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В М ІЖ К О Н Ф Е С ІЙ Н И Х  В ІД Н О С И Н А Х

Шановний Читачу!
Науковець тим відрізняється від ділетанта і недоброзичлівця, що завжди опе- 

рує чітко окресленим за змістом понятійно-категоріальним апаратом. Тому дивує
те, що й дехто з них подеколи використовує 
поняття «квазірелігія», «псевдорелігія», «ка
нонічна церква», «тоталітарні культи» тощо. 
Якщо бути строгим, то це лише кожна з кон
фесій розглядає іншу як псевдорелігію, бо ж 
прагне до своєї єдиноістинності у своїй конку
рентній боротьбі за вірних, а зрештою - пере
важно за свого матеріального донора. Будь- 
яка конфесія є тією чи іншою мірою тоталітар
ною, бо ж вона прагне тотально охопити своїм 

впливом вірного від дня його народження і до смерті, поширити свій вплив на всіх 
людей і на всі сфери їх життя.

Науковець до того релігійного явища, яке розглядає, має підходити насампе
ред керуючись певними науково-пізнавальними, а не конфесійно-оціночними па
раметрами тієї релігії, яка є його віросповіданням. Тим критерієм-мінімумом, який 
дає можливість кваліфікувати якесь духовне явище як релігійне, є насамперед на
явність в ньому виявів віри у надприродне і поклоніння йому. Під цей оціночний 
критерій підходять переважно всі релігійні течії (хіба що з деякими застереження
ми щодо східних релігій). Коли ж ми починаємо їх оцінювати як якісь 
квазірелігійні чи псевдорелігійні явища, то при цьому оперуємо поглядами на них 
інших конфесій, а не власне науковими. Релігієзнавець у своїй дослідницькій 
роботі має керуватися принципами конфесійної неупередженості і толерантності. 
Лише тоді його науковий здобуток буде чогось вартий. Конфесійна заангажо- 
ваність чи конфесійна упередженість призводять до спотворення наукового пошу
ку. Тим більше тут не підходять ті опійні оцінки релігійних явищ, до яких вдавав
ся марксизм-ленінізм. Науковець вправі піддавати критичним оцінкам не віров
чення конфесій, а лише вихід їх організаційних структур за сфери того, що є влас
не релігійним, зокрема в політику, економіку та ін.

Тепер щодо вживаного подеколи поділу релігій на традиційні і нетрадиційні. 
Він також є відносним. До яких релігій, скажімо, ми віднесемо відроджуване нині 
у нас в Україні язичництво? До нетрадиційних? Але ж воно традиційніше христи
янства, яке для України є привнесеною релігією, тобто запозиченою, недоморо- 
щеною. Або ж візьмемо буддизм. Для нас він є нетрадиційним, а ось для Індії і 
Китаю — традиційним. Буддизм для нас є неорелігією (новою релігією), бо ж не
щодавно у нас появився, хоч для багатьох країн Азії він виступає як релігія

Закінчення на 3-й стор. обкладинки.
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ 
РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ

1 травня, під час святкування Ве
ликодня, у 15,2 тис. культових спору
дах різних конфесій у 10,8 тис. насе
лених пунктах усіх регіонів України 
відбулися Великодні Богослужіння. 
У них взяли участь близько 11,7 млн. 
громадян. Цю статистику повідо
мляє Департамент зв’язків із гро
мадськістю МВС України. Найвеле- 
людніші заходи були в Дніпропет
ровській (1,7 млн. осіб), Одеській 
(1,26 млн.), Львівській (1,14 млн.) і 
Тернопільській (890 тис. осіб) облас
тях. Для забезпечення правопорядку 
і громадської безпеки було залучено 
близько 33 тис. працівників органів 
внутрішніх справ. Грубих порушень 
громадського порядку під час 
релігійних заходів не зафіксовано. 
(RISU)

52% віруючих України вважають, 
що Україні потрібна Церква, яка має 
свій центр в Києві, веде богослужіння 
українською мовою і використовує 
національні традиції. 43,2% опитаних 
вважають, що національну свідомість 
має формувати Церква, 42,1% ре

ципієнтів вважають, що Церква має 
підтримувати національну ідею. І ли
ше 28,5% опитаних вважають, що 
Церква має підтримувати єдність Ук
раїни з Росією. (РІСО)

Газета «День» (№59) видрукува
ла порівняльну таблицю зміни 
рівня довіри до церкви та духовен
ства, які одержували за даними все
українського репрезентативного 
опитування Інститут соціології 
НАН України та фірма «СОЦІС»: 
(Див. табл. 1)

Святкові Богослужіння Прези
дент України В. Ющенко відвідує ра
зом із сім’єю в храмах Київського 
Патріархату. Так, він був у Свято- 
Михайлівському соборі столиці в 
день в’їзду Спасителя до Єруса
лимського храму (Вербна неділя). 
Разом з ним був тут голова Верхов
ної Ради України В.Литвин, міністр 
ВС Ю.Луценко та ін. Намісник Ми
хайлівського монастиря архиепис
коп Димитрій вручив їм Біблію в пе
рекладі українською мовою Патріар
ха Філарета. Президент був також у 
Свято-Володимирському Собору в 
найбільш урочистий час відзначення 
Великодня.

Таблиця 1

1994 рік 1999 рік 2004 рік
Зовсім  не довіряю 13,6% 19,0% 10,6%
П ереваж но не довіряю 13,7% 15,7% 12,5%
Важ ко сказати, довіряю чи ні 32,8% 32,4% 32,7%
П ереваж но довіряю 18,9% 17,7% 28,9%
Цілком довіряю 16,7% 14,2% 15,1%

j Не відповіли 4,3% 1,0% 0,3%
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Релігійне життя України

Україна, послідовно виступаючи 
проти виявів національної нетерпи
мості і ксенофобії, як заявив держсе- 
кретар Олександр Зінченко, засуд
жує водночас і будь-які прояви анти
семітизму. «Помаранчева революція 
ще раз довела, що український народ 
прагне будувати свою державу на 
принципах міжнаціональної гар
монії і толерантності, а тому 
керівництво країни буде послідовно 
і рішуче втілювати ці принципи в 
життя», -  підкреслив він.

Христи
янські Церк
ви України 
організували 
молитовний 
захід, при
с в я ч е н и й  
святу Вос
кресіння Христового і першим ста 
дням президентства Віктора Ющен
ка. Захід відбувся 2 травня в місті 
Києві у римо-католицькому храмі 
св.Миколая, який, до речі, ще й досі 
не повернутий віруючим. На почат
ку заходу з привітальними промова
ми виступили ієрархи Церков. У 
своїй промові Патріарх Київський і 
всієї Руси-України Філарет (Дени
сенко) зазначив, що всі присутні на 
заході зустрілись, як і у часи Пома
ранчевої революції, для щирої мо
литви за Президента і уряд, що 
йдуть «дорогою правди, демократії і 
вільності». Греко-Католицьку Церк
ву представляв Києво-Вишгородсь- 
кий екзарх Василь (Медвіт). Нагаду
ючи у своїй промові про потребу пе
реміни нашого життя та звільнення 
від «старої закваски», перешкодою

чого є «злоба і лукавство», екзарх 
підкреслив, що храм св. Миколая, в 
якому проходив молитовний захід, 
на сьогоднішній день залишається 
лише органним залом. Від імені Ри- 
мо-Католицької Церкви з промовою 
звернувся єпископ-помічник Києво- 
Житомирської єпархії Віталій Ско- 
маровський. Єпископ нагадав, що 
під час революції наш народ зробив 
«вибір надії» -  надії на краще. Вис
ловлюючи сподівання, що ці надії 
справдяться, ієрарх підкреслив, що у 
час проведення заходу парафіяни 
храму св. Миколая молились у 
підвалі храму за Президента, уряд і 
те, щоб здійснилася їхня надія на по
вернення церкви. У своїй промові 
голова Всеукраїнського Союзу 
об’єднань євангельських християн 
баптистів Григорій Комендант вис
ловив впевненість в тому, що про
грама нового уряду і надалі базува
тиметься на вірі в Ісуса Христа. 
Старший єпископ Української Хрис
тиянської Євангельської Церкви Ле
онід Падун у зверненні до присутніх 
наголосив, що Воскресіння Христове 
-  найважливіше свято для всього 
людства і дуже важливо, що Церкви 
розуміють потребу один в одному та 
важливість спільної молитви.

Кабінет міністрів України 
11 травня видав розпорядження N 
137-р «Про утворення комісії з 
ліквідації Держкомрелігій». Доку
мент підписаний Прем’єр-міністром 
України Юлією Тимошенко. Голові 
комісії вказано затвердити персо
нальний склад комісії та забезпечити 
здійснення заходів, пов’язаних з 
ліквідацією Комітету та поінформу
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Релігійне життя України

вати у тримісячний термін Кабінет 
Міністрів України про результати 
проведеної роботи. Головою комісії 
затверджено голову Комітету Бонда
ренка В.Д. (zakQn-rada.gQVrUfl)

60 років тому комуністичний ре
жим здійснив депортацію кримських 
татар. Було вивезено у віддалені краї 
за різними інформаціями від 198 до 
432 тисяч татар. Лише в ешелонах 
смерті залишили своє життя десь 8 
тисяч їх. Режиму не вдалося забрати у 
депортованих їх батьківську мусуль
манську віру, народні традиції і зви
чаї, національну самосвідомість, істо
ричну пам’ять. На велелюдному 
мітингу, який відбувся у Сімферо
полі, прозвучали слова вибачення від 
імені влади голови уряду Автономії 
А.Матвієнка за всі ті злодіяння, які 
здійснило передуюче керівництво 
щодо кримськотатарського народу.

На жіночому політичному Олім
пі Європи зійшла нова зірка -

«принцеса Помаранчевої революції» 
Юлія Тимошенко. Ще будучи віце- 
прем’єром в уряді В. Ющенка, вона в 
2001 році, здолавши вікові традиції 
Сходу, була першою жінкою-політи- 
ком, яку прийняв Туркменбаші і 
навіть погодився продавати Україні 
газ за пільговими тарифами. Проте 
Кучма знехтував цією домовленістю, 
бо комусь з його оточення потріб
ний був для вигоди саме російський 
газ. Харизма Юлі незаперечна. З цим 
має рахуватися Президент, бо його 
похибки у формуванні своєї уп
равлінської команди, нехтування 
при цьому національно-демокра
тичним крилом Помаранчевої рево
люції вже знизили довіру до нього. 
На його фоні твердість Юлі підкупо
вує багатьох, навіть її політичних 
противників, які заявляють, що в 
Уряді є єдиний «чоловік»: це -  Юлія 
Тимошенко.

Україна відзначила Пасхальні 
свята. Глава Уряду України Юлія Ти
мошенко дотримувалася всіх вимог 
Великого посту. Вона сподівається, 
що й інші члени Уряду їх дотримува
лися. «Це допоможе нам знайти си
ли, яких нам надто не вистачає». 
Відповідаючи на питання, а чи є в її 
кабінеті умови дотримання посту, 
Юлія Володимирівна сказала: «Так, у 
нас є наради без перерви, коли вза
галі споживання їжі виключається».

Великдень! Немає більшого для 
християнина свята. В цей день жод
на порядна людина не богохульст- 
вує. «Таке може зробити лише 
упосліджена людина», -  пише Ст.Се- 
менків до газети «Україна молода»
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Релігійне життя України

(№90). І ось в цей день, коли ще 
відправлялася служба Божа, лідер 
«православних комуністів» Симо
ненко назвав «сволотою» тих, хто 
боровся за волю і незалежність Ук
раїни, хто своє життя віддавав за 
звільнення України від кровожерли
вого сталінського режиму. «Шанов
ний нешанований комуністе! -  пише 
автор листа. -  Бога ви не визнаєте, то 
і гріха перед ним мати не будете! Але 
гріх, я не знаю, як він проявиться, 
матимете».

Міністерство оборони України 
планує запровадити штатні посади 
військових капеланів. Про це заявив 
заступник міністра оборони Леонід 
Поляков. За словами заступника 
міністра, на сьогоднішній день 
військові капелани проходять служ
бу, обіймаючи посаду психологів в 
українському миротворчому кон
тингенті в Іраку. Перебування капе
ланів у миротворчому контингенті, 
на думку Полякова, є доцільним. Він 
також наголосив, що, з огляду на це, 
у 81-у тактичну групу, яка найближ
чим часом повинна замінити в Іраку 
7-у окрему механізовану бригаду, та
кож включені двоє священнослужи
телів, зокрема, від УПЦ Київського 
Патріархату і УПЦ Московського 
Патріархату. (5їУ,С(т,т)

Призначений В.Ющенком своїм 
указом радником Президента Ук
раїни В’ячеслав Кантор, який є вод
ночас громадянином Росії та 
Ізраїлю, членом керівництва Євро
пейського єврейського конгресу, 
оголосив Голодомор в Україні 1932- 
1933 років «розплатою українців за

антисемітизм в різних формах». При 
цьому Кантор не уточнив, який ан
тисемітизм українців він має на оці 
(Персонал-люкс. -  №20). То ж явно 
невибагливо підходить В.Ющенко 
при підборі своїх радників. То ще 
питання, скільки українців стали 
«праведниками світу» за те, що ряту
вали євреїв від переслідувань і 
скільки власне українців було серед 
тих, хто організовував єврейські по
громи?

Голова Християнсько-демокра
тичного союзу В.Стретович звернув
ся до Секретаріату Президента Ук
раїни з проханням вирішити питан
ня про надання 173 духовним на
вчальним закладам (семінаріям і ака
деміям) статусу вищого навчального 
закладу і визнання теології науковою 
дисципліною. Питання це, як повідо
мив заступник держсекретаря Ук
раїни М.Лубківський, вивчить Мін
освіти країни. Але В.Стретович, що 
видно з його листа, не врахував, що в 
освіті, зокрема духовній, не будь-яка 
навчальна установа є вищою і що бо- 
гослів’я і наука -  це різні форми ду
ховного життя.

В.Медведчук у свою бутність гла
вою Адміністрації ЛКучми негласно 
задіював УПЦ МП до участі у вибор
чому процесі на боці провладного 
кандидата. Тепер же, залишившись 
на посаді лідера СДПУ (о), він 
вдається до голослівної критики Сек
ретаріату Президента України за ніби
то порушення ним принципу відо
кремлення Церкви від держави. Він, 
зокрема, заявляє: «Як тільки почи
нається втручання, як тільки держава
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прагне нав’язати конфесіям свою во
лю, ділити їх на своїх і чужих, то з не
минучістю настає порушення прав 
«небажаних» церков, а тим самим -  і 
прав віруючих». Згадав пан Віктор 
про цей принцип тоді, коли опікува
на свого часу ним Церква засвітилася 
в очах української громадськості 
своїм консерватизмом. Певно що та
кий «захисник» за нових умов ук
раїнського буття слави Церкві не при
несе. їй відмиватися від політики тре
ба, а не знову входити в неї.

Ідентифікаційний код для «най- 
православніших» віруючих відміне
но. Відтепер православні громадяни, 
а це переважно вірні Московського 
Патріархату, мають можливість ма
ти в паспорті штамп міліції, який 
дозволяє їм вирішувати всі свої пи
тання із податковою без іден
тифікаційного коду. Проте ті ж 
борці із «знаком сатани» чомусь не 
враховують те, що в них вже є осо
бистий номер -  це номер паспорта. І 
взагалі практично кожне важливе 
посвідчення особи є номерним.

На території Почаївської Лаври бу
ла ритуально спалена (!) московсько- 
православними ченцями книга мит
рополита Іларіона (Огієнка) «Свята 
Почаївська Лавра», яка побачила світ 
ще в 1961 р. в канадському місті

Вінніпезі. У свій час фашисти, прий
шовши до влади, теж починали 
«відстоювання» своїх істин із книжко
вих багать. Досвід прижився у Мос
ковському патріархаті -  ще свіжі у 
пам’яті «гарі» у Єкатеринбурзькій 
єпархії, де палали книги Л.Шестова, 
О.Меня, І.Мейєндорфа та інших бого
словів й мислителів. Російська право
славна Церква та світська влада ніяк не 
прореагували на це варварство. Ре
акція ж українців на почаївський акт 
середньовічного варварства була 
оригінальною -  Фундація імені мит
рополита Іларіона перевидала цю 
книгу. Як розповідає одна із заснов
ниць Фундації Анна Фігус-Ралько, її 
вразила та ворожість і неприязнь 
ченців монастиря щодо українців, яку 
вона відчула, відвідавши святиню. І це 
не дивно, бо ж, як це пише сучасний 
автор книги про Почаївську Лавру 
священик УПЦ МП В.Зелінський, по
чаївська братія «пополнилась за счёт 
иноков Сергиевской обители», тобто 
Троїцько-Сергіївської Лаври, що під 
Москвою. Як відомо, намісник Лаври 
Яків (Пінчук) був анафемований Мос
ковським Патріархатом за спроби 
провести ї ї  українізацію. На його 
місце було обрано ієромонаха Федора 
(Гаюна), який настирливо проводить 
в монастирі політику Російської Пра
вославної Церкви, активно обстоював 
провладного кандидата під час мину
лорічних президентських виборів. 
(Український голос. -14 березня)

Звинувачення нової української 
влади в тому, що вона, дивись, праг
не налагодити контакти із Вселенсь
ким Патріархом, запрошує його в 
Україну є повністю необґрунтовани-
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ми. По-перше, в Україні Церква 
відокремлена від держави, а відтак 
Церква не має втручатися в її дії, 
диктувати їй свої умови діяльності. 
Скажімо, держава ж не вказує УПЦ 
МП на те, що вона має розірвати 
свої зв’язки з Московським Патріар
хатом як виявником інтересів 
Російської держави. По-друге, якщо 
підходити з канонами до православ
но-церковного життя в Україні, то 
тоді невідомо, хто в ній є УПЦ МП, 
бо ж вона не є ні екзархатом, ні авто
номною, ні автокефальною, а такого 
поняття як «самостійна в уп
равлінні» канони не знають. Відтак 
вона є релігійною спільнотою іно
земної держави. По-третє, державна 
влада налагодила той природний 
зв’язок, який мав би бути у відноси
нах Українського Православ’я з Кон
стантинополем, адже Константино
польський Патріархат, а не Мос
ковський, є Церквою-матір’ю щодо 
Київської Церкви, він має визначати 
статус останньої в православному 
світі, а не Російська Православна 
Церква, яка є похідною від Київської 
митрополії. По-четверте, не існує 
якихось кимось схвалених загально
прийнятих міжнародних стандартів 
церковно-державних відносин. Ті 
стандарти, які із-за своїх імперських 
інтересів обстоює Московський 
Патріархат, є власне російськими 
стандартами і переслідують вони ме
ту збереження або відродження пра
вославно-російської імперії. Йдучи 
за пропонованою московськими 
адептами логікою, згодом Україна 
повинна припинити й свої відноси
ни із Ватиканом, бо ж, дивись, у 
Московського патріархату теж не

складаються відносини із Апос
тольською Столицею.

Хоч Л.Кучма й декларував не
обхідність утворення в Україні 
Помісної Православної Церкви, але 
далі заяв він не йшов. Його наміри 
розбивалися об твердолобість Мос
ковського Патріархату, лідера 
Російської православної імперії 
Олексія II. Звернення Адміністрації 
Президента В.Ющенка до Церкви- 
матері Київської митрополії -  Кон
стантинопольського Патріархату з 
проханням допомоги у вирішення 
проблеми дає надію на те, що Ук
раїна зрештою матиме свою Поміс- 
ну Церкву. Першим суб’єктом 
релігійного життя на православній 
ниві України має постати УПЦ КП. 
Її архиепископ Димитрій (Рудюк) 
говорить: «Мені здається, що ми 
нічого гріховного не вчинили, коли 
з’явилася незалежна Україна і ми 
проголосили автокефалію Україн
ської Церкви. Це не суперечить жод
ним канонам і не є якимсь порушен
ням їх, повністю співпадає тому, 
про що говорить сьогодні Вселенсь
ка Патріархія». Справді, якщо 
Київська митрополія не є складовою 
Московського Патріархату, то й 
нічого до нього звертатися з прохан
ням про надання автокефалії.

В пресі, особливо львівській, з 
подання керівництва УКУ часто му
сується питання визнання держа
вою богослов’я. Але при цьому не 
враховується те, що церква відо
кремлена від держави, а відтак дер
жава не має втручатися у внутрішні 
справи церков, у підготовку нею
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кадрів. А тут у Церкви є цілий ряд 
невідповідностей з державними 
стандартами. Відомо, що наука і бо- 
гослів’я є відмінними сферами 
людського знання. Для прикладу за
значимо лише одне. Наука вимагає 
доведень, дискусій, висування 
різних гіпотез, не наголошує на аб
солютності істини та ін. Богослів’я ж 
не допускає розмірковувань щодо 
змісту своїх догматів, якихось умо
глядних доказів їх достовірності, ви
магає все сприймати на голу віру. То 
ж як тоді держава може визнавати їх 
одноцінність. Як вона може допус
кати до роботи у світських навчаль
них закладах людину, яка буде ви
кладати якийсь предмет із своїх кон
фесійних позицій, вимагати від 
мислячих дітей сліпої віри, а не 
розмірковувань, дискусій. Та й чи 
багато у нас є духовних навчальних 
закладів, в яких працюють викла
дачі на рівні сучасного світового 
розвитку богослов’я, які є дійсно ви
щими богословськими навчальни
ми установами? Ой ні. Ще одне. 
Наші православні духовні установи, 
зокрема УПЦ КП, дають звання 
доктора богослов’я при наявності в 
їхніх спеціалізованих радах лише 
одного доктора богослов’я. Ці док
тори потім хизуються цими звання
ми (наприклад, гетьман реєстрового 
козацтва А.Шевченко), хоч вони 
зовсім не відповідають державним 
стандартам. Присуджуються вони 
подеколи особам, які не мають бого
словської освіти. Така вольниця у 
світських спецрадах не допус
кається. Так, для присудження док
тора наук у складі спеціалізованої 
ради має бути не менше шести док

торів наук з певного фаху, претен
дент має подати диплом про 
відповідну вищу освіту та про кан
дидатський ступінь. А чи має місце 
це в духовних навчальних закладах? 
Ні. Що ж стосується того, що сту
денти богословських навчальних за
кладів не користуються тими пільга
ми, які мають студенти світських на
вчальних установ, то це питання за
слуговує вирішення.

