб «задо
вольнити цікавість». У 1939 р. Святий Престол дозволив провести архео
логічні розкопки в крипті Ватиканської базиліки, у результаті чого через 
два роки було виявлене поховання св. апостола. Однак офіційно визнав це 
поховання могилою апостола лише Папа Павло VI у 1976 році. На підтвер
дження того, що ватиканські вчені знайшли саркофаг з останками саме св. 
Павла, також може знадобитися тривалий час. Новий Завіт, у якому дуже 
багато розповідається про життя св.Павла, не повідомляє про час і обста
вини його смерті. Прийнято вважати, що апостол прийняв мученицьку 
смерть (був обезголовлений) у Римі в правління імператора Нерона (сере
дина 60-х років від Різдва Христова).
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□  Професор Інституту Рослин з Едінбургу Ян Уілмут, одержав від бри
танського урядового управління з питань репродукції та ембріології право 
на клонування людського ембріону. Це зроблено всупереч протестам хрис
тиянських церков. Професор є «батьком» знаменитої овечки-клону Доллі. 
Він зауважує, що його мета полягає в генеруванні стволів клітин винятково 
з дослідницькою метою, зокрема з метою вивчення захворювань рушійних 
нейронів, що вражає центральну нервову систему людини.

□  Останнім днем для всього живого на Землі міг стати день 27 грудня 
2004 року, коли в секторі сузір’я Стрільця відбувся небувалий за своєю силою 
вибух нейтронної зірки. Астрономи до цього жодного разу не фіксували та
кої вили вибух. Протягом двох сотих секунди в простір була викинута 
енергія, яка дорівнює тій, яку Сонце викидає протягом 250 тисяч років. Ви
бух відбувся на відстані ЗО світлових років від Землі, що за космічними 
мірками надто близько. Земля і її мешканці відчули на собі наслідки вибуху 
нейтронної зірки.

□  Професор Борис Сапунов із Санкт-Петербургу на основі Нового Завіту 
та інших джерел склав такий «портрет» Ісуса Христа. Ріст -  біля 180 см. Плечі 
вузькі, дещо нахилена голова. Обличчя звужене, як і у його матері, до низу, 
гладеньке, без складок шкіри, з незначним рум’янцем. Ніс тонкий, великий, 
прямий. Брови зсунуті, чорні, майже прямі. Волосся на голові кольору зріло
го лісового горіха, не дуже густе, нестрижене і довге, розсипане по плечах. 
Борода кольору зрілої пшениці, густа, роздвоєна. Очі глибоко посаджені, 
надто чисті, світло-карі, блискучі. Пальці рук довгі, тонкі. (Мир. -  №5)
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги!
Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка 

Відділення релігієзнавства інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН 
України Українська Асоціація Релігієзнавців

Запрошують Вас взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції

«РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА В УКРАЇНІ ЗА РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ» 
яка відбудеться 14-16 вересня 2005 року

На конференції планується обговорити такі основні проблеми:
•  Державно-церковні відносини у 20-30-і роки.
•  Церкви й релігійні об‘єднання України у період нацистської окупації

(1941-1944 рр.).
•  Релігійна ситуація в Україні у повоєнний період (1945 -  1991рр.)
Або:
Православ'я
Католицизм
Протестантизм
Східні релігії в повоєнній Україні
Обсяг статей не повинен перевищувати 12 сторінок машинопису (0,5д.а., 

20 000 знаків). Матеріали подаються у друкованому вигляді та на дискеті 3,5 
у форматі MS WORD через 1,5 інтервалу, 14 кегль, шрифт Times New Roman. 
Посилання здійснюються за порядковою нумерацією в кінці сторінки. На 
окремому аркуші необхідно вказати відомості про автора, точну адресу, кон
тактний телефон, E-mail. Рукописи мають відповідати вимогам ВАК України 
(Бюлетень ВАК України — 2003. -№ 1).

Оргкомітет просить учасників конференції подати електронний і роздру- 
кований варіант доповідей до початку роботи конференції. Оргвнесок для 
участі в роботі конференції становить 40 гривень.

Оргкомітет забезпечує учасників конференції проживанням у гуртожит
ку (проживання у готелі за рахунок учасників) та одноразовим харчуванням, 
проїзд за рахунок установ які їх відряджають. Просимо до 1 вересня підтвер
дити свою участь у роботі конференції, вказати про необхідність замовлен
ня готелю і повідомити тему виступу за та перерахувати оргвнесок за адре
сою: 36003 м. Полтава вул.Остроградського 2, Полтавський педагогічний 
університет імені В.Г. Короленка, кафедра історії України. Оргкомітет кон
ференції Сітарчуку Роману Анатолійовичу. E-mail: konfer-Poltava@ukr.net
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24 березня 2005 р. відбулася зустріч Президента України В.Ющенка із 
офіційною делегацією Константинопольського патріархату у складі ар
хиепископа Скопельського Всеволода (Коломийцева-Майданського) та єпи
скопа Тельміського Іларіона (Рудніка). Делегація прибула у відповідь на 
офіційний візит української делегації начолі із Держсекретарем України 
О.Зінченком до Константинопольського патріарха Варфоломія І. Сторони 
обговорили актуальні питання духовного розвитку України. В ході зустрічі 
архиепископом Всеволодом була зроблена важлива заява, зміст якої потре
бує її точної передачі:

«М ат ір-Ц ерква, Константинопольський П ат ріархат , вваж ає, що ї ї  доч
ка -  М осковський П ат ріархат  -  м ає т у канонічну т ерит орію, яка існувала в 
цій Ц еркві до 1686 року. П ідпорядкування Київської М ит рополії під М осковсь
ку Ц еркву було здійснено П ат ріархом Д іонісієм  без згоди і зат вердж ення С вя
того і Свящ енного Синоду Великої Ц еркви Христ ової».