Якщо раніше ми говорили про 
Львів і Галичину як «український 
П’ємонт» (і він був єдиним), то те
пер ми можемо говорити про До
нецьк і Донбас як про «новий 
П’ємонт України», але з явно про
тилежними Львову орієнтаціями. 
Якщо Львів зорієнтований на 
національну вибудову країни і на 
Захід, то Донецьк зорієнтований на 
подальше зросійщення України, а 
зрештою -  на імперсько-кому
ністичні стереотипи, повернення 
до якогось нового Союзу. Для ньо
го українське не є цінністю. То ж 
тут національно-демократичним 
змаганням протистоять відтепер не 
лише чиновники вкупі з олігарха
ми, а й багатомільйонний загал 
Півдня і Сходу, підштовхуваний до 
таких дій тут і священноначалієм 
УПЦ Московського Патріархату, і 
церковною пресою. Що характер
но, то маємо вже протистояння 
двох масових рухів, ідеологічним 
підґрунтям яких є водночас і 
міжцерковні протистояння. Це має 
враховувати українська влада у 
своїх устремліннях на національне 
відродження України, навіть у своїх 
політичних змаганнях.
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Українці є дискримінованою 
націю у своєму домі. Маємо великі 
колоніальні володіння Московсь
ко-православної імперії при одно
часному упослідженні власне ук
раїнських православних спільнот, 
відсутність рідної українцям мови в 
храмових богослужіннях, цер
ковній пресі, системі навчання 
УПЦ МП, виховання українців в 
дусі малоросійства, меншовартості, 
відсутності права на свою державу, 
бо ж, дивись, ми нібито є складо
вою якоїсь східнослов’янської 
спільноти, «окраїної» якоїсь Русь
кої держави.

Своєрідна молитва за мир відбу
лася в дні завершення Другої світо
вої війни в селі Полтелич поблизу 
Рава-Руської. З 1998 р. Німецька на
родна спілка догляду за військовими 
похованнями звозить сюди із вось
ми західних областей України остан
ки загиблих земляків. Тут нині похо
вано 6500 німецьких солдат. В Пол- 
теличах також є меморіали борцям 
за волю України УПА та загиблим 
червоноармійцям. Єпископи УГКЦ, 
РКЦ, УПЦ КП, УПЦ МП, УАПЦ ра
зом із німецьким духовенством про
вели екуменічний молебень на моги
лах жертв війни. Після панахиди 
німецький єпископ з РКЦ Райнхард 
Маркс наголосив, що його земляки 
спочивають тут не як славні воїни, 
бо ж прийшли вони сюди не для виз
волення цієї землі, однак їхні тлінні 
останки вшановані українцями як 
істинними християнами. «Ми моли
мося за те, аби більше не повторяти 
помилок, -  сказав єпископ. -  Ми 
підемо мирним шляхом».

Реєстрове козацтво із своїм геть
маном А.Шевченком у своїх діях на
гадує ту глібовівську бабцю, яка ста
вила свічки і Богу і чорту, бо ж «тре
ба всюди приятеля мати». Так і вони,

зустрічаючись із Папою Іваном Пав
лом II подарували йому булаву, удос
тоїли такого подарунка і Патріарха 
Московського, а богословське док
торське звання гетьману виробили в 
Церкві Київського Патріархату. 
Вірно служили ці козаки В.Янукови- 
чу (навіть ікону виготовили, де по
руч з Богородицею красуються 
«проффесор» і гетьман), а тепер за
являють про свою вірність В.Ющен- 
ку. Бувають же в Україні і такі дива!

Фанатизм доводить до анти- 
людськості. В рідному селі патріарха 
Йосифа Сліпого Заздрість віруючі 
УПЦ КП побили священика-греко- 
католика Віталія Дзюбу, який захотів 
провести в місцевому храмі ранкову 
службу. Храм до 1946 р. належав гре
ко-католикам. Потім він був переда
ний православним, які не погодили
ся з рішенням суду 1996 р. про пере
дачу будівлі його будівничим. Не 
вдається налагодити в ньому і по- 
чергові богослужіння.

Мустафа Джамільов вважає, що 
існують спроби кримських ко
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муністів використати релігію в 
політичних цілях з метою розпалю
вання міжетнічної ворожнечі. Про
це лідер кримських татар заявив ата
ше з питань прав людини Посольст
ва США в Україні Джеймса Хеллера 
під час відвідин останнього Криму. 
Підставою для такої заяви є те, що 
компартійні видання «Крымская 
правда» і «Крымское время» мають 
давні традиції плекання російського 
сепаратизму. Виконавча гілка ради
калів, представлена молодиками- 
скінхедами, прагне втілювати в жит
тя задуми політиків. Вже неоднора
зово були вчинені напади на офіс 
Меджлісу. Характерно, що під час 
опитування студентів Сімферо
польського університету щодо їх 
ставлення до депортації кримських 
татар 70% виправдували цю акцію і 
заявляли про необхідність її повто
рення.

Церква в Україні відокремлена 
від держави, але, засуджуючи актив
ну участь деяких релігійних спільнот 
в політичних баталіях президентсь
ких виборів, нова влада України, 
провладні партії самі спокушають 
деякі Церкви до участі в політиці, до 
їх прагнень в той чи інший спосіб 
прилучитися до них. Так, незро
зумілим постає освячення в Києві 
Патріархом Філаретом з’їзду, а у 
Львові установчої обласної конфе
ренції партії «Народний союз «Наша 
Україна». Церква ж в Україні згідно 
статті п’ятої Закону про свободу 
совісті не має права на участь в 
політичному житті. То ж певно що 
Церквам слід утримуватися від таких 
«освячень», бо ж то вже політика.

В Києві не вистачає культових 
приміщень, хоч і будується їх ще 18.
Якщо навіть не брати до уваги 
нерівномірне розміщення 155 куль
тових споруд по території столиці, 
то все одно на кожну з них припадає 
по 16845 киян. А скільки ще грома
дян України приїздить до святинь 
Києва. В Луганській області, для 
порівняння, цей показник становить 
5487 осіб, а в Тернопільській -  779. 
Релігійні громади Києва з молитов
ною метою ще орендують 325 
приміщень. Але й при цьому 
приміщень менше, ніж громад. 
(В.Єленський)

В Києві на Львівській площі буде 
відновлено храм Стрітення Господ
нього, який височів тут до 30-х років 
м.ст., коли був знищений в роки 
«сталінських церковних чисток». 
Святиня ця була справжнім дивом. В 
20-х роках за одну ніч її бані 
повністю оновилися. А розписував 
цей храм відомий Іван Сошенко і, як 
вважають, молодий Тарас Шевчен
ко. Навідавшись в каплицю, яка 
стоїть нині на місці колишнього хра
му, В.Ющенко разом із протоієреєм 
Сергієм Ткачуком поїхали до мера 
Києва О.Омельченка. З його дору
чення почалося відновлення 
Стрітенського храму.

Питання стабілізації міжкон
фесійних відносин у Тернопільській 
області обговорили учасники 
засідання координаційної ради за 
участю керівництва ОДА та 
керівників єпархіальних управлінь 
УГКЦ, УПЦ МП, УПЦ КП, УАПЦ, 
представників районних державних
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адміністрацій, органів місцевого са
моврядування, членів релігійних 
громад, правоохоронців, жур
налістів. Виступаючи перед при
сутніми, голова ТО ДА Іван Стойко 
поінформував, що в останні місяці в 
деяких населених пунктах області 
різко загострилися міжконфесійні 
протистояння за право володіння та 
почергового користування культо
вими будівлями між віруючими гре- 
ко-католицьких та православних 
релігійних громад, а також і всере
дині самого православ’я. Саме це 
стало підставою для скликання коор
динаційної ради, покликаної сприя
ти стабілізації міжконфесійних 
відносин у Тернопільській області, 
оскільки релігійна безпека в 
суспільстві, а також питання гар
монізації державно-церковних 
відносин, є складовою частиною 
Національної Безпеки Держави. Як 
зазначив І.Стойко, держава беззасте
режно визнає внутрішню автономію 
Церков і релігійних організацій. По
вага і всебічне врахування у держав
но-церковних відносинах їхніх 
внутрішніх правил і канонічних на
станов закріплені в українському за
конодавстві. І це -  принципова по
зиція, яка не підлягає перегляду і 
двозначним тлумаченням. Нині в 
області в основному вирішене одне 
із першочергових завдань -  забезпе
чення прав громадян сповідувати 
будь-яку релігію, відправляти 
релігійні обряди, відкрито виражати 
і вільно поширювати свої переко
нання. Проте у 28-ми селах області 
існують протиріччя між греко-като
ликами і православними за право 
володіння храмами. Один із виходів

із ситуації вбачається у почерговому 
використанні храмів віруючими 
різних конфесій. Обласна влада ро
зуміє, що це тимчасовий вихід із си
туації, доки не буде збудовано в селі 
другого храму чи каплиці, не будуть 
відремонтовані пустуючі культові 
споруди, які передадуться одній із 
громад, або ж будуть використовува
тися для виконання релігійних по
треб інші пристосовані приміщення. 
Єпископи та представники різних 
конфесій, які взяли участь в роботі 
Координаційної ради, у своїх висту
пах висловлювали своє бачення вре
гулювання нинішньої ситуації. На їх 
думку, підвалини теперішньої не
стабільної ситуації закладені попе
редниками нинішньої влади, які не 
надто активно опікувались питання 
нормалізації міжконфесійних відно
син. Представники духовенства го
ворили і про необхідність діалогу 
між різними конфесіями. І хоч ба
чення виходу з ситуації, яка склалась 
іноді були різними, однак всі при
сутні погодились з тим, що пробле
му краще вирішити, ніж робити ви
гляд, що її взагалі не існує. Довідка: 
За останні п’ятнадцять років мережа 
релігійних громад в області зросла 
більш ніж у три рази і на даний час 
нараховує 1667 релігійних ор
ганізацій сімнадцяти напрямків, 
течій та віросповідань. За кількістю 
релігійних громад Тернопільська об
ласть посідає друге місце в Україні, 
поступаючись лише Львівській об
ласті, а за щільністю релігійних гро
мад на 10 тисяч населення область 
займає перше місце в державі. 
Швидке зростання кількості 
релігійних громад випереджувало
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можливості забезпечення їх культо
вими спорудами. Це призвело до то
го, що у боротьбу за право володіння 
храмами були втягнуті віруючі пра
вославних і греко-католицьких гро
мад у 350 населених пунктах, або 
майже у кожному третьому селі об
ласті. Проведена робота дала мож
ливість побудувати і реконструюва
ти 245 культових споруд. На сьо
годні ще 119 культових споруд пере
бувають у процесі будівництва. 
iMWWrQdflrt&gQVMa)

Кількість шлюбів в Україні в 2005 
р. зросла у порівнянні з цим в 2004 
році. Українці дещо забобонні люди, 
а тому вони вірять в щось недобре 
високосного року. Тому у високосні 
роки кількість шлюбів зменшується 
на третину. Проте хвилює те, що 
сьогодні в Україні розпадається 
шість із десяти зареєстрованих 
шлюбів. В західних областях, де по
ширений обряд вінчання, рівень 
розлучень набагато нижчий, ніж у 
східних чи південних.

Річниця Чорнобильської трагедії 
припадає на квітень місяць, а її най
страшніші висліди в Україні -  на 
травень. Аварія на Чорнобильській 
АЕС, в контексті новозавітного Апо

каліпсису, вразила людство не лише 
своїми жахливими техногенними 
наслідками, а й фатальним збігом 
обставин, пов’язаних з чіткою ре
алізацією програми новозавітних 
пророцтв. Навіть якщо не брати до 
уваги географічні, геофізичні та інші 
природні фактори (а їх насамперед 
слід було враховувати), то слід було 6 
зважити на духовні. Ще «Повість 
врем’яних літ» писала про ці землі як 
землі проявів всілякої «чортівні». В 
записі про 1091 рік говориться про 
падіння «превеликого змія з неба, 
коли Всеволод полював на звіря за 
Вишгородом». І це не поодиноке за
стережливе описання цього регіону, 
де неодноразово відбувалися дивні 
катаклізми. Тут часто з’являлися 
НЛО. Відтак Чорнобильська АЕС 
розміщена на «темній» ділянці зем
ної аури. (Сегодня. -  29 квітня)

Мати Папи Івана Павла II Емілія 
Качуровська з Тернопілля. Відтак в 
селищі Вишневець біля Кременця 
живуть двоюрідні сестри Понтифіка 
-  71-річна Марія Качуровська та 66- 
річна Олена Обизюк. Батько гово
рив їм, що в Польщі живе його рідна 
сестра Міля десь в місті Воловці (так 
він називав польські Вадовиці, де й 
народився Кароль Войтила). Після 
того, як Міля в 17 років вийшла 
заміж за поляка, зв’язки її з батьками 
припинилися. Справа в тому, що, 
маючи негативний настрій щодо по
ляків, які скоїли щось недобре сім’ї 
Кочуровських, батьки Емілія не бла
гословили її на шлюб, не дали їй 
ніякого приданого. Молоді взялися 
за руки й мовчки вийшли з хати. Ма
ти не змогла вибачити дочці таку
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зраду. Сестри вважають, що якщо 
Олена є дуже подібною до тьоті Мілі, 
то Марія є подібною до Папи. Сам 
Іван Павло II інколи говорив, що 
його мама -  українка із Кременця. 
Під час відвідин ним України сестри 
передали йому листа з інформацією 
про себе: лист залишився без
відповіді. Його польське оточення 
все робило для того, щоб подати 
Понтифіка як чистокровного поля
ка. Відтак воно з цих міркувань мог
ло вибраковувати кореспонденцію, 
яка розходилася з його намірами. 
Тому сестри Івана Павла II не в об
разі на нього: «Визнають нас родича
ми Івана Павла II, чи ні, не має яко
гось значення. Головне, визнання в 
наших душах. Але пам’ятник нашій 
тьоті Мілі, українській жінці, яка на
родила світу першого Папу- 
слов’янина, треба поставити». То ж 
будемо сподіватися, що в Кременці з 
часом все ж з’явиться пам’ятник 
Емілії Качуровській. (Факты. -  9 
квітня)

У своєму нахабстві щодо нової 
влади України комуністична преса 
не має меж. Розвиваючи свою кон
цепцію, що «помаранчева влада», 
слухняна волі заокеанських спон
сорів, всіляко реалізує сценарій Геб
бельса» (Коммунист. -  11 травня), 
преса комуністів пропонує Прези
денту В. Ющенку в релігійне життя 
України впровадити той ідео
логічний стереотип, який був за 
часів комуністичного режиму, коли 
силою нав’язувалася всім громадя
нам країни марксистсько-ленінська 
ідеологія. Правда, православні ко
муністи тепер всупереч демократич

ним принципам розбудови духовно
го життя країни пропонують, зро
зуміло, московсько-православну іде
ологію утвердити домінуючою, бо ж 
всі інші вірування у них безапе
ляційно постають як сектантські, а 
відтак -  злодійські, бандитські, амо
ральні тощо. Свої грошово-оплачу- 
вані методи лобіювання певної кон
фесії комуністичні писаки прагнуть 
бездоказово приписувати тим, хто, 
як і Президент України пошановує 
духовний вибір кожної людини і не 
прагне вказувати нікому, до якої 
Церкви вони мають ходити. 
Релігієвибір -  це уділ кожної люди
ни. І політикам (а відтак і ко
муністам) слід залишити її сам на 
сам у її зустрічі з Богом.

ПРАВОСЛАВ’Я
Прагнення України мати свою 

Помісну Православну Церкву грець
ка громадськість розглядає як її 
прагнення «дерусифікувати» Ук
раїнську Церкву. При цьому 
керівництво України прагне заручи
тися допомогою Константино
польського Патріархату. «Перші оз
наки засвідчують, що це прохання 
вивчається з позитивною схиль
ністю», -  пише грецька газета «Елев- 
феротипія». Як відомо, під час бесіди 
з Патріархом Московським Олек
сієм II Президент В.Ющенко виго
лосив таку фразу: «Звичайно, ми від 
всього серця бажаємо, щоб право
славна віра об’єднала українців, щоб 
в нашім народі було більше довіри і 
любові». Московські коментатори 
звернули увагу на ці слова. Вони при 
цьому зауважують: «Чтобы вера
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объединила народ, чтобы стало 
больше любви, нужна одна цер- 
ковь.Это нужно и народу, и в равной 
степени и государству, уставшему от 
расколов. И, очень похоже, конец 
расколам г-н Ющенко хочет поло
жить созданием государственной, 
единой и могучей церкви».

УПЦ КП звернулася до Прези
дента і Прем’єр-міністра з конкрет
ними пропозиціями щодо розши
рення присутності церкви у ЗМІ.
Пропонується заснувати телеканал 
духовного відродження, до роботи 
якого КП радить залучати не лише 
священиків, а й письменників, мит
ців культурологів. Церква радить та
кож запровадити в школах і 
гімназіях предмет «Християнська 
етика». Висловлюється сповідання, 
що Київському Патріархату будуть 
передані приміщення Малої (Теп
лої) Софії і Митрополичі палати.

Прес-служба УПЦ КП оприлюд
нила 11 травня Заяву з приводу роз
гортання в російських ЗМІ кампанії 
щодо т.зв. «утисків і насильства про
ти Московського Патріархату в Ук
раїні». Прес-служба Київської Па
тріархії заявила, що УПЦ Київського 
Патріархату від 1992 р. неодноразо
во виступала з ініціативами щодо 
пошуку шляхів розв’язання існую
чих в українському православ’ї про
тиріч. За твердженням Київського 
Патріархату, духовенство РПЦ та 
УПЦ МП не тільки не виявляло 
ніякого бажання робити хоч щось 
для подолання розділення Право
славної Церкви в Україні, але й на
впаки, своїми заявами і діями лише

погіршувало ситуацію. «Московсь
кий Патріархат до цього часу нама
гається зберегти повноту своєї ду
ховної влади над Україною. Очевид
но, що засліплені шовіністичними 
поглядами та політичними ідеями 
відновлення в будь-якій формі 
Російської імперії московські цер
ковні і світські політики не здатні за
пропонувати адекватний ситуації та 
реаліям українського життя шлях 
подолання існуючих протиріч», -  
сказано у Заяві. Приводячи дані ук
раїнського Центру ім. Разумкова про 
те, що православними віруючими 
вважають себе понад 16 мільйонів 
громадян України старших 18 років, 
з яких близько 10 мільйонів відно
сять себе до Київського Патріархату, 
в УПЦ КП переконані, що їх Церква 
не є регіональною, шовіністично- 
націоналістичною або маргінальною 
структурою. «За кількістю архиєреїв, 
духовенства, віруючих, парафій, на
вчальних закладів, тощо, Київський 
Патріархат вже зараз є однією з 
найбільших Помісних Православ
них Церков у світі, перевершуючи за 
вказаними показниками окремі 
Помісні Церкви. Тому невизнання 
Київського Патріархату -  це не 
стільки внутрішньо-українська про
блема, скільки проблема для всього 
світового православ’я», -  йдеться у 
документі. На думку духовенства 
УПЦ КП, «Московський Патріархат 
довів, що його мета -  не розв’язання 
конфліктної ситуації, яка існує в ук
раїнському православ’ї, а збережен
ня, в інтересах власної держави і за 
будь-яку ціну, влади над душами 
громадян України. Інспірована і за
охочувана з Московської Патріархії
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участь єпископату, духовенства і 
віруючих УПЦ МП від імені Церкви 
у агітаційній кампанії проти канди
дата в Президенти України В.Ющен- 
ка і на підтримку В.Януковича, стала 
лише підтвердженням цього факту 
та обурила українське суспільство. 
Незаконна участь єрархів і духовен
ства УПЦ МП під час виборів в 
політичній агітаційній кампанії при
вела до самодискредитації цієї Церк
ви в очах багатьох громадян Ук
раїни». Керівництво УПЦ Київсько
го Патріархату наголошує, що 
спеціально не спонукає віруючих, які 
належать до УПЦ МП, виходити з 
підпорядкування їй, застосовувати 
при цьому насильство або іншим 
чином порушувати діючі закони, але 
якщо самі віруючі виявляють бажан
ня увійти до складу Київського 
Патріархату, ця Церква не має мо
рального права та юридичних 
підстав відмовляти їм у цьому. У За
яві сказано, що УПЦ КП категорич
но відкидає наклепницькі звинува
чення в тому, що вона організовано і 
цілеспрямовано розпалює міжкон
фесійну ворожнечу, дестабілізує си
туацію в Україні або проводить кам
панію із «захоплення храмів УПЦ 
МП». Як доказ цьому наводиться 
приклад, що в лютому 2005 р. у 
своєму зверненні Священний Синод 
і Вища церковна рада УПЦ 
Київського Патріархату вкотре за
кликали єпископів, духовенство і 
віруючих УПЦ МП до примирення 
та діалогу, припинення ворожнечі і 
протистояння. За переконанням ду
ховенства УПЦ КП, справжньою 
причиною виникнення конфліктів 
під час виходу релігійних громад з

підпорядкування УПЦ МП і перехо
ду в Київський Патріархат є ігнору
вання вищим керівництвом УПЦ 
МП волевиявлення парафіян в цьо
му питанні та бажання представ
ників Московського Патріархату 
зберегти свою організаційну струк
туру за будь-яку ціну. УПЦ КП вва
жає, що «єдиним православним ду
ховним центром, здатним допомог
ти Православній Церкві в Україні 
вийти з періоду розділення і проти
стояння, є Константинопольська 
Церква-Мати». У документі також 
сказано, що УПЦ КП через своїх 
офіційних представників неоднора
зово заявляла, що вона не має наміру 
закликати українську владу, або 
своїх вірних та прихильників, неза
конними чи насильницькими мето
дами утверджувати в Україні єдину 
Помісну Православну Церкву. «Єди
не бажання єпископату, духовенства 
і вірних нашої Церкви -  розбудову
вати Київський Патріархат, як 
Помісну Православну Церкву ук
раїнського народу, досягти його виз
нання іншими Помісними Церква- 
ми-Сестрами», -  йдеться у Заяві.
(N$U> wmy.morthodoxMgl

«Чи мож- 
л и в і с т ь 
о б ’єднання  
православ’я 
України є ре
альною?» -  
з а п и т у є  
П а т р і а р х  
УПЦ КП Фі- 
ларет і відпо
відає: «Думаю, що так. Але для цього 
необхідне виконання вельми важли
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вої умови, а саме визнання УПЦ КП 
як Помісної канонічної Церкви Кон
стантинопольським Патріархом 
Варфоломієм І. Тому ми й звернули
ся до Президента України, щоб він 
сприяв визнанню УПЦ КП як 
Помісної Церкви. Історичні преце
денти свідчать про те, що православ
на автокефалія завжди визнається за 
наполяганням і сприянням держави. 
Більше того, в канонах записано, що 
церковні утворення залежать від 
адміністративного поділу... Фактич
но Україна є канонічною територією 
Константинопольського Патріарха
ту, а не Московського, як про це сьо
годні постійно твердять московські 
ієрархи, перекручуючи історію. Кон
стантинопольська Церква як фак
тична Церква-матір Київської мит
рополії, безумовно, може піти на цей 
крок -  дати відпускну грамоту і То- 
мос про дарування автокефалії ук
раїнському духовенству». (Україна 
християнська. -  №4)

Київський Патріархат вирішив 
скористатися нинішнім моментом 
для підняття свого іміджу в очах 
Церкви Московського Патріархату
і з тактичних міркувань не став 
критикувати цю Церкву за її 
відкрите сприяння під час виборів 
В.Януковичу. Але це миролюбство 
КП завершилося для нього черго
вим ляпасом: керуючий справами 
УПЦ МП архиепископ Митрофан 
заявив, що їхня Церква не буде ве
сти якісь переговори про об’єднан
ня з розкольниками і що в перего
ворному процесі про входження 
через покаяння Патріарх Філарет 
не повинен брати участі.

Керівник відділу зовнішньоцер- 
ковних зв’язків Московського Па
тріархату митрополит Кирило вис
ловлює надію, що «церковне питан
ня в Україні буде вирішене винятко
во церковними і канонічними захо
дами, оскільки по-іншому їх вирішу
вати не можна». Якщо бути прис
кіпливими, то треба повернути вла
дику до року т.зв. Харківського собо
ру, коли в порушення Церковного 
Статуту УПЦ з волі Московського 
Патріархату було скликано зібрання 
(оголошене потім Собором) архіє
реїв (мав право на це скликання ли
ше тодішній Предстоятель УПЦ 
Філарет), головував на ньому митро
полит Харківський (згідно Статуту 
міг тільки Філарет), обрали Предсто
ятелем митрополита Володимира 
Сабо дана (Філарет мав право на по- 
життєве предстоятельство, а обира
ти можна було лише з українського 
єпископату). Далі. Митрополит Ки
рило в своєму радіовиступі ще 17 
серпня 1996 року сам заявляв, що 
святість ніяк не можна забрати від 
того, кому вона була дана («Благо
дать и церковные таинства даны от 
Бога и никто, кроме Бога, не может 
их отобрать от человека»). Відтак 
анафемування митрополита Філаре- 
та Московським Патріархатом (до 
того ж, чужою для нього церквою, 
бо ж він вийшов з неї) також є нека- 
нонічним. Отже, главенство Філаре- 
та в Українському Православ’ї є 
цілком законним, канонічним і пе
реговори з іншими православними 
спільнотами світу від імені України 
може вести тільки цей владика. До 
того ж, УПЦ не є якоюсь в прийня
тому розумінні статусів церковною
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організацією. Це тобі ні екзархат, ні 
автономія, ні автокефалія, а лише з 
більш широкими управлінськими 
правами одна із єпархій Московсь
кого Патріархату. То ж Українська 
держава має враховувати все це, ко
ли визначає суб’єкта представництва 
в Україні світового православ’я.

Каплицю Церкви Київського 
Патріархату відкрито в Посольстві 
України в Лівійській Джамахарії за
сприяння Посла нашої країни там 
Олексія Рибака. Від імені Патріарха 
УПЦ КП Філарета каплицю освятив 
архиепископ Білоцерківський Олек
сандр. Він передав в дарунок По
сольству ікони і богослужбові книги.

УПЦ Київського Патріархату 
ініціювала заборону торгівлі на база
рах у вихідні дні. Першою відгукну
лася Рівненська обласна рада, бо ж 
сьомий день тижня, згідно традиції, 
віруючі присвячували Богові. На 
думку народних обранців, зміна ре
жиму роботи сприятиме відроджен
ню духовності та формуванню висо
ких моральних цінностей, адже ти
сячі городян матимуть можливість 
відвідувати в ці дні храми своїх Цер
ков. Проти цього із-за боязні втра
тити прибутки виступили підпри
ємці.

Розбудовою і зміцненням власне 
Українського Православ’я уславили
ся Петро Могила і Паїсій Велич- 
ковський. В храмі Києво-Могилянки 
відбулося освячення ікон цих святих 
землі української. Громаду вірних 
УПЦ Київського Патріархату очо
лює тут ієромонах Богдан. Бого

служіння в цьому домовому храмі 
відвідують відомі в країні люди.

Тому, що в селищі Ківшарівка 
значно проросійськи зорієнтованої 
Харківщини вдалося зберегти ук
раїнсько-православну громаду, мож
на завдячувати високому рівню 
національної свідомості Марії Тар- 
гоніної. Дуже багато зусиль, здоров’я 
та часу прийшлося витратити пані 
Марії, щоб заснувати тут парафію 
УАПЦ. Велику допомогу їй в цій 
справі надав куп’янський меценат 
Микола Водолазький. Завдяки їм 
православні селища мають тепер 
можливість молитися рідною мовою 
в Українській Церкві. Влада не злама
ла український дух і в селі Глушівка. 
Тут з приміщення старої школи вда
лося збудувати красу-храм. Але Марія 
Таргоній не заспокоюється: вона мріє 
відродити українську церкву ще в 
двох селах Куп’янщини. (Шлях Пере
моги. -№16)

Церква святого Миколи на київ
ському Подолі поповнилася значи
мою для України святинею -  часточ
кою мощів Миколи Чудотворця. Це -
частина правої руки святителя. Пере
дано ї ї  сюди із французького міста 
Ніколас, де частина мощів Миколи 
Мірлікійського зберігається з XI 
століття. «Це велика подія, бо ж свя
тий Микола -  найбільш шанований у 
православних святий», -  сказав свя
щеник подільського храму Олександр.

Представники Патріархії УАПЦ 
провокують державу своїми листами
Президенту, Прем’єр-міністру, віце- 
прем’єру та іншим посадовцям з ви-

Релігійна панорама № 5 ’2005 17



Релігійне життя України

могою на втручання в ті внутрішньо- 
церковні конфлікти цієї Церкви, які 
ворогуючі сторони ніяк не можуть 
вирішити самі. Вони ігнорують судо
ве рішення, яке законно не вдоволь
няє їх претензії («Вирішення цієї 
проблеми суто юридичним спосо
б ом - через світський суд, малой
мовірне», -  пишуть вони в пресі), і 
хотіли б повернутися до практики 
вирішення церковних проблем в то
талітарні роки, коли всі питання цер
ковного життя розв'язував дзвінок з 
партбудинку. До того ж, на при
міщення претендують ті, хто не 
сприяв можливому об’єднанню двох 
національних православних церков 
України -  УПЦ КП та УАПЦ, а відтак 
стали на дорозі утворенню в Україні 
Об’єднаної Автокефальної Право
славної Церкви, на що можливе було 
благословення Патріарха Константи
нопольського Варфоломія І.

Архиепис
коп Ігор Ісічен- 
ко не вперше 
протиставляє 
себе решті єпи
скопату і насам
перед Предсто
ятелю УАПЦ 
митрополиту  
Мефодію, керу

ючим якої його обрав Помісний Со
бор Церкви. Це сталося і в останні 
два роки, що й призвело зрештою 
до появи в УАПЦ відцентрових тен
денцій, відсутності єдності між 
єпархіями. Архиепископ власне сам 
вийшов із церковної структури 
УАПЦ і почав просити Держком- 
релігій зареєструвати його Хар

ківсько-Полтавську єпархію як са
мостійну церковну одиницю. Під 
впливом цього відбувся розкол і в 
братстві УАПЦ. Відтак владика цей 
цілком зрозуміло чому втратив пра
во користуватися власністю цієї 
Церкви, зокрема її канцелярією. 
Держава не втручалася в ці процеси, 
розглядаючи їх як внутрішньоцер- 
ковні протистояння спричинені 
прагненням до верховенства в ній 
керуючого справами. Торуючи ці 
протиріччя, чомусь тоді ніхто з 
УАПЦ не звертався до держави збе
регти єдність їхньої церкви, а, 
витіснивши з київського офісу 
Церкви ї ї  предстоятеля, архиепис
коп Ігор розглядав таку ситуацію як 
цілком допустиму. Він навіть розси
лав свої різдвяні і пасхальні 
привітання, ставлячи себе в рівень з 
предстоятелями УПЦ КП і УГКЦ, 
хоч статус його далеко не той. Він є 
всього-на-всього владикою невелич
кої єпархії УАПЦ. Але ось коли 
прибічники Предстоятеля УАПЦ 
вивільнили приміщення офісу 
Церкви по Трьохсвятительській від 
київських благодійників протестно
го владики Харківського, то тут вже 
останній почав апелювати до влади, 
закликаючи ї ї  втрутитися, відібрати 
приміщення у Предстоятеля і пере
дати йому як керуючому справами. 
Суд вирішив це питання справедли
во. Тоді, посилаючись на свої заслу
ги, в різні урядові установи почали 
вже писати білявладні особи, з’яви
лися в пресі звинувачення влади у 
бездіяльності, у ї ї  прагненнях розко
лоти і знищити УАПЦ. Насправді ж, 
Церкву до кризового стану привели 
ї ї  владики. І якщо нині глава УПЦ
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КП Філарет не з особливим ентузіаз
мом висловлюється про поєднання 
його Церкви з УАПЦ, то резон в цьо
му є: пустиш скандального і самоза
коханого владику до нині згуртова
ної УПЦ КП, то дивись, він спрово
кує протистояння, призведе до но
вих церковних розколів і в цій 
Церкві.

Хоч владика Ігор (Ісіченко) і по
дає митрополита Константина за гла
ву УАПЦ, проте, як і в минулі роки, 
своє Послання з нагоди Святої Пасхи 
останній своїм українським вірним 
не надіслав. На таку функцію щодо 
УАПЦ, як відомо, дозвіл від Патріар
ха Константинополя він не одержав. 
Цим самим владика визнає те, що він 
не є якимсь главою УАПЦ. То ж мо
же не варто його турбувати своєю на
докучливістю, що має місце з боку 
Харківсько-Полтавської єпархії і Ук
раїнського Православного братства. 
Треба бути такими ж культурними і 
свідомими свого місця в церковно
му житті, як і сам владика. А ось По
слання Патріарха Константинополя 
Варфоломія І надійшло до всіх хрис
тиян. Вартим уваги є застереження 
Святійшого, що, «незважаючи на два 
тисячоліття, які минули з моменту 
народження Ісуса Христа, який вос
крес із мертвих, людство не полюби
ло життя в тому вимірі, який дарував 
нам Ісус Христос». Зауваживши на 
тому, що тенденція вбивати надто 
поширилася, Варфоломій І пише: 
«Люди, замість того, аби досягти 
своєї мети, знищують супротив
ників... Терористи вбивають, щоб 
примусити нації і держави прийняти 
їх вимоги. Ідеологи забирають життя

задля полегшення володарювання 
своєї ідеології... Фанатики вбивають 
тих, хто не поділяє їхнього фанатиз
му...». (Наша віра. -  №3)

«Духовний вплив російського 
Православ’я з неминучістю пересі
кається з культурним і політичним 
впливом російської національної і 
політичної ідеї, -  зазначає священик 
Макарівської церкви УПЦ МП Богдан 
Огульчанський. -  В цій ситуації час
тина православних України не 
відрізняють Вселенське православ’я, в 
якому «немає ні іудея, ні елліна», і 
російську національну патріотичну 
ідею, в якій православ’я є одним із 
елементів національно забарвленого 
світогляду». (День. -№42)

Монастирська братія Почаївської 
Лаври ніяк не може змиритися з пе
ремогою під час президентських ви
борів В.Ющенка. Так, в спецвипуску 
газети «Православный взгляд» чи
таємо: «Після вступу в боротьбу за 
посаду Президента України відкри
те, симпатичне обличчя молодого 
імпозантного чоловіка стало нагаду
вати ілюстрації з медичних підруч
ників найстрашніших виродків... Не 
можна не бачити в цьому явне зна
мення Боже». Скільки в цьому 
жовчної ненависті московсько-пра
вославної монашої братії з Почаєва 
до людини, яку отруїли ті, хто діяв з 
повеління тих, за кого ревно моли
лися в своїх парафіях УПЦ МП ! Ци
тований текст із газети написав 
намісник Лаври єпископ УПЦ МП 
Володимир. Почаївська братія одно
голосно проголосувала за «понятія», 
вдень і вночі молилася за перемогу
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В.Януковича. Нині вона за допомо
гою озброєних бригад у камуф
ляжній формі наводить жах на па
рафіян, боячись, що вони зрештою 
можуть проснутися від історичної 
сплячки і повернути Лавру Ук
раїнському Православ’ю. (Свобода. -  
№ 22)

Перечікують смуту? Замість того, 
щоб піддати дисциплінарному пока
ранню архипастирів і пастирів, які 
брали участь під час президентських 
виборів в політичному обдурюванні 
віруючих, церковне керівництво 
УПЦ МП воліє відповісти на це про- 
тизаконня по-страусячому: засунути 
голову в пісок і перечекати смуту. А 
потрібно було б відверто визнати 
допущені помилки, покаятися в 
своїх гріхах, бо ж, приймаючи від 
кучмівської влади різні «пожертву
вання», торгували в такий спосіб 
Євангелієм. (Дзеркало тижня. -  
№ 10)

Преса продовжує коментувати 
участь церковних спільнот у прези
дентсько-виборчому процесі Ук
раїни. Так, газета «Шлях Перемоги» 
(№2642) відзначає, що, «незважаючи 
на рецидиви клерикалізму, в сучас
ному світі більшість християнських 
церков намагається уникнути участі 
у політичній боротьбі, бо це прово
кує розколи церковних громад і пе
ретворює церкву на де-факто 
політичну партію, змушуючи вірую
чих шукати собі церкви, які б 
відповідали їхнім політичним погля
дам... Своєрідним рецидивом клери
калізму з боку УПЦ МП були прези
дентські вибори в Україні 2004 р.,

коли ця конфесія абсолютно одно
значно підтримала кандидатуру 
В.Януковича на рівні забороненої за
конодавством політичної агітації з 
боку зареєстрованих в Україні цер
ков, не кажучи вже про спроби УПЦ 
МП диктувати Українській державі 
ту чи іншу геополітичну орієнтацію, 
участь окремих ієрархів в сепара
тистських акціях тощо». До речі, ос
таннє Церква продовжує і після по
разки її протеже, про що засвідчує 
березневе засідання її Синоду. 
Замість того, щоб засудити політич
ну і наклепницьку, навіть людиноне
нависницьку щодо В.Ющенка 
діяльність в місяці виборчих баталій 
свого ж члена митрополита Одесь
кого Агафангела, а то й унаслідувати 
приклад з люстрації світської влади, 
Синод у своїх посланнях на адресу 
Президента висунув ряд вимог, явно 
не зорієнтованих на утворення в Ук
раїні Єдиної Помісної Православної 
Церкви. Та ж газета «Шлях Перемо
ги» в своєму числі ще 19 січня писа
ла: «Межа поділу пролягала не через 
географію (схід-захід), політичні по
гляди (Ющенко-Янукович), а через 
серця кожного -  це межа, яка 
відділяє гріх від правди. І в цьому є 
Боже благословення -  можливість 
побачити, хто саме і по який бік межі 
перебуває».

Патріарх УПЦ КП Філарет 
підтримку Президентом України ідеї 
створення Помісної Православної 
Церкви не розглядає як «політичну 
розправу», на чому наголошує Мос
ковський Патріархат. «Кожний глава 
держави має турбуватися про 
цілісність своєї держави, кон
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солідацію суспільства, -  наголошує 
владика. -  А як воно може бути кон
солідованим, якщо Московський 
Патріархат і Київський Патріархат 
протистоять один другому. Це особ
ливо відчувалося в дні президентсь
ких виборів. Консолідація можлива 
лише через створення однієї Церк
ви». (Христианский мир. -  №17)

Московський Патріархат свідо
мо, з дальнім прицілом відлучив від 
Церкви і піддав невідомо за що ана
фемі Патріарха УПЦ КП Філарета, 
хоч і не мав підстав для цього, бо ж 
владика вже не належав до РПЦ. Це 
робилося з тим, щоб потім загнати в 
глухий кут, а відтак виключити мож
ливість вирішення питання 
об’єднання церковних спільнот Ук
раїни. У Московського Патріархату 
нині є зручний засіб відмовлятися 
від ведення переговорів про 
об’єднання і утворення в Україні 
Помісної Церкви. На цьому наголо
шує зокрема у своєму інтерв’ю ар
хиепископ Львівський УПЦ МП Ав
густин: «Треба сідати за стіл перего
ворів, дискутувати, але нині серйоз
ною перепоною навіть для цих пере
говорів є особа керівника Київського 
Патріархату» (Експрес. -  21 квітня). 
Але можна сказати, що й митропо
лит Володимир (Сабодан) незаконно 
посів посаду Предстоятеля УПЦ МП, 
а відтак вести переговори за його 
участі також не можна. Скликане у 
Харкові зібрання архієреїв, де був 
зміщений з посади митрополит 
Філарет, як відомо, було нестатут- 
ним. Митрополит Філарет, як Пред
стоятель УПЦ МП не скликав у Хар
кові якийсь Собор, а відтак і не голо

вував на ньому. Вказівка з Москви на 
скликання такого Собору УПЦ є та
кож незаконною, бо ж Московський 
Патріархат надав УПЦ незалежність 
у сфері управління. Засвоївши 
досвід кадрової політики ЦК КПРС, 
Московський Патріархат продов
жує його використовувати щодо 
Православ’я України, коли вона вже 
є незалежною державою. Та й відлу
чати митрополита Філарета від 
Церкви РПЦ не мала підстав, бо ж 
він не належав до цієї Церкви. Ди
вись, Патріарх Олексій II, оголосив
ши вже про свої претензії на «Третій 
Рим», скоро піддасть анафемі і Все
ленського Патріарха Варфоломія І, а 
там -  і Папу Римського.

В духовно опікуваній митропо
литом УПЦ МП Агафангелом Одесі 
2 травня відбувалося, за оцінками га
зети «Столичка» (№ 63), «беспрецен- 
дентное зрелище» -  карнавал «Боді- 
арт». Біля півтисячі моделей з оголе
ними і розмальованими грудьми 
пройшли по місту. «Страна может 
смело гордиться таким достижени
ем», -  пише газета. До такої низької 
вільності в українському Львові, де 
домінують українські християнські 
Церкви, ніколи не опустилися б. 
Молодь тут відтак є далеко мо
ральнішою. Гадаємо, що це й не для 
Києва -  столиці надто цнотливого 
народу. Незрозуміло лише, в чому 
редагована Михайлом Кацманом 
«Столичка» вбачала «интересность и 
приятность» цього «ультрасовре
менного занятия», «эстетики для 
гурманов». Газета проголошує: 
«прошло время стесняться обнажен
ной натуры, потому как давно при-
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шло раскрепощение». «Раскрепоще
ние» від чого? На це питання «сексу
ально озабоченная» газета не 
відповідає. Мовчить і одеський мит
рополит Агафангел. А не мав би, бо 
ж скоро взагалі в Одесі голяком хо
дитимуть і лобизатимуться всі без 
розбору статі.

М итроп олит  
Володимир (Сабо- 
дан) вважає помил
кою ототожнення 
«світської освіти» з 
«освітою атеїстич
ною». Зразок світ

ськості освіти дає цивілізований 
світ. Це, зокрема, виглядає так. «Вчи
тель може показати, що поряд з ма
теріалістичним світоглядом існує і 
альтернативний погляд на питання 
виникнення життя, еволюції, рушій
них сил історії тощо. Зовсім іншим 
може бути і погляд на твори класиків 
художньої літератури, адже багато із 
авторів ХІХ-ХХ століть були вірую
чими. При цьому підхід має бути 
інформативним -  не нав'язувати 
світогляд, а інформувати про нього. 
Хочу наголосити на тому, що 
світський характер освіти не означає 
її ворожість до релігії і войовничу 
атеїстичність». (Начало. -  №5)

Самостійність і незалежність в 
управлінні УПЦ Московського 
патріархату -  в дії! Саме це можна 
сказати про недавнє (20 квітня) 
рішення в Москві Синоду Руської 
ПЦ щодо призначення керуючого 
Сумською єпархією УПЦ МП влади
ки Йова (Смакоуза) єпископом Ка- 
ширським, вікарієм Московської

єпархії, керуючим патріаршими па
рафіями в Канаді (див. зошит № 23). 
Владика Йов замінить у Канаді єпис
копа Марка, який очолював там
тешні парафії останні 5 років. У 
рішеннях Синоду нічого не сказано 
про причини переводу Йова -  це бу
ло настільки несподіваним для віру
ючих єпархії, що вони почали звер
татися до різноманітних органів вла
ди з проханням залишити єпископа. 
Ротація, можливо, пов'язана з по
ведінкою керуючого єпархії на не
давніх президентських виборах в Ук
раїні. Тоді єпископ Йов активно ви
ступив на підтримку В.Януковича, 
про що заявив під час прямого ефіру 
на телебаченні, хоча офіційні доку
менти Церкви забороняють священ
нослужителям втручатися у вибори. 
Крім того, у церквах єпархії поши
рювалися листівки з наклепом на 
В.Ющенка. З огляду на особливе по
ложення Сумської єпархії (бать
ківщина Президента України; 
В.Ющенко часто відвідує церкву в 
Хоружівці, що належить єпархії), пе
ревід Йова (у світлі його дій на вибо
рах) виглядає цілком логічним. Єпи
скоп Йов очолив Сумську єпархію ЗО 
березня 1999 року, до цього він керу
вав Херсонською єпархією. 
(ууут,оЬкт,п&иа1

Із-за свого історичного невігла
ства, а також українсько-національ
ної упередженості, в УПЦ МП із 
здивуванням сприйняли заяву пред
ставника Константинопольського 
Патріархату про невизнання факту 
підпорядкування Київської митро
полії Московському Патріархату в 
1686 році. Білоруського походження
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Львівський архієпископ Августин 
(що робить зрозумілим його по
зицію щодо незалежності Ук
раїнського Православ’я) прирівнює 
Рим Другий (Константинополь) до 
Рима Першого, який тисячу років 
тому нібито призвів до трагедії 
Церкви Христової, бо ж тоді Папа 
Римський захотів стати єпископом 
вселенським. Відмінність дії Друго
го Риму лише в тому, що тут його 
Предстоятель прагне стати все
ленським православним владикою. 
«Константинополь сьогодні пропо
нує не братські відносини, а нав’язує 
все ту ж модель папського Риму, хо
ча й на східний манер». Як бачимо, у 
своїх баченнях долі Української 
Церкви і думках щодо Московсько- 
православної імперії владика Авгус
тин не пішов далі свого земляка 
Президента Білорусі О.Лукашенка, 
який всіляко хоче зберегти вклю- 
ченість свого народу в Російську 
імперію. (Радонеж. -  №4)

Московський Патріархат вияв
ляє своє занепокоєння тим, що 
після Помаранчевої революції де
які парафії підвладної йому УПЦ 
виявляють бажання змінити свою 
юрисдикцію. При цьому чиновник 
цієї Церкви Микола Балашов ак
центує увагу на словах В.Ющенка, 
що в Україні «насильницькі дії у 
взаємовідносинах між релігійними 
громадами не будуть допущені». 
Але ж маємо оприлюднені пресою 
факти, коли проти парафіян гро
мади, яка вирішила перейти в УПЦ 
КП чи УАПЦ, організовано проти
стоять священики всієї благочинії 
із залученням до цього кликуш із

всіх парафій району. Це, зокрема, 
мало місце в Сумській області. Ха
рактерно, що за цих умов влада чо
мусь виявляється на боці Церкви, 
яка нещодавно обстоювала В.Яну- 
ковича.