В наступному числі «РП» ми плануємо надрукувати коментарі щодо цієї 
заяви та прогнози «РП» подальшого розвитку подій у православні України.

Ґ  !\
Редакція часопису'<Релігійна панорама» з вдячністю розгляне всі надіслані 

листи та інформації від зацікавленої громадськості.
Свою інформацію та пропозиції просимо направляти на 

E-mail: e-mail: cerif@ip.com.ua або ж факс: 279-48-12 чи телефоном 279-04-18. 
Адреса для листів: 01001, 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 29.03.2005 р. Підписано до друку 30.03.2005 р. Ум.друк.арк. 4,5. 
Замовлення № Наклад 500. Формат 60x90 /іе

Видавництво «Світ Знань». Email: svitznan@ukrpost.net Д рук—  «Атол»
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РЕЛІГІЄЗНАВЧІ ДИСЕРТАЦІЇ 200 4  РОКУ
Щ ороку на засіданнях спеціалізованої вченої ради Відділення 

релігієзнавства Інституту філософії Н А Н  України відбувається захист 
12-15 докторських і кандидатських дисертацій.

В минулому, 2004  році дисертації захистили:

А ) ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ:

Ш евченко В .В . Унійна проблематика та її полемічний дис
курс в житті Руси-України середини X V  — кінця X V I 
століття.

Б) КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ:
Панько О .І. Християнство в історії духовної культури ук

раїнського народу: на матеріалах наукової спадщини Івана 
Огієнка.

Горкуша О .В . Роль концепту Логос в загальнохристи- 
янській парадигмі.

Коберська Т А .  Структурно-функціональний аналіз міфо
логічно-релігійних уявлень і вірувань українців та їх інкорпо
рація в монотеїзм.

Луциш ина О  А .  Уявлення про людину в Рігведі.

Недзелъсъка Н .І. Проблема жінки в релігіях авраа- 
амістичної традиції.

Поцелуйко А .Б . Загально індоєвропейські міфологічно- 
релігійні архетипи та їх вияв в українській духовній культурі.

Розумна О .П . Аскетичний ідеал в українській право
славній проповіді сімнадцятого століття: релігієзнавчо-філо
софський аналіз.

УШ кіль С.О. Вплив ідей протестантизму на формування 
світогляду Ф еофана Прокоповича.

Із захищеними дисертаціями можна познайомитися в бібліотеці Інститу
ту філософії (вул. Трьохсвятительська, 4, третій поверх) та у Н Б У  імені 
В . Вернадського.



К О Н К У Р С  Н А У К О В И Х  Р О Б ІТ  молодих 
Р Е Л ІГ ІЄ З Н А В Ц ІВ

З  П Р О Б Л Е М  ІС ТО РІЇ РЕЛ ІГІЇ В У К Р А ЇН І

У країнська А соціац ія релігієзнавців, В ідділення релігієзнавства 
Інституту філософії імені Г .С .С к о во р о д и  Н А Н У  ініціюють перш ий 
тур конкурсу таких робіт. П роведен н я конкурсу підтримує знаний в 
релігійному світі України свящ еник У Г К Ц  А встрал ії Іван Ш евц ів .

О ргком ітет зву ж у є тем атику конкурсу 
до таких чотирьох проблем:

О  Берестейська унія: причини, доцільність і її наслідки для 
українського народу.

О  Включення 1686 р. Київської митрополії в структуру М ос
ковського Патріархату: перебіг подій, законність, наслідки для 
духовного і національного розвою українства.

О  Православна Церква Московського Патріархату як чинник 
русифікаторської політики на теренах України.

О  Сутність Українського Православ'я і етапи його відроджен
ня.

В конкурсі м ож уть брати участь студенти, аспіранти та молоді по- 
ш уківці. К онф есійна, національна чи політична належ ність при цьому 
не враховується.

П р ац я  мож е бути написана одним автором  або у співавторстві. О б 
сяг роботи — 2 5 -3 0  сторінок (4 0 -5 0  тисяч зн ак ів) стандартного н а 
бору і оф ормлення.

П ерем ож ці конкурсу одерж ать грош ові винагороди, ви друк їхніх 
праць, м ож ливість взяти  участь у роботі літньої Ш к о л и  молодого 
релігієзнавця.

П р ац і на конкурс подавати в О ргком ітет  (Я р о ц ько м у  П .А .,  Інсти 
тут ф ілософії Н А Н У , вул. Т рьохсвятительська, 4 , 0 1001) до 15 тр ав 
ня 2 0 0 5  р.

Оргкомітет конкурсу