Правоохоронні органи притя
гують до відповідальності за сепа
ратистську діяльність державних 
службовців доби кучмізму. Але ж
такі були і серед владик УПЦ Мос
ковського Патріархату -  симпати- 
ки В.Януковича, зокрема митропо
лит Одеський Агафангел, архиепи
скоп Дніпропетровський Іриней, 
митрополит Донецький Іларіон, 
архиепископ Луганський Іоаникій, 
митрополит Харківський Нико
дим, архиепископ Херсонський 
Іонафан та ін. Спокійно сидять на 
своїх посадах ці владики-політи- 
ки, що порушили статтю 5 Закону 
України про свободу совісті і мали 
б відповідати перед судовими ор
ганами за її порушення. А відтак 
вони чекають на парламентські 
вибори, щоб знову нагадати про 
свою любов до тих, хто фаль
сифікував Президентські вибори і 
ледь не прийшов знову до злочин
ної влади, яка була любою назва
ним владикам. Майдан чекає від 
керівництва В.Ющенка складання 
іспиту на право називатися ук
раїнським і в сфері релігійного 
життя. А між тим Церква Мос
ковського Патріархату у своїй 
пресі, особливо із Дніпропет
ровської, Одеської та Запорізької 
єпархій, співає ту ж пісню, яку 
співала щодо незалежності Ук
раїни в роки кучмізму.
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Влада Харківщини нарешті від
найшла необхідне приміщення для 
переїзду художнього музею з По- 
кровського храму м.Чугуєва. Про це

на своїй прес-конференції заявив го
лова Харківської облдержадмі
ністрації Арсен Аваков. Кілька 
тижнів тому віруючі міста Чугуєва 
(Харківська область) звернулися до 
представників влади з проханням 
знайти нове приміщення для худож
нього музею Рєпіна, який зараз роз
ташований у Свято-Покровському 
храмі. У січні 2006 р. церкву повинні 
повернути громаді, однак цьому за
важає відсутність нової зали для 
унікальної художньої колекції. «Ми 
просимо увійти у становище вірую
чих, оскільки в Чугуєві їх налічується 
майже сорок тисяч. Люди не мають 
місця для молитви. Зараз -  Великий 
піст. У цей час люди частіше ходять 
до храму. Приходять сюди, втрача
ють свідомість, оскільки дуже важкі 
умови», -  говорить настоятель храму 
священик Петро Ткачук. Голова обл
держадміністрації повідомив, що ху
дожній музей планують перенести 
до місцевої топографічної школи, 
яку свого часу закінчив Ілля Рєпін. 
На прес-конференції А.Аваков та
кож підтвердив намір влади переда
ти Покровський храм УПЦ МП. 
(kharkiyjoda,gQV, ml

Православний часопис Російсь
кої Православної Церкви «Радо
неж» відзначається своїм україно
фобством. Такою ж є і радіостанція 
«Радонеж», яка нещодавно розпо
чала свої передачі на коротких хви
лях і на Україну. Архиепископ Хер
сонський вручив голові православ
ного товариства «Радонеж» від 
імені УПЦ орден преп. Нестора 
Літописця. Нічого не скажеш, за
служена нагорода, якщо керуватися 
мірками оцінок Російського Право
слав’я, але не власне Українського. 
Та й чогось іншого від владики Іоа- 
нафана чекати не приходиться, бо 
ж це владика-росіянин в Україні, 
для якого (з пропонованого ним 
тексту Гімну Росії) Москва є «мать 
родная».

Не так вже й багато скверів і 
парків у центрі столиці. І ось один з 
них (на вулиці О.Гончара) має намір 
«освоїти» Церква Московського 
Патріархату. Прикриваючись будів
ництвом тут каплиці, насправді 
Церква прагне збудувати великий 
Володимирський храм. Але ж у Києві 
є вже Володимирський храм -  кафе
дральний собор УПЦ КП! Чи не 
якісь конкурентні цілі переслідує 
УПЦ МП, зводячи однойменний 
храм на відстані кілометра від вже 
діючого? Якщо вже і є таке бажання, 
то його варто зреалізовувати з інших 
мотивів і не знищуючи звичну зону 
відпочинку багатьох киян. На право
славні храми чекають мешканці Те
ремків, Оболоні, Троєщини, Хар
ківського масиву, але Православні 
Церкви чомусь не враховують ці 
очікування.
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Печерний православний храм 
Церкви Московського Патріархату 
з’явився в бункері Ворошилова під 
Вінницею. Його освятили на честь 
святих Кирила і Мефодія. Бункер бу
дувався як підземний командний 
пункт наркома оборони. Парафіяни 
розчистили територію, яка прилягає 
до споруди, оздобили підземку. 
Відразу ж після освячення храму тут 
відбулося вінчання молодожонів і 
хрещення малюка.

Священик православної церкви 
села Шубранець Заставнівського 
району Чернівецької області Влайх 
признався, що під час виборів Пре
зидента України давав «по ЗО і по 35 
гривень, бо так хотів», тим, хто 
обіцяв йому голосувати за В .Януко
вича. В храмі він повивішував порт
рети останнього. Одного разу він за
питав у мешканця села О.Остафійчу- 
ка: «Чи не здох ще ваш Ющенко?» 
425 мешканців села звернулися до 
органів влади з проханням замінити 
їм священика і змінити юрисдикцію 
громади. Подібна ситуація і в селі 
Костинці Сторожинецького району. 
Загалом майже в ЗО парафіях УПЦ 
МП Буковини існує невизначеність 
щодо свого наступного підпорядку
вання. (РІСО)

Демонстрація кликушества про
ти ідентифікаційних кодів пройшла 
Закарпаттям. З плакатами і хоругва
ми сотні священиків і мирян УПЦ 
МП пікетували місцеву владу. Вони 
вручили для передачі в Київ своє 
звернення з вимогою відмінити ко
ди. Свої вимоги демонстранти 
обґрунтовували своїми релігійними

переконаннями. Але ж відомо, що 
нині вже відмінено обов’язковість 
цього кодування.

З благословення глави УПЦ МП 
митрополита Володимира єдиному, 
що діє в зоні Чорнобильського 
відчуження, Свято-Ільїнському хра
му міста Чорнобиля була передана 
часточка мощів святителя Феодосія 
Чернігівського. Заупокійну літургію 
очолив архиепископ Львівський Ав
густин. Владика благословив ікона
ми паломників і працівників ЧАЕС. 
Підійшовши хресним ходом до сар
кофагу, архиепископ благословив 
мощами святителя чорнобильську 
землю.

Парафія Свято-Г еоргіївського 
храму УПЦ МП села Кутрів, що на 
Волині, звертається до громадсь
кості з проханням допомогти вряту
вати цю святиню 1761 року побудо
ви. Храм стоїть на високій кручі, яку 
вже багато років підмивають води 
річки. Якщо нічого не зробити, то 
будівля скоро звалиться у воду. 
Потрібно біля 800 тис. грн., щоб 
відвести русло річки від берега.

У Вінниці через рік-два від
криється перша в Україні православ
на гімназія-інтернат, де будуть на
вчатися понад 250 дітей. Про це
повідомив протоєрей Микола Дави- 
довський, настоятель Хрестовоздви- 
женського храму, при якому пла
нується створити навчальний заклад. 
«Серед дітей, які будуть тут навчати
ся, ми візьмемо частину сиріт із при
тулків, вони в гімназії житимуть. 
Інша частина учнів буде з благопо

______________ Релігійне життя України
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лучних родин, вони будуть приходи
ти в гімназію тільки на навчання», -  
говорить священик. Поки що ор
ганізатори православної гімназії пла
нують учити дітей тільки молодшого 
віку, проте згодом тут з’являться і 
старшокласники. Учнів у гімназію 
будуть набирати не тільки з числа 
дітей парафіян храму. Священик 
Микола говорить, що не ставить пе
ред собою мету готувати майбутніх 
священнослужителів: «Наші випуск
ники самі вирішать, чим займатися у 
майбутньому. Серед них можуть ви
явитися і механіки, і лікарі, і жур
налісти», -  впевнений священик. Ви
кладати в гімназії будуть члени 
місцевої спілки православних учи
телів. Тим часом, перелік дисциплін, 
які будуть читатися в гімназії, ще ос
таточно не затверджений. Достемен
но відомо, що крім обов’язкових 
предметів, у новому навчальному за
кладі будуть обов’язково викладати 
Слово Боже. (pravoslavie.ru)

СВІТ Г Р Е К О - 
ІРИ М О -КА ТО Л И Ц И ЗМ У
Глава УГКЦ сподівається, що не 

пізніше осені відбудеться перемі
щення осідку Києво-Галицької мит
рополії до Києва. Це не буде пов’яза
не із якимись спеціальними святку
ваннями, пройде спокійно. Карди
нал повідомив, що під час останньої 
зустрічі із Папою Бенедиктом ХУІ 
він знову порушив питання Патріар
хату УГКЦ, на що той нібито йому 
сказав, що «нехай ця справа визріває 
далі». Про конкретну дату не йшло
ся, але цьому буде сприяти перене
сення митрополії до Києва.

Релігійне життя України______________

Н Апостольський 
нунцій в Україні 
архиєпископ Іван 
Юркович відзначає 
необхідність діало
гу католицької церк
ви з православни
ми, бо ж, за його 

словами, вони мають незначні тео
логічні відмінності. При цьому він 
зауважує на негативній ролі в нала
годжуванні діалогу згадок про ми
нулі несправедливості і страждання. 
«Новий Папа добре знайомий з 
європейським Сходом і вже гово
рив про свою увагу до діалогу з пра
вославними», -  сказав нунцій. Од
нак, говорячи про діалог католиків з 
православними, владика мав би 
знати, що, спілкуючись при цьому 
лише з однією з трьох існуючих в 
Україні Православних Церков, Апо
стольська столиця в такий спосіб 
втручається в сферу релігійного 
життя України, прямо підтримує ту 
Церкву, яка в дні виборчого проце
су виявила явну протидію прагнен
ню України до докорінних змін, 
свого національного і політичного 
самовияву, до поєднання трьох пра
вославних Церков України. Нун- 
ціатура мала б сприяти міждержав
ним відносинам між Україною і Ва
тиканом, а вирішення питань свого 
релігійного життя залишити за 
керівництвом двох гілок католи
цизму.

Євхаристійний Собор УГКЦ від
будеться 24-26 червня у Львові. Цей
захід завершиться великою ар- 
хиєрейською літургією у центрі 
міста -  на проспекті Свободи, в якій
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братимуть участь всі архієреї і багато 
священиків Церкви. Собор обгово
рить великий спектр духовних пи
тань, пов’язаних з нинішнім життям 
українського суспільства.

Оцінюючи перші рішення ново
го Папи щодо УГКЦ, більшість екс
пертів сходяться на думці, що від 
нього чогось доброго очікувати не 
приходиться, бо ж він не здатний на 
радикальні кроки. «Ми не спо
діваємося якихось радикальних змін 
у структурі нашої Церкви чи яки
хось непередбачених нових підхо
дів, -  зізнається навіть глава УГКЦ 
Любомир Гузар. -  Надання патріар
хату не є справою радикальної 
зміни. Патріархат (патріарший 
устрій) -  це нормальний спосіб існу
вання, нормальна структура кожної 
Східної Церкви ...». Кардинал 
відзначає, що Папа Бенедикт XVI 
добре знає справу Патріархату 
УГКЦ, оскільки це питання обгово
рювалося в Римській курії. Але, як 
це видно із інтерв’ю Любомира Гу- 
зара, не проглядається український 
самостійницький дух Йосифа Слі
пого («ми не сподіваємося», а не Йо- 
сифове «ми не задля того стали ка
толиками, щоб перестати бути ук
раїнцями»). «Святої пам’яті Папа 
Іван Павло II не тільки підтвердив, 
що патріархат нашої Церкви є оп
равданим і канонічно правильним, а 
й сказав, що сам хоче його проголо
сити. Йому це не вдалося -  часу і 
життя забракло». Дивний аргумент, 
якщо зважити на те, коли питання 
Патріархату порушив митрополит 
Йосиф Сліпий і скільки років Пон
тифікату мав Іван Павло II! Тут на

пам’ять приходить, з одного боку, 
небажання попереднього Пон- 
тифіка визнати відкрито своє ук
раїнське коріння по маминій лінії, а 
з другого -  небажання нинішнього 
свого часу разом із другим кардина
лом з Ватиканської курії Полем 
Пуппаром проголосувати за надан
ня УГКЦ патріаршого статусу.

У рамках проведення в червні 
цього року євхаристійних заходів 
кардинал Гузар зініціював також ак
центувати увагу на питаннях прими
рення українського і польського на
родів. Він висловив сподівання, що 
до цього активно прилучиться ри- 
мо-католицька Церква. Урочистості 
з приводу примирення двох народів 
офіційно відбудуться в Польщі 19 
червня, а в Україні 26 червня. «Однак 
мета примирення, яку ставить Церк
ва, -  не політичне перемир’я, -  за
уважив кардинал, -  а християнське. 
І якщо це не допоможе нам розрахо
вуватися з минулим і почати краще 
спільне майбутнє, то я не знаю, що 
ще могло б нам допомогти в цьому».

Греко-католицька Церква вирі
шила вшанувати пам’ять тих, хто за
гинув на дорогах. Акція має назву 
«Україна під покровом Пресвятої 
Богородиці». Вона проводиться під 
егідою отця-місіонера Василя Воро- 
новського та за сприяння Держав- 
тоінспекції. Місця на дорогах, де 
стоять хрести загиблим, будуть освя
чені, будуть встановлені там фігури 
Божої Матері або ікони. Тільки у 
Львівській області за останні чотири 
роки в дорожньо-транспортних 
пригодах загинуло 72 особи. Зро

Релігійна панорама № 5*2005 27



зуміло, що така акція потрібна не 
лише людям, у яких на дорогах заги
нули рідні чи друзі, а й всім пішохо
дам і водіям. Вона є своєрідним за
кликом: люди, будьте уважні і обе
режні на дорозі.

Понад тисяча молодих людей 
взяла участь 13-15 травня у пішій 
прощі до Святоуспенської Унівської 
Лаври. За цей час прочани пройшли 
65 кілометрів. Дорогою вони моли
лися у храмах різних конфесій в тих 
9 селах, які були на їхньому путі, 
проводили духовні бесіди.

Дивина Христовоздвиженського 
собору не знайшла ще свого пояс
нення. Собор збудовано ще в XVI 
столітті. В день похорону Івана Пав
ла II на стінах собору почало коїтися 
щось неймовірне -  відбулося явлен
ня ликів святих. Настоятель 
Домініканського монастиря, який 
тут розміщений, ігумени Йосип при
пускає, що то образи Марії Магдали- 
ни і святого Йосипа. Це чудо, як 
твердить ігумен, є одне із чудес, по
сланих волею Божою.

У Католицькій Церкві по всьому 
світі триває Рік Євхаристії, проголо
шений в минулому році ще Папою 
Іваном Павлом II. У рамках Року 
Євхаристії з ініціативи єпископа-ор- 
динарія Кам'янець-Подільської 
єпархії РКЦ в Україні Леона Дуб- 
равського в єпархії наприкінці трав
ня відбувся Євхаристійний Конгрес. 
Євхаристійний Конгрес проходив у 
два етапи. Перший -  у парафіяльних 
спільнотах єпархії, в яких будуть ор
ганізовані спеціальні конгресові дні
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для окремих груп: спеціальний день 
для молоді, окремо для родин, хво
рих осіб і осіб похилого віку. В рам
ках Євхаристійного Конгресу буде 
також організований Конгрес Дітей. 
Другим етапом буде центральна уро
чистість Євхаристійного Конгресу в 
Кам'янець-Подільському. (catholic- 
media<Qrg,m)

Апостольський нунцій в Україні 
вважає необхідним діалог католиць
кої Церкви з православ'ям. «Діалог із 
православ'ям зберігає характер 
невідкладності для Католицької 
Церкви. У той час як з іншими хрис
тиянськими Церквами теологічні 
розходження настільки значні, що 
передбачати їхнє доктринальне 
зближення в недалекому майбутньо
му дуже складно, спадщина, що 
пов'язує католиків із православ’ям 
дуже велика», -  сказав архиепископ. 
Він підкреслив, що діалог із право
слав’ям займає особливе місце в кон
тексті міжцерковного діалогу като
лицької Церкви. «Це не означає, що 
діалог із православ'ям -  справа легка, 
-  сказав Юркович. -  Усім нам добре 
відомі існуючі труднощі і наслідки 
впливу історичної пам’яті на розви
ток стосунків між двома тра
диціями». Архиепископ пояснив це 
тим, що «часто люди просто згаду
ють про минулі несправедливості і 
страждання, що мали місце насампе
ред через агресивну політику держав, 
що супроводжувалася прагненням 
підпорядкувати інші народи». Пред
ставник Ватикану наголосив, що 
важливо продовжувати діалог като
лицької і православної Церков. 
«Цим ми не лише досягнемо ро-
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зуміння відмінностей між тим, що є 
частиною політики держави і тим, 
що таке життя Церкви», -  говорить 
архиепископ. За його словами, мож
на також краще зрозуміти, з одного 
боку, необхідність захищати законні 
права кожної людини, а з іншого бо
ку -  специфічну роль, яку відіграли і 
продовжують відігравати певні 
релігійні конфесії в житті тих чи 
інших націй. Говорячи про зміну 
керівництва Католицької Церкви, 
Юркович заявив, що зміни в 
керівництві не міняють суті слу
жіння, змінюються лише акценти і 
стиль. «Новий Папа добре знає євро
пейський Схід і вже говорив про 
свою увагу до діалогу з право
слав’ям», -  наголосив представник 
Ватикану. (RISU)

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ
Об’єднання Християнських Єван

гельських Церков України «Відрод
ження» провело свій черговий з’їзд в 
місті Долина на Івано-Франківщині.
Такі з’їзди ОХЄЦУ проводить кожні 
півроку. На цьому з’їзді йшла мова 
про прояви Божої сили в Церквах, 
євангелізаційні, музикальні та інші 
служіння. Як зазначалося на форумі, 
сучасна Церква потребує істинних 
учнів. На з’їзді були присутні гості з 
інших християнських церков.

«Позиція споглядання -  це не
правильна позиція, -  вважає Прези
дент Церкви Християн віри єван
гельської Михайло Паночко. -  Ми є
не тільки члени церков, ми ще є і 
громадянами країни, в якій живемо. 
Тому ми повинні брати участь у всіх

добрих почи
наннях... Церква 
має бути в гущі 
подій. Там, де 
тривога, вона 
має сіяти спокій, 
де безнадія -  

сіяти надію, там, де сварки та супе
речки -  сіяти братську любов, бути 
сіллю, світлом, таким чинником, 
який стабілізує суспільство. Наша 
підтримка правді... Ми повинні 
підтримувати добро і справед
ливість. Те, що люди висловили 
протест проти неправди і стали оп
лотом за істину -  це вже наслідок, 
результат молитов віруючих людей. 
Господь мусив підняти цей народ, 
тому що він мусів діяти через когось, 
-  розмірковує далі єпископ. -  Наша 
боротьба є особливою і точиться во
на у вирішальній сфері -  духовній... 
Ми внесли свій вкладу вирішення 
ситуації в Україні. Результатом на
ших молитов є те, що вийшли люди, 
і вийшли не агресивно, а мирно, не 
було погромів, бійок. Люди вийш
ли, щоб мирним шляхом відстояти 
свій вибір. І хоч самі ми не виступа
ли, спостерігаючи за цими людьми, 
але ми раділи, що вони наповнені 
таким духом, якого ще не знала Ук
раїна: миролюбності, доброзичли
вості, толерантності. Ми спостеріга
ли нове для України явище. Україна 
пробуджується». (Благовісник. -  №4)

Президент Церкви Християн 
віри євангельської України Михайло 
Паночко закликає берегти кожну ду
шу, яка прийшла до Церкви. «Пиль
нуймо нашу отару, щоб не сталося 
так, як було за радянської влади:
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зібрали 40 центнерів зерна, ЗО по до
розі розгубили, 10 довезли», -  гово
рить він. На подвійну опіку заслуго
вують старенькі, немічні, одинокі. 
«Звертайте увагу на кожну овечку. 
Ми даємо опіку тим, хто не потребує 
її, а бідаки постоять ззаду тиждень- 
два, ніхто на них увагу не звертає. А 
сатана вже тут -  і стрілу кидає: ти тут 
нікому не потрібний, іди собі. Він 
собі тихенько і пішов. А пастор і 
увагу на це не звернув. А мав би».

Голова Служби безпеки України 
Олександр Турчинов належить до 
баптистської церкви. Протягом ос
танніх років життя (а йому лише 40 
років) Турчинов обіймав багато 
різних державних посад. Але він є 
науковцем, доктором економічних 
наук. На питання одного з кореспон
дентів Турчинов відповів так: «Мені 
цікаво писати книги, займатися на
уковою діяльністю. Повірте, мене 
особливо не цікавить кар’єра чинов
ника. Більше того, я -  євангельський 
християнин, баптист, я проповідую 
в церкві. Для мене пастирське 
служіння було б більш цікавим, ніж 
робота навіть на посаді прем’єр- 
міністра». Виступаючи півроку тому 
на Третьому Всеукраїнському кон
гресі ЄХБ, О.Турчинов сказав: 
«Церква не повинна політизуватися, 
проте своїм авторитетом вона по
винна впливати на політику держа
ви». (Камень краеугольный. -№ 3)

Лютерани Швеції через спільноту 
українських лютеран привезли свою 
гуманітарну допомогу в рідне село 
Президента України Хоружівку, що 
на Сумщині. Допомога була переда

на для розподілу УПЦ Московського 
Патріархату. Отець Геннадій -  свя
щеник місцевої православної грома
ди -  розповів гостям із Української 
Лютеранської Церкви історію села. 
Він відзначив, що відродити храм в 
селі вдалося завдяки допомозі братів 
Ющенків -  Віктора і Петра.

Формою роботи Української Лю
теранської Церкви є пастирські кон
ференції і семінари. Лише в березні- 
квітні конференції провели Таврій
ська і Київська єпархії Церкви. На них 
йшла мова про практичні аспекти 
служіння в парафіях. Семінари на те
му «Християнська сім’я» відбулися у 
Львівській і Миколаївській областях.

Служіння «Фіміам» з Києва часто 
виїздить за запрошеннями інших 
спільнот Церкви християн віри 
євангельської України в різні міста 
України. В квітні за запрошенням 
пастора С.В.Озеруги воно відвідало 
церкву в м.Боярка з метою прове
дення там нічної молитви. Разом із 
дев’яти членами «Фіміаму» в нічній 
сторожі брало участь ще біля 70 
вірних боярчан.

Досить оперативно працює Стіл 
будівництва Залів Царства Уп
равлінського центру свідків Єгови 
України. Цей Центр координує ро
боту шести будівничих бригад. Кож
на бригада складається з добре 
підготовлених працівників, які мо
жуть побудувати Зал Царства всьо
го-на-всього за кілька тижнів. Після 
закінчення будівництва бригада пе
реїздить в інше місце, щоб будувати 
там наступний Зал.
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МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ
18 травня 

кримськота
тарський на
род провів жа
лобну акцію з 
нагоди 60-річ- 
чя своєї депор
тації з рідних земель. В подіях у 
Сімферополі взяло участь більше 20 
тисяч осіб. Мітинги відбулися біля 
траурних меморіалів в парку 
Салгірка, на Сімферопольському 
вокзалі. На центральній площі міста 
муфтій мусульман Криму Еміралі 
Аблаєв провів дува -  мусульманську 
поминальну молитву за жертви де
портації. Жалобні молебні ранком 
цього дня відбулися також у всіх 150 
мечетях і молитовних будинках му
сульман Криму.

Духовне Управління мусульман 
України постійно застерігає від по
ширення в Україні серед мусульман 
ваххабізму. В його друкованих ви
даннях говориться, що у нас діє ціла 
мережа організацій екстремістського 
спрямування, які пов’язані із міжна
родними організаціями екст
ремістів, зокрема такими як «Джа- 
ма’ат Ісламійя» (Ісламське сус
пільство) та «Хізб ат-Тахрір» (Партія 
звільнення), організація ваххабітів. 
ДУМУ засуджує діяльність цих ор
ганізацій, бо ж вони дестабілізують 
ситуацію в українському суспільстві. 
(Минарет. -  №44)

Квітень місяць пройшов в Криму 
під знаком зростання вимоги крим
ських татар негайно і безоплатно

виділити земельні ділянки на 
Південному березі півострова з ме
тою вирішення проблем ре
патріантів, питання їх працевлашту
вання та зайнятості. Вимоги ці знай
шли підтримку Меджлісу і Духовно
го Управління мусульман Криму. 
Організатори акції масового проте
сту розбили в центрі Сімферополя 
біля ста наметів, в яких перебуває до 
тисячі протестуючих. Наявна загро
за переростання акції у всекримську. 
«Чекати ми вже не можемо, чекаємо 
вже 15 років», -  заявляють учасники 
протесту. А між тим переговорний 
процес зайшов у глухий кут, бо ж 
місцеві князьки ігнорують рішення 
як київської, так і сімферопольської 
влади. Серед кримських татар з’яви
лася надія, що новий голова Авто
номії Анатолій Матвієнко все ж здо
лає це протистояння «князьків».

Представники МАОО «Арраїд» 
не раз надавала матеріальну допомо
гу дітям-сиротам Криму. Нещодавно 
вони побували в дитячому будинку в 
селі Строганівка, де постійно прожи
ває 130 сиріт у віці 2-6 років. Доро
гих гостей діти зустріли концертом. 
Всі вони одержали бажані подарун
ки. Двоє дівчаток так усілися на 
колінах у голови Кримського осеред
ку «Арраїд» д-ра Мохамада Таха, що 
їх з трудом вдалося умовити відпус
тити його додому.

Муфтій кримських мусульман 
ЕАблаєв не бере участі в засіданнях 
Міжконфесійної Ради Криму «Мир -  
дарунок Бога», утвореної в 1992 р., 
хоч і є ї ї  співголовою разом із єпар- 
хом Сімферопольським і Кримсь
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ким митрополитом Лазарем. Причи
ною цього є те, що ця Рада зайняла 
негативну позицію щодо членства в 
ній УПЦ Київського Патріархату. 
Еміралі Аблаєв вимагає не лише 
членства УПЦ КП в МРК, а й 
співголівства її єпископа. З Церквою 
Московського Патріархату в Раді 
співпрацюють баптисти, адвентис
ти, німецькі лютерани, ортодок
сальні іудеї.

Муфтій мусульман Криму Хаджі 
Еміралі Аблаєв високо оцінив 
відкриття в Сімферополі Вищого 
медресе хафізів. «В XVI столітті в 
Кримському ханстві нараховувалося 
більше 21 тис. мечетей і медресе. Це 
був край, де іслам процвітав, про що 
свідчить хронологічне перерахуван
ня понад 300 наших видатних 
релігійних діячів, широко відомих у 
всьому світі, -  відзначає муфтій. -  
Тому ми сподіваємося, що розпоча
та нами підготовка хафізів буде по
чатковим етапом відродження на
шої релігії. Завдяки цій роботі ми 
зможемо виростити дійсних знавців 
Корану, ісламу й історії нашої релігії. 
Зрозуміло, що це мають бути висо
коосвічені люди, які одержують ви
щу філософську і релігійну освіту». 
(Арраид. -  №5)

ІУДЕЙСЬКИЙ СВГГ
Натан Щеранський кинув бруд на 

адресу України, віднісши її до трійки 
країн (ще Росія і Великобританія), в 
яких спостерігається найбільше зро
стання антисемітизму. Але тут же цей 
Міністр із справ Єрусалиму та діас
пори ізраїльського уряду засвідчив

свої нелади з логікою. Він далі сказав: 
«Проте слід визнати, що прояви ан
тисемітизму в Україні не такі 
відверті, як в країнах Західної Євро
пи». Забрехався дещо пан Щерансь
кий. До подібного ляпу півроку тому 
щодо Франції вдався прем’єр Шарон, 
але він одержав належну відповідь за 
своє пустомельство від керівництва 
цієї країни: його було визнано неба
жаною особою на французьких тере
нах. Україна мовчить. Хібащо віце- 
прем’єр Микола Томенко назвав 
базікання Щеранського «спеку
ляцією і спекуляцією політичною». 
Більш чітким у своїх оцінках був ди
ректор Україно-Американського бю
ро прав людини, відомий правоза
хисник Семен Глузман: «Живучи в 
цій країні, щодня спілкуючись про
тягом року з тисячами людей, я, 
єврей, не можу твердити, що анти
семітизм тут став більшим. Не бачу 
підстав для таких висновків. Так, у 
нас є Тягнибок і інші відомі одіозні 
особи. Але ж є й одіозні євреї». Відо
мий єврейський журналіст Менахем 
Гурар нібито додав: «До того ж, єди
на країна в сучасному світі, де можна 
бути вбитим тільки за те, що ти є 
єврей, називається Ізраїль». В Україні 
такого немає. То хто ж тоді є більше 
антисемітичним? Нагадаємо, що де
путат ізраїльського кнесету Михаїл 
Кляйн постійно підкреслює, що у 
гоїв (тобто неєвреїв) не може бути 
рівних прав з євреями. В Ізраїлі для 
гоїв діє заборона більше як на 80 
професій. На керівних посадах, 
навіть на найнижчих щаблях влади, 
хоч би на посаді мера якогось 
дрібного поселення, неєврея не 
зустрінете. Є над чим задуматися...
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«Антисемітизм як один із найга- 
небніших проявів ксенофобії існує 
вже цілі тисячоліття. Євреїв пе
реслідували і нищили єгипетські фа
раони і вавілонські царі, римські 
імператори і європейські монархи, 
натовпи людей з чорними душами і 
криваві тирани Сталін і Гітлер. Як 
боротися із цим страшним злом? -  
питає відомий український пись
менник П.Загребельний. -  Ні най- 
мудріші закони, ні церковні про
повіді, ні прекраснодушні заклики 
письменників і суворих моралістів 
-  ніщо не помагає. Єдиний вихід для 
людства -  очиститися від дурнів і 
негідників». (2000. -  29 квітня)

У Житомирі 1 травня було вчине
но напад на рабина місцевої 
єврейської громади Шломо 
Вільгельма -  представника ортодок
сального юдейського руху «Хабад- 
Любавіч». Свідки розповіли, що на 
одній із міських вулиць до рабина 
підійшло двоє молодиків і почали 
бити. Ніхто з перехожих не втручав
ся. Рабин отримав сильні побої і по
трапив до міського шпиталю. Після 
того, як представники єврейської 
громади подали скаргу до місцевого 
відділення міліції, було вжито опера
тивно-пошукові заходи. Одного з 
підозрюваних у розбійному нападі 
вдалося затримати. З’ясовуються 
причини нападу, (www.interfax-reli- 
gion,ru)

Євпаторійська синагога вступила 
в друге своє життя. Повернуто її дер
жавою єврейській громаді ще у 1999 
році, але реконструкція завершилася 
лише в цьому році. В 2500-річній

Євпаторії нині мешкає близько ти
сячі євреїв. Сто з них обрали шлях 
сучасного іудаїзму. «Відкриття ре
конструйованої синагоги для мене -  
це найбільше свято. Тепер нам не 
треба шукати та орендувати 
приміщення для відправлення своїх 
релігійних потреб. Ми маємо нашу 
синагогу -  наш Єврейський дім», -  
сказав один із засновників Євпа
торійської громади С.Зельцер. Сина
гогу реконструювали за кошти 
місцевих та закордонних спонсорів. 
Рабин Олександр Духовний, лідер 
руху сучасного іудаїзму в Україні, 
відзначаючи важливість цієї події, 
сказав: «Синагога має стати центром 
єврейського життя міста». До косяка 
дверей синагоги було прикріплено 
мезузу. (В.Матвєев)

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ
У священній колисці кримських 

караїв Чуфут-Кале 24 квітня відбу
лося народно-релігійне свято. Учас
ники урочистості спочатку відвідали 
кладовище-святилище Балта-Тій- 
мез, вшанували біля священних 
дубів своїх предків. Після молебню в 
кенасі відбулося традиційне святко
ве застілля. Старійшини ознайомили 
молодь із станом і особливостями 
родинного гнізда.

З кожним роком зростає по
тенціал Асоціації «Кримкарайлар».
Нині вона нараховує понад 800 своїх 
членів. 16 з них мають вчені ступені, 
11 -  почесні звання. 27 авторів-ка- 
раїмів видрукували понад 1000 на
укових праць. В Асоціації є лауреати 
Державної премії України і премії

______________ Релігійне життя України
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Кримської Автономії. Двоє караїмів 
відзначено в номінації «Вчений ро
ку». Ті, хто має якісь заслуги, станов
лять біля 4% від загальної кількості 
членів Асоціації. (Къырым къарай- 
лар. -№ 3)

«Самоназва народу «карай», «ка- 
райлар» спонукає до роздумів про 
можливі зв’язки караїмів з великим 
давнім тюркським плем’ям керей, 
кереїт (и). Відтак тут ми маємо спра

ву з можливим поєднанням двох 
слів в сучасному етнонімі караїмів, 
яких скоріше варто було б назвати 
«карай». Етнічне походження ка
раїмів відображає складні взаємо
зв’язки їх предків, які відносяться та
кож до предків багатьох сучасних 
тюркських народів», -  це можна 
прочитати в книзі К.М.Мусаєва 
«Синтаксис караимского языка», яка 
видрукувана в Москві в 2004 році. 
До давніх предків караїмів автор 
відносить такі відомі історії племена, 
як сакі, а також давні племена -  
предки сучасних індійців, що пере
бралися 30-20 тис. років тому до 
Америки. До середньовічних предків 
караїмів відносяться переважно 
кипчакські і балкарські племена, ку- 
мани, половці, печеніги, торки. Ка
раїмський етнос формувався на те

риторії Хазарського каганату, насе
лення якого за плем’яним складом 
було надто неоднорідним. За своїм 
антропологічним типом караїми 
близькі до балкарців, карачаївців, 
кримських татар, чувашів, башкир, 
частково кумиків і казахів. Антропо
логічні особливості караїмів тісно 
пов’язані із їх мовними показника
ми. То ж виводити караїмів із євреїв 
тільки на тій підставі, що вони виз
нають як священну книгу Старий 
Завіт Біблії ніяк не можна. Христия
ни також приймають Старий Завіт 
за свою священну книгу, але ж із-за 
цього вони не стають іудеями.

Вірменська григоріанська Церква 
є національною церквою вірмен. Во
на змережила всі радості і біди свого 
народу. З нагоди 50-тиріччя геноци
ду, коли турками було винищено до 
двох мільйонів вірмен, вшанування 
пам’яті загиблих відбулося у всіх 
храмах Вірменської Церкви України. 
На траурно-урочистому зібранні у 
Львові були представники від право
славних і греко-католицької Церков. 
В Києві панахиду за загиблими 
відслужили на території Свято-По- 
кровської Церкви.

У Львові приватизували історич
ну пам’ятку міста XVII-XVIII століть 
-  Палац вірменських архиєпископів.
Незважаючи на письмові звернення 
львівських вірмен, які хотіли повер
нути собі будівлю, зведену предками, 
вірменську спільноту не почули ні в 
міській раді, ні в обласній 
адміністрації. «З перших днів, коли 
збудували цей палац, він функціону
вав як палац вірменських архиєпис-
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копів, -  розповідає отець Тадеос Ге
воргян, настоятель Вірменської 
церкви. -  Впродовж століть він ніко
му не належав, окрім вірменської 
громади та Вірменської Церкви. Це 
проблема не приватної особи й 
навіть не громади, а всієї Церкви, 
оскільки це був Палац архиєпис- 
копів кафедрального собору Ук
раїнської єпархії Вірменської Апос
тольської Церкви», -  стверджує 
отець Тадеос. Палац вірменських ар- 
хиєпископів входив і входить до ан
самблю Вірменського собору, який у 
XVI-XVII ст. був центром життя 
вірменської громади у Львові. Ан
самбль творять церква Успення Пре
святої Богородиці, колишнє 
приміщення жіночого монастиря та 
палац архиєпископів. І церква, й па
лац -  належать до найбільш унікаль
них взірців вірменської архітектури, 
поєднаної з елементами європейсь
кого ренесансу. Донині під 
покрівлею палацу та в його екс
тер’єрі збереглися фрагменти, яким 
понад п’ять століть. Це, зокрема, 
знаковий символ вірменських ар
хиєпископів на зовнішній стіні пала
цу. Палац належав вірменській гро
маді доти, поли радянська влада 
конфіскувала його, як і решту 
вірменських споруд. І якщо після 
розпаду СРСР вірменам повернули 
собор, то палац залишався в кому
нальній власності міста. Львівська 
міськрада не вважала за потрібне 
внести цей палац до переліку 
пам’яток культурної спадщини 
Львова, які не підлягають привати
зації. Тому його й приватизували. 
Отець Тадеос Геворгян каже, що 
вірмени не планують забирати палац

незаконно або ж силоміць. Найб
лижчим часом допомогти 
вірменській громаді вирішити це 
питання має намір вірменський ар
хиепископ, котрий цими днями пе
ребуває у Львові. Власники палацу, 
який перетворився на житловий бу
динок, роблять тут ремонт. Тому 
сумнівно, що спроби вірмен повер
нути цю споруду будуть успішними. 
Об’єкт приватизовано і вкладених 
коштів власникам ніхто не поверне. 
(www.mzeta. Iviv. иа) Неважко припу
стити собі, що творили б у Львові 
греко-католики щодо влади, якби 
остання проявила б таке ж нахабст
во, як до громади вірмен. В полікон- 
фесійній, поліетнічній і демокра
тичній Україні не мають бути «сини» 
і «пасинки».

______________ Релігійне життя України

НОВІ РЕЛІГІЇ УКРАЇНИ

Після перемоги ненасильницької 
Помаранчевої революції Україна має 
всі необхідні умови та якості для 
спорудження на її терені буддисгсь- 
кої Ступи. До такого висновку прий
шов нинішній духовний Вчитель 
ордену Ніппондзан Мьоходзі Дзюн- 
сей Терасава. З його ініціативи спо
руджено Ступи вже в ряді країн 
світу. На знак протесту проти жор
стокої війни Росії в Чечні Терасава
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відмовився від реалізації вже офі
ційно затвердженого мером Москви 
проекту спорудження тут Ступи ми
ру. Вчитель декілька разів виїздив з 
місією миру до Грозного. Тут його 
неодноразово арештовували й де- 
портовували з Росії. Але воля до ут
вердження права чеченців на свобо
ду не полишала Терасаву. Тоді його 
як злочинця було внесено до закри
тих списків Федеральної Служби 
Безпеки РФ, а відтак він потрапив і 
до списків нев’їздних до всіх країн 
СНД, в тому числі й України. Керую
чись цим, в лютому міграційні служ
би України, незважаючи на на
явність візи, депортували Дз. Тераса
ву з аеропорту Бориспіль. Проте в 
листопаді, знаючи про наявну забо
рону на в’їзд, Дз.Терасава все ж 
приїхав до Києва, брав участь в мир
них демонстраціях Помаранчевої 
революції, закликаючи владу Кучми 
до ненасилля. Проте 4 травня Тера- 
саві із-за наявного розпорядження 
Служби Безпеки ще раз в’їхати в Ук
раїну через прикордонну Мостиську 
не вдалося, незважаючи на наявність 
у нього візи на приїзд до нашої 
країни. Терасава вимушений був по
вернутися до Варшави, де й відбула
ся його зустріч із послідовниками 
Ордену Ніппондзан Мьоходзі з 
Європейських країн. Тут же вони пе
редали Президенту України 
В.Ющенку листа з описанням ситу
ації. Обґрунтований протест буд- 
дистських монахів і громадськості 
України почув новий голова СБУ 
О.Турчинов. Заборону на в’їзд було 
ліквідовано. Дз.Терасава ЗО травня 
знову приїхати в Україну для ре
алізації його задуму із спорудження

в Києві Святого Кургану Миру. Зараз 
монахи з України зберігають 
декілька часток шаріри Будди, які 
Вчитель Дз.Терасава готовий піднес
ти в дар для закладення їх у фунда
мент Київської Ступи.

В Донецькій місії Церкви Ісуса 
Христа Святих останніх днів особли
ву увагу приділяють роботі з моло
дими жінками. На честь молодих се
стер нового поповнення Товариство 
молодих жінок проводить різні захо
ди. Спеціальні сценки підкреслюють 
при цьому важливість вірності у 
шлюбі, добрих справ, удосконалення 
в Христі. З цікавою ініціативою в 
філії Церкви виступила сестра Ва
лентина Пюро. Вона сама придума
ла і намалювала фамільний герб за 
всіма правилами геральдики. Для 
цього їй прийшлося немало попра
цювати в бібліотеці. Валентина та
кож виготовила прапор для своєї 
сім’ї, а також підготувала і відіслала 
інформацію про виконання храмо
вих обрядів для своїх родичів до 
п’ятого коліна.

Харизматична Церква «Посоль
ство Боже» прагнула звершити те, 
що не зробила київська міська
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адміністрація, дозволивши 7 трав
ня проведення в Києві «Маршу 
Свободи» під девізом «Легалізуй 
себе!». Учасників «маршу» було 
біля двохсот. Вони з гаслами проти 
заборони вживання маріхуани 
пройшли від Софійської площі до 
Майдану. Зупинити «легайзерів» 
прагнули вірні Церкви Сандея 
Аделаджі. Вони також рухалися 
тим же маршрутом, що й «маріху- 
анці». їх було вп’ятеро більше, ніж 
«легайзерів» . На їх накидках були 
написами: «Ісус є відповідь»,
«Вилікуваний від наркотиків», 
«Вилікуваний від алкоголю». На 
Хрещатику від «Посольства Божо
го» виступали колишні наркомани, 
алкоголіки, яких «звільнив Ісус» 
від цієї залежності. Виступали ма
тері і дружини останніх. Потім бу
ли пісні, хороводи, що прославля
ли Бога. «Послів» від «марахуан- 
щиків» на Хрещатику відгороджу
вав ланцюг бійців «Беркута».

МІСТИКА

В Криму зафіксовано за останнє 
півріччя два випадки самогубства 
жінок, які мають «однаковий по
черк». У жінки Наталки, яка нещо
давно викинулася разом з 
двохрічною донькою з вікна шосто
го поверху виявили зошит, розписа
ний різними окультними знаками, 
висловлюваннями про чорні сили. В 
кімнаті, звідки жінка пішла по 
смерть, було запалено багато свічок. 
В жінки, яка викинулася зі стіни Ге
нуезької фортеці, знайшли Біблію і 
блокнот з подібними записами й на
мальованими сатаністськими знака

ми. Ходить версія, що йти на смерть 
жінок спонукали сатаністи.

Яких тільки цілителів і ясно
видців не зустрінеш з їхніми пропо
зиціями на сторінках наших газет.
Лікують вони від будь-яких хвороб. 
Підпрягають в шарлатанський спосіб 
Бога, різні культові предмети тощо. 
Навіть котів інколи до цілительства 
залучають. Як зауважила голова 
Комітету з питань народної та нетра
диційної медицини МОЗ України 
д.мед.н. Т.Гірник, Закон України за
бороняє проведення масових ліку
вальних сеансів з використанням ме
тоду гіпнозу та інших методів 
психічного або біоенергетичного 
впливу. Часто ці цілителі не мають 
медичної освіти, «лікують» заради за
робляння грошей, а не надання допо
моги хворій людині. Для проведення 
лікувальних заходів ті, хто претендує 
на цілительство, зобов’язані обов’яз
ково пройти комісію Мінохорони 
здоров’я, засвідчити їй свою здат
ність в лікуванні певних хвороб і 
одержати відповідну ліцензію.

Дві ясновидиці з України притяг
нуті прокуратурою Карелії (РФ) до су
дової відповідальності за шахрайство.
Т.Мороз і Т.Костева приїхали до Пет
розаводська з метою наживи шляхом 
гадань і зцілень. Оскільки їх було двоє, 
то вони вже відповідають за шахрай
ство, яке здійснювала організована 
група. Коли вже і в нас в Україні ста
нуть судити таких пройдисвіток?

Всього в Україні нині налічується 
близько 4 тисяч цілителів, хоча ме
дики називають удвічі більшу їх
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кількість. Близько 40% тих, хто 
відносить себе до цілителів, не є ни
ми ні за обсягом професійних вмінь 
і навичок, ні за морально-духовни
ми якостями. Під прикриттям 
ліцензій МОЗ тут рекламується 
діяльність, яка не належить до ме
дичної практики (зняття зурочення, 
пристріту, ворожіння тощо). То ж 
чи МОЗ має давати право на таку 
відкриту шарлатанську діяльність? 
Поява цілителів, ворожок, віщунок, 
як вважає голова Комітету з питань 
культури і духовності ВР України 
Лесь Танюк, є суспільно обумовле
ним явищем. До них звертається лю
дина тоді, коли втрачає соціальні 
орієнтири і повертається до 
внутрішніх потягів первісної люди
ни. «Вона не може зрозуміти, чому 
життя таке погане і жорстоке, і почи
нає вірити в те, що існує вища сила, 
яка нами керує». Щоб побороти це 
мракобісся, потрібен сильний гро
мадський осуд інтелігенції, діячів 
культури, преси. «Можливо, -  заува
жує Л.Танюк, -  слід і на законодав
чому рівні врегулювати діяльність 
віщунок». Нині ж, на його думку, во
рожки багатіють «завдяки нашій 
наївності».

Міжнародна асоціація кавалерів 
Ордена Святого Валентина відтепер 
має свій центр в Києві. Великим 
магістром її на чергові п ять років 
став глава українського її відділення 
Павло Вялов. МАКОСВ має свої осе
редки в 12 країнах світу. Два роки то
му в українській пресі Орден подава
ли як масонську спільноту, хоч її чле
ни всіляко відхрещувалися від цього і 
заявляли, що Орден є лише бла
годійницько-нагородною ор
ганізацією, що поєднує в своїх рядах 
політичних, культурних і спортивних 
діячів. І раптом прийом делегації Ор
дену покійним Папою Іваном Павлом 
II. Прикриваючись ним, а також 
відвідинами Патріарха Єрусалимсь
кого Іриненя,П.Вялов зауважує: «Те
пер я не знаю, як будуть вести себе 
наші опоненти, на чому буде ґрунту
ватися їх критика. Хіба вони вважа
ють себе розумнішими Святого пре
столу?». А між тим благословеннями 
Папи під час короткотермінових 
зустрічей в ним після відстоювання у 
великій черзі багато хто бахвалиться, 
хоч, власне, це є просте побачення, на 
якому спекулювати не треба. А ось 
дійсна місія Ордену Валентина так і 
залишається загадкою.
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РЕШ П ЯІ СВІТ
Американська місіонерська ор

ганізація «Open Doors» опублікувала 
щорічний список 50 країн, в яких 
християни піддаються найбільшим 
переслідуванням. Очолює його 
третій рік підряд Північна Корея. 
Десятки тисяч християн знаходяться 
тут в ув’язненні. Потім йдуть Са
удівська Аравія, В’єтнам, Лаос та 
Іран. В Саудівській Аравії діє закон 
шаріату, згідно якого навернення з 
ісламу в якусь іншу релігію ка
рається смертю. У В’єтнамі пред
ставники євангельських церков роз
глядаються як вороги комуністично
го режиму і провідники політики 
СІЛА. Росія займає в списку 27 
місце. До нього також попали Аф
ганістан, Туркменія, Пакистан, Узбе
кистан, Єгипет, Ірак, Індія, Білорусь, 
Сирія, Туреччина та ін.

Проведені компанією Gallup 
опитування в різних країнах світу 
засвідчило, що майже 40% людей 
вірять , що померлі іноді з’являють
ся живим у вигляді привидів. Ще 
чверть опитаних вважають, що мож
на мати контакт із мешканцями по- 
тойбіччя. Вчені підрахували відсотки 
передсмертних видінь, про які роз
повідали люди, що воскресли. Вияв
ляється, 31% -  летіли через якийсь 
тунель у напрямку до яскравого 
світла, 24% -  виходили із свого тіла, 
29% -  бачили фантастичні ланд
шафти і вважали, що наближалися 
до раю, 23% -  спостерігали різні яс

краві узори -  кольорові смуги, 
спіралі тощо.

Європа все більше відходить від 
релігійної традиції. Опитавши 8657 
мешканців 14 європейських країн, 
американський часопис «Рідерс Дай- 
джес» відзначає найменшу 
релігійність бельгійців (58% вірять в 
Бога), близьку до них -  голландців та 
чехів. А ось поляки і португальці є 
найбільш релігійними націями 
Європи (відповідно 98% і 90%). «На
тягнутий» за рахунок останніх се
редній показник релігійності по 
Європі становить 71%. Якщо серед 
бельгійців віру в потойбічне життя 
зберігають лише 37% респондентів, 
то серед поляків таких 81%.

Дев’ять з десяти мешканців Росії 
є віруючими. Таку картину росій
ської релігійності дало загаль
ноєвропейське опитування. Вияви
лося, що 87% опитаних в Росії заяви
ли про свою віру в Бога. Відтак Росія 
за цими показниками зайняла друге 
місце після Польщі (97%). В Австрії 
виявилося 84% віруючих, в Іспанії -  
80%, у Франції -  60%, в Чехії -  37% і 
т.д. В Європі в середньому 71% віру
ючих.

Ворожості до інакодумців в 
Європі не бракує. Так, відомого 
австрійського карикатуриста Герхар
да Хардерера засудили на півроку 
ув’язнення за незвичну ілюстрацію 
Біблії, «наклеп на християнство». Від 
художника кардинал Шенборн вима-
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гав вибачення за «грубу образу 
релігійних почуттів» і привселюдно
го визнання своїх творчих пошуків 
як «знущання над релігією». Харде- 
рер зобразив на своїх картинах житіє 
Христа і його сподвижників у доволі 
нетрадиційній манері -  у вигляді ан
тичних хіпі, що розкурюють ладан. 
Агресивну реакцію на це Церкви він 
назвав «бурею у склянці води»: лю
дям без почуття гумору допомогти 
неможливо, а саме гумору в багатьох 
австрійських ієрархів не вистачає. 
«Вони, зокрема, постійно говорять 
про важливу роль Церкви в сучасно
му суспільстві, але ніколи привсе
людно не обговорюють проблеми, 
чому католиків стає все менше» 
Згідно офіційної статистики дійсно 
щороку лави католиків в Австралії 
залишає десь ЗО тисяч осіб. Для 
країни з 8 млн. населення це багато. 
Але не тільки католики засудили 
Хардерера. В православній Греції за 
альбом «Життя Ісуса» художника та
кож засудили до ув’язнення на 
півроку. Відтак тепер у будь-якій 
країні Євросоюзу його можуть 
відправити у в’язницю на цей 
термін. Правда, суд другої інстанції 
оскаржив це рішення.

Подвійні стандарти французької 
влади стали об’єктом критики. З
причин смерті Папи Івана Павла II в 
країні були приспущені прапори, а 
водночас та ж Франція заборонила 
дітям з’являтися в школі із зовніш
німи ознаками їх конфесійності і не 
допустила включити до Конституції 
Євросоюзу згадку про особливу роль 
християнства в європейській історії. 
Багатьох це дивує ще й із-за того, що

Франція була досить критичною до 
понтифікату Івана Павла II, а відтак 
його візит до країни не став 
успішним. До того ж, хоч католики й 
становлять у Франції десь 60% насе
лення, країна загалом не є клери
кальною, а, як це засвідчив її Прези
дент Жак Ширак, світською.

К л а с и к  
світової фан
тастики Ро
берт Шеклі 
відносить се
бе до атеїстів. 
«Не вірю в 

Бога, -  говорить він, -  хоч і не ви
ключаю, що він може бути. Фантас
тика допомагає заховатися від 
дійсності, дає нескінченну свободу і 
безмежні можливості». Проте, пере
буваючи в квітні-травні в Одесі, Ро
берт Шеклі побував у головній сина
гозі міста, пообідав в кошерному ре
сторані.

«Демократичність» російського 
Президента виявилася в тих сльозах 
оплакування розпаду СРСР як 
«найбільшої геополітичної катастро
фи століття». Дивись і пояснення 
своїм міркуванням він знайшов: «де
сятки мільйонів наших співгромадян 
залишилися за межами російської те
риторії». Це так, але хто їх туди про
сив? Хто просив нищити в Україні ї ї  
рідну Православну Автокефалію і 
спонукав йти в прийми до Московсь
кого Патріархату? Хто організовував 
Львівський Собор 1946 року з тим, 
щоб найбільш активних греко-като
ликів відправити до «Сибири далё
кой», а решту загнати до храмів Мос
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ковського Патріархату? Про різний 
«єдиний простір» говорив 25 квітня 
перед Федеральними зборами Росії 
В.Путін. Не назвав він при цьому ли
ше релігійний (правда, сказав про ду
ховний). Але ж своїм фінансуванням 
будівництва в Україні православних 
храмів Російський Президент дово
дить, що в його думці живе й 
російсько-православна імперія, яку 
він ладен відтворити. Це В.Путін на
зиває «цивілізаторською місією 
російської нації». Але ж ще 
російський класик писав, що Росія 
має дві біди -  дурнів та дороги, то ко
му потрібна така її місія «цивілізова
ності»? (Шлях Перемоги. -№19)

Таганський суд Москви визнав 
винуватими двох організаторів вис
тавки «Обережно, релігія!» -  дирек
тора Музея і громадського центра ім. 
А.Сахарова Юрія Самодурова і його 
співробітницю Людмилу Василовсь- 
ку -  в розпалюванні релігійної во
рожнечі і призначив їм штраф у 
розмірі 100 тис. рублів кожному. 
Представник Церкви Московського 
Патріархату Всеволод Чаплін пого
дився з таким рішенням. «Не треба 
було їх ув’язнювати і робити з них 
мучеників, а також давати нашим 
правозахисникам новий привід для 
збору коштів на Заході для підтрим
ки «узников совести», -  сказав він.

Москва зберігає дистанцію у 
своїх відносинах з Ватиканом. Про
це свідчить присутність на похоро
нах Папи Івана Павла II не Прези
дента Путіна, а Прем’єра Фрадкова, 
не Патріарха Олексія II, а зав. 
відділом МП митрополита Кирила.

Росія виявилася однією з небагатьох 
християнських країн, яку не зміг 
відвідати Папа Іван Павло II. У Вати- 
кані Папа зустрічався із російськими 
Президентами Горбачовим, Єльци
ним і Путіним, від кожного з них 
одержував запрошення відвідати 
Москву, але із-за позиції Московсь
кого Патріархату, дивись невдоволе- 
ного тим, що в галичанських облас
тях України українські греко-католи
ки забрали присвоєні Російською 
ПЦ після «Собору» 1946 року їхні 
храми. Олексію II хотілося, щоб 
злодійство його Церкви залишилося 
непоміченим. Відтак він цю «не- 
поміченість» висував як умову одер
жання Папою права на в’їзд в Росію. 
Преса ж пояснює небажаність візиту 
Папи в Росію ще й боязню тієї при
язні, яку виявили б сотні тисяч 
росіян щодо Папи, а вона була б да
леко вищою, ніж вони мають 
публічно до Патріарха РПЦ.

В Російській Православній 
Церкві сподіваються, що новий гла
ва Ватикану буде розвивати добрі 
відносини із православними церква
ми. «У нас є прекрасна можливість 
для співпраці в сфері суспільної дії, 
діалогу із світським світом, бла
годійності, культури, церковної на
уки і загалом у багатьох сферах», -  
відзначив заступник голови Відділу 
зовнішніх церковних зв’язків Мос
ковського Патріархату Всеволод 
Чаплін. Протоієрей зауважив, що 
обидві Церкви стоять перед спільни
ми викликами. Це насамперед агре
сивний секуляризм, спроби витісни
ти релігію із суспільних прогресів, 
обмежити ї ї  вплив рамками внут-
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рішньоцерковного і приватного 
життя. «І православна, і католицька 
традиція ніколи не погоджувалися з 
такою тенденцією, -  відзначає отець 
Всеволод. -  І сьогодні нам про це 
слід разом говорити про це перед на
тиском суспільства, влади різних 
країн і міжнародних організацій. 
Нам потрібно спільно працювати 
для розширення присутності хрис
тиянських цінностей в політиці, еко
номіці, житті людини і суспільства». 
Далі протоієрей закликає назавжди 
відмовитися від місіонерської кон
куренції, якщо католицька церква 
визнає православних такими ж хрис
тиянами, як і католиків, і визнає їх 
Церкву повноцінною Церквою, що 
дає людині вічне спасіння.

К А Т О Л И Ц И З М

Конференція католицьких єпис
копів Перу опублікувала офіційне 
роз’яснення про порядок здійснення 
церковних таїнств. «Для участі в 
таїнстві сповіді необхідно фізична 
присутність віруючого і персональна 
заява про його гріхи священику, -  
підкреслюють перуанські прелати. -  
Католицька Церква ні за яких умов 
не визнає дійсним таїнство, зробле
не «на відстані». Католицькі ієрархи 
також нагадали своїй пастві, що 
віртуальна реальність не може 
підмінити собою «справжню при
сутність Христа в євхаристії, сакра
ментальну реальність таїнств і со
борну молитву» християнської гро
мади. Автори заяви посилаються на 
документ «Церква й інтернет», 
опублікований Папською радою із 
ЗМІ в 2002 році.

Кількість католиків Японії вже 
сягає за мільйон. Але із 1015000 їх 
566000 -  чужоземці, емігранти з Бра
зилії, Кореї, Філіппін, Перу. Часто це 
нащадки тих японців, які в XIX 
столітті емігрували до Латинської 
Америки, інших країн і прийняли 
там католицизм. Проте більшість 
громадян Японії (десь 84%) нале
жать до сінтоїзму або буддизму.

Хоч кардинал Френсіс Арінзе із 
Нігерії -  голова Папської ради з 
міжрелігійного діалогу -  і вважався 
фаворитом на папську посаду, став
ки у його обрання були навіть 7:2, а в 
кардинала Йозефа Раптцінгера -  6:1, 
все ж переміг останній. «Ні психо
логічно, ні духовно Захід не готовий 
прийняти чорного Папу, -  твердить 
кардинал із Кот дТвуар Бернар Агре. 
-  Африканський Папа був би для 
світу і костелу надто революційним 
викликом». Газета Republica повідо
мляла, що більшість кардиналів вва
жали, що наступником Івана Павла 
II має бути європеєць. Саме в 
Європі, на їх думку, існує найбільша 
загрози для християнства і Като
лицької Церкви, і тільки Папа-євро- 
пеєць зможе ефективно з ними бо
ротися. Такими загрозами кардина
ли вважають ослаблення церковних 
інститутів, войовничу світськість та 
проблеми, викликані розвитком су
часної науки.

Поляки вшановують пам’ять сво
го Папи Івана Павла П. В Кракові 
біля його пам’ятників і меморіаль
них таблиць щовечора запалюють 
свічки і кладуть квіти. У Варшаві 
тривають дебати з приводу того,
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яким має бути пам’ятник Пон- 
тифіку. Одні пропонують збудувати

оранжерею, другі -  обеліск, треті -  
просто великий білий хрест.

Скульптор з Неаполя Джузеппе 
Феріньо в своїх творчих пошуках зо
середився на виготовленні бюстів 
Папи Івана Павла П. Його витвори 
користуються такою популярністю, 
що він навіть не встигає виконувати 
замовлення. В Італії надто багато 
тих, хто охоче мріє придбати бюст 
покійного Понтифіка.

В Римі дуже любили Папу Івана 
Павла II. «Те, що для увіковічнення 
його імені вибрано саме централь
ний залізничний вокзал -  сим
волічно, -  заявила мерія міста. -  Він 
любив подорожувати, він завжди 
був відкритим для людей. Станція -  
місце зустрічі людей різних народів і 
культур, це найкраще, що може бути 
назване його іменем». В Римі ім’я 
Івана Павла II носитиме ще й площа 
Тор Вергата, де в 2000 році Понтифік 
мав зустріч із двома мільйонами мо
лодих людей -  учасниками Всесвіт
нього дня католицької молоді.

Папа Іван Павло II не залишив 
спеціальний заповіт, але знайшли 
його невеличкі записні побажання.

Зокрема Папа просив поховати його 
в землі, а не в саркофазі. Речі, які за
лишаться після нього, використати 
так, як це вважатимуть за потрібне, а 
ось особисті записи -  спалити. Папа, 
високо оцінюючи рішення Другого 
Ватиканського собору, радить ними 
користуватися наступним по
колінням. Згадавши всіх тих, хто 
зіграв помітну роль в його життя, 
Іван Павло II висловлює їм свою 
вдячність і любов. «І всім хочу сказа
ти: «Хай Бог винагородить Вас!». Ха
рактерним є те, що всі ці записки на
писані польською мовою -  рідною 
мовою Понтифіка.

На зустрічі з італійським духовен
ством в Латерані Папа Бенедикт XVI 
повідомив про початок беатифі- 
каційного процесу Івана Павла П. За
церковними канонами процес беа- 
тифікації може бути проведений ли
ше через п’ять років після смерті лю
дини. Проте можуть бути і винятки. 
На вимогу учасників похоронних 
урочистостей Бенедикт XVI цей виня
ток вирішив застосувати щодо свого 
попередника на папському престолі. 
Новинка про початок беатифікації 
була повідомлена на сороковий день 
після смерті Івана Павла II.

Віруючі католики Латинської 
Америки, а їх тут біля 500 мільйонів, 
висловлюють своє розчарування об
ранням Папою ультраконсерватив
ного кардинала Ратцінгера. Вони не- 
вдоволені постійним ігноруванням 
Ватиканом кардиналів їхнього 
регіону, які мають, як на сьогодні, 
прогресивні погляди. Латиноамери
канці сподіваються, що новообра
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ний Папа вимушений буде рахувати
ся їхньою позицією, перегляне свої 
погляди, якщо він не хоче допустити 
розколу Католицької Церкви.

Більшість громадян Німеччини 
бажають, щоб новий Понтифік був 
менше жорстким і принциповим в 
питаннях сексуальної моралі і 
відмінив заборону на використання 
контрацептів. Таку відповідь дали 
78% із 1010 опитаних. 77% опитаних 
висловилося за можливість висвяти 
жінок у священики, а 74% вважають 
необхідною відміну целібату, тобто 
неодружуваності священнослужи
телів.

Венедикт XVI чи Бенедикт XVI? У
той час як українські католики

візантійського і латинського обрядів 
знайомляться з новим Папою, у 
різних джерелах в Україні застосову
ються принаймні два варіанти імені 
нового церковного провідника. 
Фахівці теологи і лінгвісти поясню
ють двоваріантність впливом різних 
мов, зокрема у даному випадку лати
ни, грецької, а також російської, яка 
залишається робочою у багатьох за
собах масової інформації України. 
Ім’я нового Папи лунає у різних мо

вах по-різному і деколи навіть 
невпізнанно. Згідно з традицією, ба
гато країн адаптують ім’я Папи 
Римського до своїх мов, керуючись 
власними фонетичними правилами 
та історичними аналогіями. Покій
ного Папу Івана Павла Другого в 
Італії називали Джованні Паоло, у 
Польщі -  Ян Павел, в англомовному 
світі він знаний як Джон Пол. 
Папське ім’я кардинала Ратцингера у 
Ватикані оголосили латинською мо
вою -  Бенедиктус, але італійці нази
вають його Бенедетто, французи Бе
нуа. Португальці називають його 
Бенто, іспанці Бенедикто, японці -  
Бенедікуто, китайці, що говорять 
мовою мандарин, -  Бен Ду. В Україні 
в перші дні виявилися два варіанти 
імені нового Папи. Багато ук
раїнських засобів масової інфор
мації одразу взяли до використання 
ім’я Бенедикт. Але друковані джере
ла Української Греко-Католицької 
церкви правильнішим для ук
раїнської мови вважають і викорис
товують ім’я Венедикт. Ректор като
лицького університету у Львові 
Б.Гудзяк вважає, що імена святих на 
зразок Венедикт, а також співзвучні 
-  Варфоломій та Варвара вимовля
ються під впливом грецької мови, 
через яку до української потрапили 
майже усі релігійні тексти, а також 
багато імен і термінів. Але, окрім 
грецької, значного впливу ук
раїнська мова досі зазнає з боку 
російської. І частково тому минуло
го Папу в Україні часто називали 
Іоанн Павло чи навіть Іоанн Павел. 
Цілком імовірно, що подібна багато- 
варіантність спостерігатиметься в 
Україні і стосовно імені нового Па
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пи, принаймні поки ще тривають 
лінгвістичні, теологічні та історичні 
дискусії (www.bbc.co.uk)

Бюджет Ватикану становить 
250 млн. доларів. Третина цих 
коштів -  пожертви вірних. Впро
довж 90-х років Ватикан мав щоро
ку профіцит бюджету в 5-9 млн. до
ларів. Невеликий дефіцит бюджету 
останніх років (3-15 млн. доларів) 
спричинений переважно витратами 
на реставрацію архітектурних па
м’яток. Якщо раніше «копійка для 
св. Петра» збиралася в храмі раз на 
рік, то тепер пожертву для храму 
можна здати будь-коли. Так Церква 
збирає щороку майже 60 млн. до
ларів. Найбільшою щедрістю в цьо
му відзначаються американці та 
німці. Від них надходить чверть по
жертв. Проте більша частина бюд
жету Ватикану формується від інвес
тування в акції, облігації та неру
хомість в Італії. Апостольська столи
ця проводить свою фінансову 
діяльність за посередництвом інсти
туту релігійної діяльності, нефор
мального ватиканського банку. Саме 
в ньому тримають свої депозити 
діецезії, парафії та монастирі. Вати
кан вкладає свої інвестиції лише в ті 
проекти та підприємства, які в своїй 
діяльності наслідують християнські 
принципи моралі. Прибутковим 
джерелом доходів для Ватикану є ту
ризм. Мільйони прочан залишають 
щороку великі кошти тут, купуючи 
сувеніри, конверти, поштові марки, 
телефонні картки, а також відвідую
чи Ватиканський музей, який має 
десь 1200 залів. Свої кошти Ватикан 
витрачає переважно на оплату графи

«служби чинного Папи та турботи 
про церкву». В Римській курії нині 
працює біля 3-х тисяч осіб. Зарплата 
у них порівняно мізерна. Так, ар
хиепископ Серджіо Себастіані тут 
одержує 2 тис. доларів. Зарплатню 
Папи тримають в секреті. Кошти 
йдуть також на оплату ЗМІ, а вони, 
як виявилося, є нерентабельними.

Глава російських католиків Таде
уш Кондрусевич вірить в те, що но
вообраний Папа Римський все ж 
здійснить візит до Росії. Аргументу
вав своє переконання владика тим, 
що ще Другий Ватиканський собор 
актуалізував питання єдності хрис
тиян і Понтифік прагнутиме до його 
вирішення шляхом діалогу. В Росії 
католицька Церква продовжуватиме 
курс відкритості суспільству, «щоб 
ми, як Церква меншості, але тим не 
менше Церква росіян, допомагали 
суспільству в його духовному ста
новленні».

Ряд владик Римо-католицької 
Церкви висловили свої сподівання 
на те, що новий Папа займатиме 
більш жостку позицію у відносинах з 
ісламом. Архиепископ Майкл Фітц- 
джеральд, глава Понтифікальної ра
ди з діалогу між релігіями, очікує, 
що новий Папа вимагатиме надання 
громадянам країни права са
мостійно вибирати свою віру».

Для Папи Бенедикта XVI німець
кий концерн Volkswagen виготовив 
новий автомобіль, на якому він буде 
їздити на свою Батьківщину. Як
стало відомо, перша поїздка Пон- 
тифіка відбудеться у серпні для
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участі в роботі Всесвітнього дня мо
лоді у Кельні. Папамобіль, в основу 
якого покладено популярну модель 
«Тиарег», матиме білий колір, двоє 
дверей. Задня частина авто буде ви
готовлена із броньованого скла. Па- 
памобілі почали будувати для Папи 
Івана Павла II. До цього їх носили 
на носилках. Іван Павло II спочатку 
їздив у звичайній машині із відкри
тим верхом. Після замаху на нього в 
1981 році для нього було сконструй
овано «папамобіль» -  машину із 
скляним куленепробивним ковпа
ком. Але повернемося до нового 
Папи. За кардиналом Ратцінгером 
вже числився автомобіль Volks
wagen. Кажуть, що він ніколи не 
сидів за його рулем, бо нібито не 
має прав на водіння автомобіля. 
Хоч хтось на машині все ж їздив, бо 
вона після реєстрації в 1999 році 
проїхала 77 тис. км. Машина була 
виставлена на аукціон. Сторінку з її 
описанням відвідало 8,4 млн. осіб. 
За цей час ціна авто виросла майже 
вдвоє.

При новому Папі православно- 
католицькі відносини можуть поміт
но покращитися, вважає диякон 
Андрій Кураєв. «Я не сумніваюся, що 
в період понтифікату Бенедикта XVI 
місіонерська активність католиків у 
Росії помітно ослабне, тобто почне 
зважуватися одна з головних про
блем у відносинах між нашими 
Церквами, -  сказав диякон. -  Поль
ське католицтво й німецьке -  різні 
речі. Цілком очевидно, що в німець
ких католицьких єпархіях після Дру
гої світової війни з’явилося дуже 
тепле відношення до Росії, і вони хо
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чуть загладити ті трагедії, що були 
принесені німецькими танками, на 
жаль, із хрестами на броні». А тому 
почуття віруючого німця до Росії -  
зовсім не те ж саме, що почуття по
ляка, для якого Росія, навпроти, сим
вол агресії. Тому психологічна атмо
сфера православно-католицького 
діалогу серйозно зміниться. Крім то
го, Кураєв не забув нагадати, що но
вий Папа в молодості служив у 
гітлерівських військах. На думку ди
якона, Папа завжди про це пам’ятає і 
знає, що йому завжди можуть поста
вити за провину цей факт біографії, 
а виходить, буде обережний і акурат
ний у вибудовуванні своєї східної 
політики. Крім того, Бенедикт XVI -  
відомий консерватор, і Руська ПЦ 
також дотримується ортодоксально
го консерватизму, тому, вважає Ку
раєв, в цих інституціях є якісь за
гальні принципи, незважаючи на 
розходження.

Кардинал Роберто Туччі та като
лицький священик Паскуальо Бор- 
гомео мають відсидіти у в’язниці. їх
звинувачують в тому, що викорис
товувана ними радіостанція «Радіо 
Ватикану» поширювала могутні еле
ктромагнітні хвилі. Це нібито при
звело до зростання в районі ракових 
захворювань. Ці висновки підтрима
ли вчені. Суд зобов’язав Ватикан за
платити мешканцям Риму компен
сацію, яка може досягти багатьох 
мільйонів доларів. Програмний ди
ректор «Радіо Ватикан» о. Фредеріко 
Ломбардії вважає звинувачення на їх 
адресу безпідставними, бо ж сила пе- 
редатчиків нібито знаходиться в ме
жах міжнародних норм.
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В стінах Ватикану вибухнув шпи
гунський скандал. Виявилося, що 
близький до Папи Івана Павла II 
отець Конрад Хежмо був інформато
ром секретних служб комуністичної 
Польщі під псевдонімом «Хежнал» і 
«Домінік». Він передавав польській 
службі безпеки інформацію про Ка
роля Войтилу. Отець Хежмо заявив 
польському радіо, що то є наклеп, 
але журналісти інформатора знайти 
не можуть.

Католицький архиепископ Зім
бабве Пій Нкубе закликакв населен
ня країни до повстання проти режи
му тирана Роберта Мугабе, який пра
вить країною з 1980 року. При цьому 
владика заявив: «Я закликаю до не
насильницької боротьби, подібної 
тій, яка була в Україні минулої осені. 
Людям слід дати можливість відчу
ти, що у них є гідність».

Католицький феміністичний рух 
наростає в різноманітті своїх про
явів. Жінка все більше оволодіває 
різними сферами діяльності в 
Церкві, обіймає багато світських 
церковних посад і високі ранги у 
світських християнських рухах, в 
місіонерській і доброчинній діяль
ності. Жінки все частіше стають бо
гословами, викладачами католиць
ких навчальних закладів. Вони 
навіть з часу понтифікатства Івана 
Павла II стали працювати в конгре- 
гаціях Ватикану. За жіноче священ
ство і проти целібату священства в 
Церкві виступає цілий ряд її течій і 
зокрема така її група, як «We Are 
Church». Цьому вони знаходять і бо
гословське з’ясування. Той факт, що

біля підніжжя хреста на Голгофі бу
ли не апостоли, а послідовниці його, 
засвідчує право жінки на висвяту у 
священики, у чини церковної ієрар
хії. Проте проти жіночого священст
ва категорично виступав Іван Павло 
II. Не менш категоричний в цьому і 
Бенедикт ХУІ. Але великий дефіцит 
священиків в Католицькій Церкві 
(та й боязнь втрати свій авторитет в 
очах переважної більшості мирянст- 
ва, яким є жінки) змусить зрештою і 
Пап поміняти свою позицію.

Молотов -  міністр закордонних 
справ довоєнного СРСР згадав одно
го разу у присутності Сталіна про 
державу Ватикан. Той запитав його: 
«А скільки дивізій має Папа Римсь
кий?» Нині він був би вражений тим, 
що ця держава має понад 1,1 млрд. 
вірних, 1 млн. священиків, біля двох 
тисяч чернечих орденів та ін. Таке 
зростання Римо-Католицької Церк
ви викликає занепокоєння у 
керівництва Московсько-православ
ної імперії. Дивись, без погодження 
з нею призначають єпископів в 
Росію та інші країни, які московські 
церковні імперіалісти вважають 
своєю канонічною територією. Си
туацію вдало з’ясував кардинал 
Вальтер Каспер: «Російська право
славна церква відчуває свою пас
тирську слабкість, а тому боїться ка
толицької присутності». Ця боязнь 
перейшла до неї від Сталіна, який 
боявся дивізій Папи Римського.

Іспанський дізайнер Рафаель 
Іглегіас проводить на вулицях 
Севільї рекламну акцію, образливу 
для католиків. З’явилися на вулицях
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міста плакати, на яких зображено 
Ісуса Христа, який тримає в руках 
презерватив так, як він тримає своє 
Святе серце на відповідних като
лицьких іконах. Іглесіас визнає, що 
це зображення має явно антицер- 
ковний характер: своєю акцією він 
прагне висловити протест проти 
впертості католицької Церкви, яка 
забороняє своїм вірним використо
вувати засоби контрацепції. «Образ 
Святого серця не належить іспансь
ким священикам або якійсь 
релігійній організації. Воно -  час
тина культури, -  зауважує дизайнер. 
-  Сам Ісус зробив би все, щоб пере
могти СПІД -  це біблійне покарання 
нашого віку».

ПРОТЕСТАНТИЗМ

Англіканство в більшій пошані в 
Кенії, Нігерії, Танзанії, Уганді, ніж в 
традиційно англіканських Англії, 
США і Канаді. Це засвідчує більш ак
тивна участь послідовників цієї про
тестантської конфесії в пасхальних 
богослужіннях в названих афри
канських країнах. То й не дивно. В 
Англії лише 48% дорослих бри
танців під час опитування відповіли, 
чому християни відзначають Пасху. 
Більше того, в тій же Англії лише 
четвертина опитаних знали, що ду
ховним главою Англіканської церк
ви є архієпископ Кентеберійський 
д-р Роуен Уільямс.

Вінчання майбутніх короля і ко
ролеви, що є обов’язковою тра
дицією в Англіканській Церкві, цьо
го разу не відбулося. Справа в тому, 
що новошлюбні принц Чарльз і

Камміла Шанд вже вінчалися один 
раз. Та й королева Єлизавета II як 
глава Англіканської Церкви не по
слухалася сина у його прагненні 
обвінчатися із розлученою Каммі- 
лою. В капличці Святого Георгія на 
території Віндзорського замку 
відбувся лише молебен за їх щасли
ве сумісне життя. «Символ віри» для 
молодих виконала солістка із Санкт- 
Петербургу Катерина Семенчук. Ха
рактерним є те, що хоч з минулого 
року Англіканська Церква перестала 
офіційно виступати проти укладан
ня повторних шлюбів, проте у ви
падку з одруженням Чарльза нега
тивна громадська думка рядових 
віруючих завадила йому зреалізува
ти своє бажання. Зауважимо, що 
при вступі на престол Чарльз авто
матично стане главою Англіканської 
Церкви. Саме тому більшість 
англічан за те, щоб Єлизавета пере
дала престол не Чарльзу, а його сину 
від шлюбу з королевою Діаною 
принцу Уільяму.

Англіканська Церква подумки 
була з католиками в дні похорон Па
пи Івана Павла П. Про це заявив гла
ва цієї Церкви архиепископ Роуен 
Уільямс, очоливши делегацію АЦ на 
похоронах Понтифіка. «Іван Павло 
II був носієм явного благочестя і 
другом Англіканської Церкви в пи
таннях віри і молитов», -  наголосив 
Роуен Уільямс.

Євангельські програми на Кубі,
де законом заборонена відкрита 
пропаганда Євангелія, здійснюються 
таємно, у глибоковечірній час. В 
квітні країну відвідала група
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місіонерів-адвентистів з метою про
ведення програм у різних містах ост
рова. Зустрічі вірних вони проводи
ли в сільській глибинці. В передмісті 
м.Портленда на програму приїхало 
120 членів Церкви і приблизно 
стільки ж неадвентистів. Музична 
частина програми складалася кож
ного вечора, як мінімум, з п’яти вис
тупів. Щовечора співали не тільки 
пісні християнської спадщини, а й 
народні латиноамериканські пісні. 
Всі, хто був присутній на програмах, 
одержали Закон Божий.

Свідки Єгови Австралії відпіуко- 
вують різні шляхи і форми віщання 
Царства, що дає можливість їм до
помогти щирим людям досягти 
пізнання істини. Протягом п’яти 
днів щотижня двоє австралійських 
свідків Єгови Сід і Херолд, міняючи 
один одного, виходять на залізнич
ний вокзал в Сіднеї, розкладають 
біблійну літературу на спеціально 
обладнання ними для цього стенди. 
Так ось уже понад десять років ці по
движники віри несуть вість про Цар
ство Бога.

Церква «Віфанія» міста Сакра
менто є найбільшою російськомов
ною церквою СІЛА. Вона налічує по
над 6 тис. своїх членів. За амери
канськими мірками вона є мегацерк- 
вою. Почалося все з 1989 року, коли 
до міста приїхало декілька сімей 
емігрантів із СРСР. Згодом сюди пе
ребралася сім’я Адама Бондарука. 
Він тут був обраний пастором Церк
ви. Нині церква «Віфанія» має 16 
відділів, 150 вчителів, 3 дорослих і З 
дитячих хори, біблійну школу.

Голова Російського об’єднання 
Союзу християн віри євангельської 
Сергій Ряховський, висловлюючись 
про переслідування і пікетування 
громад Союзу в Свердловській (Ка- 
теринбургській) області православ
ними, зауважив, що до цих дій їх 
провокують місцеві церковні ієрар
хи. Вони в пресі голослівно звинува
чують євангельських християн у 
зомбуванні населення. Такі дії 
свідчать про їх необізнаність з 
історією і суттю християнства. 
Сергій Ряховський відзначив, що під 
час розмов з представниками Мос
ковського Патріархату вони самі йо
му кажуть, що «в Катеринбурзі не 
єпархія, а зібрання мракобісів». Із-за 
цього в єпархії навіть дехто із свяще
ників не сприймає свого владику 
Вікентія. Є факти залишення ними 
православної церкви і переходу в 
протестантизм. (Христианский мир. 
-  №15)

В Іжевську (РФ) на спільне бого
служіння з назвою «Християни про
ти тероризму» зібралися всі протес
тантські спільноти. Вони висловили 
свою позицію щодо тих подій, які 
відбуваються в країні. Розмірковую
чи про тероризм, старший пастор 
об’єднання церков «Філадельфія» 
П.Желноваков сказав: «За допомо
гою тероризму диявол намагається 
встановити царство антихриста. Вже 
зараз чути, що, мовляв, нехай у нас 
буде менше прав і свобод, нехай буде 
тотальне переслідування, але ми хо
чемо жити спокійно і в безпеці. Саме 
цього добивається тероризм, щоб 
люди самі заволали за жорстокою 
рукою». (Благовістник. -  №4)
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Соціальна робота протестантсь
ких Церков серед наркозалежних є 
найбільш ефективною. Про це на
Круглому столі «Церква і стражден
на особистість» говорила начальник 
відділу з роботи із громадськими та 
релігійними організаціями апарату 
Президента Росії Марина Білогубо- 
ва. Вона повідомила, що кількість 
реабілітаційних центрів для нарко
манів, створених на базі євангельсь
ких громад, набагато перевершує 
кількість реабілітаційних центрів, 
створених православною церквою 
Росії.

Авторитет баптизму у світі не
ухильно зростає. Це засвідчує і той 
факт, що баптизм прийняв Прези
дент Замбії Леві Мванавасу. Люди 
аплодували і вітали його, коли він 
вийшов із води баптистерію в бап
тистській громаді замбійської сто
лиці Хоча Мванаваса був знайомий 
з Євангелієм давно, проте його 
відносини з християнськими церк
вами змінилися лише після того, як 
він почав відвідувати зібрання бап
тистів у Лусаці.

Церква «Дело веры» Удмуртської 
єпархії Християн віри євангельсь
кої зазнала погрому міліцейських 
служб. Співробітники ОМОН 
увірвалися в молитовний будинок 
під час служби Божої, наказали всім 
вийти на вулицю з піднятими рука
ми. Сюди ж вони вивели й учнів 
біблійного класу. Не дозволили 
навіть одягнутися, всіх в машинах 
завезли у Первомайський РОВД 
Іжевська. Тут було влаштовано до
пит: хто заманив у секту? скільки

грошей вноситься як пожертва? хто 
є вожаком секти і скільки грошей 
він одержує? та ін. Всіх фотографу
вали в анфас, брали відтиски 
пальців тощо. Завершуючи цю по 
суті фашистську акцію, ніхто із 
«правоохоронців» не вибачився за 
російсько-міліцейське свавілля. 
Після цього стає зрозумілим, чому 
послідовники християн віри єван
гельської України порвали із 
СНДківськими структурами, до 
яких вони раніше входили. Можна 
лише поспівчувати п’ятидесятни
кам Росії, якщо їм приходиться жи
ти за таких умов віросповідної сво
боди. Нині в Росії існує 1467 громад 
Російського об’єднання Союзу хри
стиян віри євангельської. Вони ма
ють в країні більше 4000 спільнот. 
Іжевська громада нараховує нині 
більше 2-х тисяч вірних. Вона кори
стується у місті великим авторите
том, бо ж створила перший в місті 
адаптаційний центр для осіб, які 
вийшли із ув’язнення, бомжують.

ПРАВОСЛАВ’Я

Премію ООН «Чемпіон Землі» за 
видатну екологічну діяльність одер
жав Вселенський патріарх Варфо
ломій І. Святійший виступив 
ініціатором семінарів з проблем 
мобілізації моральних і духовних ре
сурсів для досягнення гармонії між 
людиною і природою. З його 
ініціативи було закрито або пере- 
профільовано чимало екологічно 
шкідливих підприємств. Власне, із- 
за такої діяльності владики його вже 
давно називають «екологічним 
Патріархом».
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Скандал в Єрусалимському Па
тріархаті, спричинений звинувачен
ням Патріарха Іринея в таємній про
дажі ділянок землі у Старому Єруса
лимі, що нібито належать арабам, 
продовжується. Православні араби 
розглядають це як «вершину зради» і 
вимагають негайної відставки Па
тріарха. Третина митрополитів- 
членів Синоду підписала документ з 
вимогою відставки Патріарха. Гене
ральний секретар Єрусалимської 
Патріархії архиепископ Аристарх 
став відкрито вимагати від Іринея, 
щоб він пішов у відставку. «З глибо
кою скорботою перед Церквою і 
своїм народом я заявляю, що для 
відновлення авторитету Патріархії і 
продовження її місії на цій Святій 
землі Патріарх повинен піти. Він ви
нен у тому, що, можливо, небажаю- 
чи, він все ж таки підписав дові
реність на багаторічну оренду землі 
Патріархії».

Творячи православно-російську 
імперію, царська влада Росії в 1811 
році неканонічно скасувала автоке
фалію Грузинської Православної 
Церкви, її патріарше правління й 
підкорила Грузинську Церкву Сино
ду Російської Церкви на правах ек
зархату. Богослужіння і храми її тоді 
оформляються за слов’янським об
рядом, церковні цінності вивозяться 
в Росію, в грузинських храмах були 
знищені численні грузинські фрес
ки. У березні 1917 р. православним 
грузинам вдалося вирватися з 
російсько-церковної колоніальної 
залежності, відродити свій патріар
хат. Розсерджена Московська Церк
ва визнала відновлену автокефалію

лише в 1944 році. Щороку 25 березня 
Грузинська ПЦ відзначає День 
відновлення автокефалії. Особливо 
багатолюдним це відзначення було в 
цьому році, коли загострилися 
відносини Грузії з Росією. Це 
засвідчує те, що Грузинська ПЦ є 
грузинською не лише за назвою (як в 
Україні УПЦ), а й духом, за своєю 
суттю.

Візитом історичного значення 
назвав католікос-патріарх Грузинсь
кої Православної Церкви Ілля II 
приїзд в країну президента США 
Джорджа Буша. Вітаючи візит Пре
зидента, Патріарх висловив 
сподівання на те, що США сприяти
муть розбудові єдиної, сильної, 
процвітаючої грузинської держави -  
з розвиненими національною еко
номікою і культурою, такої держави, 
яка займе достойне місце у світовій 
спільноті. Ілія II назвав цінним те, 
що Дж. Буш приділяє велику увагу 
захисту моральних цінностей та 
інституту сім’ї, проблемам здолання 
наркоманії і абортів.

Головне Управління внутрішніх 
справ Росії повідомило, що вели
кодні служби в храмах Москви 
відвідало 359 тис. осіб, в нічних 
службах молилися лише 80 тис. осіб. 
Це дуже невеликий відсоток для ба
гатомільйонної Москви. В інших 
регіонах на головне православне свя
то до храмів приходило від 0,5 до 
2,1% населення. Все це засвідчує, що 
бравадні заяви московських право
славних ієрархів і світських 
політиків про домінування право
славних віруючих в Росії надто пе
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ребільшені. Адже декларування себе 
православним і реальне виконання 
обрядів -  це дуже різні речі.

Патріарх Олексій П закликав до 
об’єднання і створення самостійного 
митрополичого округу Західної 
Європи під своїм формальним керів
ництвом. В такий спосіб Московсь
кий Патріархат прагне ліквідувати 
той церковний розподіл, який існує в 
російській еміграції в Західній 
Європі. А тут проживає біля 5 млн. 
росіян, церковні структури яких між 
собою конкурують і сваряться. На
самперед тут діють консервативна 
РПЦЗ (переважно в Німеччині і 
Швейцарії), ліберальні «євлогіани» 
Константинопольського Патріархату 
(переважно в Франції), окремі па
рафії Московського Патріархату (в 
різних країнах). Православні Західної 
Європи вважають Московський 
Патріархат неканонічною церквою, 
бо ж всі «радянські патріархи» не 
вільно обиралися, а призначалися ко
муністичною владою.

Патріарх Московський Олексій II 
болісно сприйняв побиття міліцією 
в Катеринбурзі відомого антисектан- 
та О.Дворкіна, який організовує і 
проводить в різних містах Росії (і в 
Україну інколи наїздить) акції проти 
сектантства. Приїхавши в столицю 
Уралу, Дворкін тут зустрів небажан
ня надати зал для його лекцій. Але 
оскільки заздалегідь про це не 
повідомили слухачів, то вони зібра
лися на цей, як сказала міліція, «не
санкціонований» захід. Відбулася 
бійка, в яку втрутилася міліція. Зала
мували руки, совали по землі, били

Релігія в сучасному світі_______________

об міліцейську машину. Задіяно бу
ло біля 15 осіб в міліцейській формі. 
«Будь-які перешкоди свободі слова, 
тим більше з боку правоохоронних 
органів, -  зауважив Патріарх 
Олексій II, -  підривають правові ос
нови нашої держави». Але давайте 
прочитаємо праці самого потерпіло
го. Хіба не до таких заходів покаран
ня послідовників нових релігійних 
течій він закликає (і певнощо закли
кав би і тут в Катеринбурзі) у своїх 
лекціях? Може тепер пан Дворкін 
порозумнішає, пізнавши на собі ка
ральні заходи російської міліції, і не 
буде закликати це творити щодо 
послідовників інших конфесій.

Московська Патріархія все глиб
ше вкорінюється у державний апа
рат Росії. Зокрема відбувається тісна 
співпраця РПЦ і прокуратури РФ у 
«профілактиці злочинів і зміцненню 
морального здоров’я суспільства». 
Про це Патріарх Олексій II заявив у 
ході зустрічі з генеральним прокуро
ром РФ В.Устиновим. «Мені дуже 
втішно констатувати, що за останні 
роки між прокуратурою РФ і Мос
ковською Патріархією склалися 
добрі, конструктивні взаємини, по
кликані піклуватися про моральне 
здоров’я суспільства», -  сказав 
Олексій II. «Сподіваюся, що і надалі 
це співробітництво буде служити 
профілактиці злочинів, забезпечен
ню законності, зміцненню світу і 
суспільної згоди», -  підкреслив 
Патріарх.

Російськість Церкви Московсь
кого Патріархату виявляється через 
вшанування нею ікони Державної
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Владичиці Росії. На честь цієї ікони 
було влаштовано Хресний хід із 
станції Дно, де, як відомо цар Мико
ла II зрікся престолу, до селища Ко- 
ломенське, де нібито об’явилася ця 
«святиня» в день цього зречення. В 
групу «хрестоходців» входила па
ломницька дружина з числа шану
вальників імператора.

Вручаючи орден Дружби народу 
Патріарху Московському напере
додні Дня Перемоги, Президент 
Білорусі (̂ Лукашенко запевнив його 
в тому, що «Білорусь буде потужним 
форпостом на західних кордонах 
Святого Православ’я», що «біло
руський народ ніколи не поступить
ся православною вірою». Патріарх в 
свою чергу висловив задоволення 
від підписання угод між Росією та 
Білорусією про створення єдиної 
держави. Нині, на його думку, це 
особливо важливо, коли у світі наби
рають обертів процеси інтеграції.

Московський Патріархат висло
вив свою невпевненість у тому, що 
влада України зупинить спроби за
хоплень храмів УПЦ МП, що має 
місце на півдні і сході країни. «Дер
жавна влада України і особисто пре
зидент Віктор Ющенко давали 
обіцянку, що держава не буде втруча
тися у внутрішнє релігійне життя. 
Але зараз очевидним є те, що місцеві 
націоналісти, в тому числі й ті, які 
мають відношення до влади, -  
відзначає речник МП Вс.Чаплін, -  
при підтримці розкольників праг
нуть захопити храми канонічної 
УПЦ». Відомо, що архієреї і свяще
ники УПЦ МП восени під час ви

борів активно взяли сторону В. Яну
ковича. Народ якщо й не злопам’ят
ний, але він пам’ятливий, і якщо зай
де реальна мова про об’єднання під 
крилом Константинополя (як це бу
ло канонічно до 1686 р.), то для ньо
го й мови не буде про «насильницькі 
захоплення» храмів РПЦ. Парафіяни 
самі підуть у «самостійну і незалежну 
церкву», призначивши собі нових 
священнослужителів, а владик, особ
ливо українофобських, відправлять 
на «заслужену» пенсію. Відомо, що 
донецький і одеський архієреї 
Іларіон і Агафангел не тільки 
«засвітилися» на мітингах «голубих», 
а й коїли багато іншого проти народ
ного кандидата. На щоденниках, роз
даних дітям в школах, В.Янукович 
красувався разом з митрополитом 
Володимиром (Сабоданом), хоч під 
час виборчих подій останній відсид
жувався мовчки, не засуджуючи 
участь своїх підлеглих в політичних 
баталіях, що, як відомо, заборонено 
не лише світським законодавством, а 
й «Соціальною концепцією РПЦ», за 
яку голосував владика.

Патріарх 
Московський 
і всієї Русі 
Олексій II на
городжений 
« З о л о т о й  
звездой за 
верность Рос
сии». Вручив її Патріарху голова на
городного комітету генерал Микола 
Ковальов. Сам факт нагороди ще раз 
засвідчив, що Олексій II є главою 
Російської Церкви, що він вірно слу
жить інтересам саме Росії. А чогось
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іншого, зрозуміло, від нього й чека
ти не треба. То ж прагнення мати в 
Україні свою Помісну Церкву, яка не 
підлягатиме російській церковній 
владі в епоху розпаду імперій, є 
повністю обґрунтованим.

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ
Президент СІЛА Дж.Буш схвалив 

секретну стратегію боротьби з ради
кальним ісламом у всесвітньому мас
штабі. В документі під назвою 
«Вихід на мусульманський світ» 
вперше наголошується на тому, що 
процеси, які відбуваються всередині 
ісламу, стосуються національної без
пеки США. Вищі офіційні особи 
країни переконані нині, що голо
вним ідеологічним ворогом Амери
ки є вкрай політизовані форми ра
дикального ісламізму. Для керів
ництва цією діяльністю в структурі 
ради національної безпеки при Пре
зиденті США створюється нова по
сада -  заступник радника Президен
та США з національної безпеки з 
глобальної інформації. Повідо
мляється, що США будуть вести бо
ротьбу з ісламізмом опираючись на 
власні сили і на сприяння цьому з 
боку їх союзників в мусульманських 
країнах.

США потаємно фінансує в двох 
десятках країн ісламські радіо -  і те
лепередачі, викладання в ісламських 
школах, роботу ісламських «мозко
вих центрів», політичних семінарів і 
інших програм з утвердження 
поміркованого ісламу. Федеральна 
допомога направляється також на 
відбудову мечетей, спасіння давніх

Р елігія в  сучасном у світ і____________________

зразків Коранів, навіть будівництво 
ісламських шкіл. В зону дії цієї по
таємної програми попали Турк- 
меністан, Узбекистан, Киргизстан, 
Пакистан, Індонезія, Єгипет і ряд 
інших країн. ЦРУ відродило програ
ми «холодної війни», спрямовані 
проти ісламських ЗМІ, окремих 
релігійних діячів, політичних партій 
тощо.

Стаття в журналі Newsweek про 
паплюження американськими воя
ками на кубинській військовій базі 
Гуантанамо Корану збурила нена
висть в ісламських країнах до США. 
В статті зазначається, що з метою 
психологічного тиску на ув'язнених 
тут навмисне виносили Коран в туа
лет, кидали книгу в унітаз тощо. Все 
це робилося нібито у відповідності з 
інструкцією, яка була надіслана на 
базу від вищого військового 
керівництва США. І хоч опісля жур
нал і видрукував спростування своєї 
публікації, але це не зупинило нарос
тання антиамериканських настроїв. 
В Афганістані, Пакистані і Палестині 
відразу ж пройшли антиамери- 
канські демонстрації. Демонстранти 
палили американські прапори, ви
магали смерті для тих, хто нищив 
мусульманські святині. Триста 
ісламських лідерів Афганістану 
провінції Бадахшан закликали до 
джихаду щодо США, якщо плюндру- 
вальників Корану не віддадуть під 
суд. Тисячі афганців вийшли на ву
лиці Джелалабаду та інших міст на 
знак протесту проти злочинів аме
риканської воєнщини. Демонстран
ти трощили все на своєму шляху, 
підпалювали американські консуль
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ства, будинки місій ООН. Для на ве
дення порядку приходилося викори
стовувати солдат афганської армії. 
27 травня відбулися скоординовані 
антиамериканські акції протесту в 
Пакистані, Афганістані, Єгипті, Ту
реччині, Великобританії та Малайзії. 
Ніякі заяви американського військо
вого керівництва про невідпо
відність статті журналу дійсності вже 
не беруться до уваги. Не втихомири
ла протестуючих навіть заява амери
канського уряду: «Ми виступаємо за 
свободу релігії, а відтак будь-які про
яви неповаги до священного Корану 
чи якоїсь іншої священної книги не 
є нашою політикою». Борці за іслам 
вимагають покарання винуватців 
справи «Коран в туалеті».

З 2006 року в громадських почат
кових школах південнонімецької 
федеральної землі Баден-Вюртен- 
берг вводиться викладання ісламу.
Таке рішення прийняв уряд землі, 
враховуючи значну кількість тут 
дітей з мусульманських сімей. Курс 
ісламу буде викладатися дітям із му
сульманських сімей на добровільній 
основі. Уроки будуть проходити 
німецькою мовою. Повсемісне вив
чення ісламу в навчальних закладах 
землі, окрім початкових шкіл, не пе
редбачається.

В Голландії нині проживає не 
тільки багато вихідців із мусуль
манських країн. Спостерігається 
якийсь бум в прийнятті ісламу 
корінним населенням Нідерландів. 
Три чверті опитаних голландців вба
чають в цьому загрозу для своєї 
країни. Хоч варто відзначити те, що

зростання ісламу в цій країні не су
проводжується, як в Італії чи Іспанії, 
якимись терактами чи безпорядками.

Туреччина на 99% є мусуль
манською країною. Турецькі жінки 
все активніше входять в життя му
сульманських громад країни. Цьому 
сприяє поява нового класу освічених 
жінок, які вимагають більше грома
дянських прав. Тут відібрано групу 
жінок, які після відповідної підго
товки займуть посади помічників 
муфтіїв або витлумачувачів релігій
них законів. З 2002 року вперше в 
історії групи турецьких паломників 
у Мекку очолюють жінки. В минуло
му році для проведення проповідей 
в різних областях Туреччини було 
направлено 150 жінок.

З 1975 року ваххабісгський рух 
одержав фінансову підтримку у 75 
млрд. доларів. Ці кошти йшли пере
важно із Саудівської Аравії, яка має 
великі гроші для цього від продажу 
нафти. Журнал «US News and World 
Repopt» пише: «Королівство фінан
сувало сотні мечетей, шкіл та 
ісламських центрів за кордоном, по
ширюючи активно приховану секту 
ісламу, яка відома своїми закликами 
не довіряти невірним, антисемітиз
мом і майже середньовічним став
ленням до жінки».

Хоч президентські вибори в Ірані 
не за горами -  у червні ц.р., але 
міжнародні експерти вважають, що 
їх наслідки істотно не позначаться на 
політиці цієї країни, бо ж, відповідно 
до Конституції Ірану, основу 
правління тут складає принцип «ве-
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лаят-е-факіх», тобто правління 
іранського духовного лідера. Прези
дент Фатамі, на якого демократичні 
кола країни покладали великі 
сподівання, у своїй діяльності був 
спутаний режимом мул, які вважа
ють, що будь-які реформи призве
дуть до неконтрольованої кризи в 
країні. Незважаючи на наполягання 
американців, щоб Іран вивів із Лива
ну представників стражів ісламської 
революції, питання постійно зависає. 
Стражі ісламу вже два десятиліття 
мають помітний вплив на шиїтське 
населення цієї країни, послугували 
стимулом для створення тут екст
ремістського руху «Хезболла», прове
ли навчання його збройних сил.

Керівник мережі «Аль-Каїди» Абу 
Мусаб аз-Заркаві поширив в Інтер- 
неті заяву із погрозами іракським 
шиїтам як віровідступникам. Аз-
Заркаві твердить, що вони співпра
цюють із прихильниками християн
ства, які окупували мусульманську 
країну, плюндрують її святині.»Ал
лах наказав нам нападати на 
невірних в будь-який спосіб, наваіть 
якщо разом із озброєними невірни
ми загинуть випадково й жінки і 
діти, говориться в заяві. -  Головне -  
це джихад. Відтак все, що заважає 
йому, слід відкинути». Лише в травні 
за перші півмісяця аль-каїсти скоїли 
в Іраці 21 теракт.

Рада муфтіїв Росії виступила про
ти введення в школах православного 
Закону Божого, на чому настирливо 
наполягає Московський Патріархат.
Рада муфтіїв пропонує ввести в шко
лах курс з історії традиційних релігій.

Водночас у зверненні до Президента 
Росії висувається вимога не допусти
ти до викладання в школах право
славних священнослужителів.

Масхадов -  мученик за іслам і за 
свій нещасний народ. Його обрання 
Президентом Ічкерії визнало все 
Європейське співтовариство, окрім 
країни-колонізатора -  Росії. Тепер че
ченські радикали мають свого героя, 
смерть якого дає підставу їм для бо
ротьби до остаточного знищення за
гарбника -  ворога кавказьких мусуль
ман. Новим Президентом Ічкерії че
ченський рух опору назвав Ахмада 
Файруза шейха Абдулхаліма -  главу 
шаріату (ісламського суду). Повідо
млення про призначення підписав 
польовий командир Шаміл Басаев і 
емісар Масхадова Ахмед Закаев. 
Шейх Абдулхалім є вихідцем із Са
удівської Аравії. В Ічкерії він живе 
давно. Тут він готував патріотів- 
смертників, був одним із лідерів вах- 
хабістського підпілля. На вірність йо
му тепер можуть присягнути «всі му
сульмани Республіки Ічкерія, а також 
Кавказу і всієї Росії», -  вважає Басаев.

Мусульманський Пакистан про
тягує руку дружби індуїстській Індії.
Як відомо, причиною протистояння 
цих країн є Кашмір, населений пере
важно мусульманами -  територія, на 
яку претендує Пакистан і якому в цих 
намірах всіляко допомагають 
кашмірські сепаратисти. І ось приїзд 
президента Мушаррафа нібито на 
матч з крикету між збірними двох 
країн дав можливість йому зустрітися 
з прем’єр-міністром Індії Манмоха- 
ном Сінгхом. Покидаючи стіни свя
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щенного індуїстського храму Суфі, 
Мушарраф заявив: «Ми привезли з 
собою послання миру». То ж будемо 
сподіватися, що ядерна зброя Пакис
тану не полетить на мільярдну Індію.

Рух бідноти проти режиму Пре
зидент Узбекистану Карімов вико
ристав для придушення ісламу, який 
є єдиним реальним чинником впли
ву тут на суспільство, єдиним воро
гом неподільної влади узбецького 
президента. Але ж 90% населення 
країни -  мусульмани. Тому, як про
гнозують політологи, з часом в цій 
країні все ж визріє ісламська рево
люція на зразок іранської. Але наразі 
в Узбекистані немає свого аятоли 
Хомейні. Всіх потенційних релігій
них ватажків Карімов «стриже, як га
зон». Ось і зараз він арештував ва
тажка ферганських ісламістів Акра- 
ма Юлдаша, з історії якого й почала
ся кривава драма в Андижані. Під 
час суду над ним з метою довести 
його «терористичну сутність» не 
знайшлося будь-яких переконливих 
свідків. А щоб знищити мирну де
монстрацію протесту, влада спрово
кувала з її боку постріли, які й дали 
їй привід цілеспрямовано нищити 
протестуючих (вбито десь 600-800 
осіб, із них третина -  жінки), а опісля 
й знайти «аргументи» для ув’язнення 
Юлдаша, «списати» жорстокість на 
фанатиків із секти «Акрамія».

Події в Андижані узбецький пре
зидент Іслам Карімов пояснює 
витівками світового ісламського екс
тремізму і тероризму, прагненням 
«зовнішніх сил» повалити його «за
конну владу». Як відомо, в Узбекис

тані невдоволення політичним ре
жимом Керімова виявляється не 
вперше. Півтора роки тому жінки- 
смертниці вчинили терористичні ак
ти. В країні дійсно працює низка 
опозиційних організацій, зокрема 
«Ісламський рух Узбекистану», «Ве
ликий ісламський халіфат». Діють 
ісламські організації «Хізб-ут- 
Тахрір» і «Акрамія». Вони виступа
ють проти дислокації американсь
ких військових баз в країні, виступа
ють за релігійну форму держави. 
Проте більшість оглядачів схильні 
пояснювати вибух народного невдо
волення тяжкими умовами життя в 
роки майже 15-річного правління 
країною колишнього секретаря Са
маркандського обкому КПРС. Кари
мов не випадково звинувачує у всьо
му «ісламський тероризм». Розміс
тивши на території Узбекистану 
американські військові бази і став
ши в такий спосіб «стратегічним 
партнером» СІЛА, диктатор споді
вається, що налякані цим терориз
мом американці підтримають його, 
простять йому «узбецький тянь-ань- 
мень». Але якщо в Китаї було вбито 
до сотні студентів, то в Андижані 
десь біля 600 протестуючих. Перша 
реакція Вашингтона засвідчила, що 
Керімов не помилився. Засудивши 
використання сили щодо «неозб
роєних цивільних осіб», держдепар
тамент СІЛА водночас висловив 
стурбованість визволенням з анди- 
жанської в’язниці членів «ісламсько
го руху Узбекистану». Боячись ради
кальних ісламістів, і СІЛА і Росія не
гласно висловилися за те, щоб при 
владі в Узбекистані залишався 
Керімов.
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О.Панфілов, директор Московсь
кого центру екстремальної жур
налістики, вважає, що в узбецького 
Президента Керімова найбільший 
ворог -  ісламісти, насамперед «Хізб 
ут-Тахрір». Ця партія популярна в 
народі, але екстремістською цю ор
ганізацію визнано лише на території 
СНД. Вона не закликає до збройних 
повстань, керуючись принципами 
мирної боротьби, ідеологічного, так 
би мовити, захоплення влади. «Хізб 
ут-Тахрір» працює з населенням. 
Жодний суд ніколи не довів, зо зви
нуваченні у причетності до «Хізб ут- 
Тахрір» тримали в руках зброю». 
(Високий замок. -1 9  травня)

В столиці Китаю Пекіні почалася 
реконструкція давньої мечеті. Вона 
була тут побудована ще в 996 році, в 
роки династії Ліао (907-1125). Ме
четь є найбільшою в Китаї і 
найбільш вшанованою серед му
сульман. Реставрація мечеті обій
деться в 2,4 млн. доларів. Буде реста
вровано не лише мечеть (площа -  5 
тис. кв.м.), а й ще два будинки, які 
влада Китаю повернула мусуль
манській громаді. Пекінська мечеть 
має унікальну колекцію давніх му
сульманських рукописів і друкова
них документів, старі книги. У п’ят
ничні дні до мечеті приходять до 700 
вірних, а у святкові -  декілька тисяч. 
Нині в столиці Китаю проживає біля 
250 тис. мусульман.

Іслам забороняє жінкам брати 
участь у керівництві. Всупереч цьому 
парламент Кувейту вніс поправки до 
виборчого законодавства, які нада
ють жінкам право голосу. Відтак во

Релігія в сучасному світі_______________

ни відтепер зможуть обирати й бути 
обраними під час місцевих і парла
ментських виборів. Як жест у бік 
ісламістів, в законодавстві залишено 
статтю, яка свідчить, що жінки- 
політики і жінки виборці не повинні 
порушувати ісламські закони.

В ісламському Ірані офіційно 
дозволені аборти. Таке рішення 
іранського меджлісу: 127 із 217 депу
татів -  за. Але цей дозвіл діє лише 
при наявності загрози здоров’ю ма
тері чи дитині. Правда, ще рано го
ворити про те, що рішення меджлісу 
є остаточним. Його має затвердити 
духовний глава країни.

БУДДИЗМ
Гігантську статую Будди виявле

но в афганській провінції Баміан.
Лежача статуя Будди значно переви
щує за своїми розмірами ті, які зни
щили 4 років тому таліби. Статуя за
сипана піском на території буд- 
дистського монастиря. Археолог Зе- 
марьялай Тарзі гадає, що вона була 
засипана свідомо монахами, щоб 
зберегти її від навали мусульмансь
ких армій. Гігантські скульптури 
Будди відносяться до III ст. н.е., коли 
Баміан був процвітаючим буд- 
дистським центром.

Буддистський лідер світового 
рівня Далай-лама ХІУ схилив свою 
голову біля постаменту з тілом Івана 
Павла II. Духовний лідер Тибету од
ним із перших лідерів планети при
був до Ватикану. «Мені дуже сумно, -  
сказав він. -  Ми втратили одного з 
найбільших людей, видатного
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керівника, який володів особливим 
баченням світу».

Тайланд нині практично висту
пає центром світового буддизму. Він

вабить вірних цієї світової релігії ба
гатьма своїми святинями. 31 травня 
в Бангкоці відбувся світовий кон
курс «Міс Всесвіту -  2005». Проте 
конкурс цей був на грані зриву. 81 
красуню катали по річці і фотогра
фували їх на фоні місцевих визнач
них пам’яток. Вони були в бікіні. 
Декілька знімків було зроблено біля 
буддистської святині -  храму Ват 
Арун. Фотографії розмістили на 
офіційному інтернет-сайті конкурсу, 
в місцевій пресі. І ніхто при цьому не 
передбачив, що оголені красуні на 
фоні храму викличуть образу 
релігійних почуттів буддистів. Збуд
жені мешканці тайландської столиці 
готовилися вийти на вулиці з вимо
гою відміни шоу. В останній момент 
втрутився прем’єр-міністр країни 
Таксін Шінаватра, який закликав 
співвітчизників дотримуватися спо
кою, бо ж образа почуттів скоєна 
несвідомо. Організатори конкурсу 
публічно вибачилися перед буддис
тами країни і заявили при цьому, що 
вони знали, в якому вигляді жінкам 
дозволено заходити в храм і з’явля
тися на його території, але не знали,

що ці обмеження поширюються ще 
далі. Страсті припинилися лише 
після того, як фотографії, які обра
жали почуття віруючих, були зняті із 
сайту «Міс Всесвіту».

ІУДАЇЗМ
В Берліні 10 травня відкрито ме

моріал пам’яті 6 мільйонів євреїв, 
які загинули від рук нацистів у 1933- 
1945 роках. Конструкція із понад 
2700 стел розміщена у вигляді 
решітки. Між цими блоками можуть 
ходити відвідувачі комплексу. Стели 
розміщені так, що нагадують поле з 
колоссям.

В роки Другої світової війни в 
Німеччині було знищено 80 синагог.
Це було одним із елементів гітле
рівського плану із знищення єврей
ства. Нещодавно у відбудованій 
Новій синагозі в Берліні організова
но музей, який розповідає про зло
чини Холокосту. Нині єврейська 
громада Берліну нараховує більше 10 
тис. осіб.

Обряд бар-міцви і бат-міцви (по
вноліття) пройшли біля Стіни плачу 
в Єрусалимі біля трьох тисяч дітей 
віком 12-13 років. Більшість з них -  
вихідці з України. Тому ця подія ста
ла своєрідним ізраїльсько-українсь
ким святом. Вона проводилася за 
сприяння Всеукраїнського єврейсь
кого конгресу, Об’єднання єврейсь
ких спільнот України. В небаченому 
чотирьохгодинному марафоні під 
відкритим небом взяв участь голо
вний рабин Ізраїлю Іона Метцгер, 
провідні рабини країни, міністр із
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справ діаспори Н.Щеранський та 
інші міністри, парламентарії. Харак
терно, що слова священних молитов 
повнолітні виголошували разом із 
головним рабином Всеукраїнського 
єврейського конгресу Моше-Реувен 
Асманом.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ
Міжнародне товариство свідо

мості Кріпиш сповідує принцип то
лерантності у міжконфесійних 
відносинах. У своєму листі до Вати
кану воно висловило своє співчуття 
з приводу смерті Івана Павла II «на
шим друзям-католикам у всьому 
світі». «Ми молимося за те, щоби ви
явлені ним якості духовного пастиря 
і вірність ідеалам віри завжди служи
ли прикладом для всіх. Як вайшнави, 
ми особливо вдячні Папі за його 
рішучий захист святості людського 
життя, його щирі заклики опікува
тися слабкими і гнобленими, за його 
звертання до молодого покоління 
шукати сенс життя через відданість 
Богу. Ми також високо цінуємо за
клик Його Святості до діалогу 
релігій».

Послідовники Церкви Останньо
го Завіту знаходяться в центрі уваги 
органів державної влади Красно
ярського краю. Ось тому питання 
виконання ухвали губернатора краю 
від 2 березня 2001 року «Про заходи 
з нормалізації ситуації в місцях ком
пактного проживання послідовників 
Церкви Останнього Завіту (громади 
Віссаріона)» щороку виноситься на 
засідання місцевих органів влади. 
На останньому засіданні відзначало

ся, що поруч із позитивними момен
тами взаємодії органів охорони здо
ров’я і громади Віссаріона має місце 
невиконання положення про пас
портний режим Росії, частина 
послідовників Церкви не мають ме
дичних полісів. Мають місце відмо
ви від щеплень, що ускладнює мож
ливість виїзду послідовників Церкви 
в соціум. Відзначався незадовільний 
стан доріг, непостійність телефонно
го зв’язку тощо. Усунути зазначені 
недоробки зобов’язали адміністра
цію Курагінського району.

Верховний суд Японії залишив у 
силі смертний вирок одному із 
керівників секти «Аум Сінрікьо» 
Кукзуакі Оказакі. На його совісті 
вбивство юриста, який виступав 
проти цієї релігійної спільноти. На 
черзі розгляд судом апеляцій ще 13 
активістів «Аум Сінрікьо», які також 
вже мають смертельний вирок. Ор
ганізація була заборонена в Японії 
після того, як її послідовники розпи
лили нервово-паралітичний газ 
«зарін» на трьох лініях токійського 
метро. Японська поліція має підозру, 
що прихильники «Аум» створили 
якусь нову гілку секти і практикують 
тепер побоїща і тривалі процедури 
прийняття гарячих ванн з метою ду
ховного очищення.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ
Главою японської релігії сінто 

вважається імператор країни. В гімні 
країни є слова побажань йому дов
голіття. Багато вчителів Японії роз
глядають це як порушення принци
пу відокремлення церкви від держа
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ви, а відтак відмовляються викону
вати національний гімн в школах. 
Японський суд заборонив знижувати 
зарплату тим вчителям, які це коять.

Масонство повертається в Росію.
Офіційною датою його відродження 
тут вважається 24 червня 1995 року. 
Нині більше 90 діючих Великих ма
сонських лож визнали Велику ложу 
Росії. Масонство дійшло до різних 
міст РФ. Тут члени ложі засновують 
свої клуби, до яких входять 
найбільш заможні і представницькі 
особи із світу бізнесу і соціальної 
еліти. Уже в 2001 році членів ма
сонських клубів було в Росії біля 
мільйона. Вони належать переважно 
до т.зв. «білого масонства», функція 
якого полягає переважно в тому, 
щоб виявляти вплив на суспільство 
в певних сферах життя, зокрема в 
культурі, економіці, соціальному 
житті.

В ході реалізації програми «Ство
рення шляхів до миру і примирення 
під час глобальної кризи» д-ру Муну 
і його дружині в присутності пред

ставників ісламу, іудаїзму та христи
янства, конгресу США було вручено 
Корону миру. Метою програми було 
нагородження найбільш видатних 
осіб за їх внесок у справу утверджен
ня миру у всьому світі. За заснування 
десятків миротворчих організацій у 
всьому світі супругам Мун вручили 
ще особливу нагороду -  «Король і 
Королева миру».

МІСТИКА
Ринок нечистої сили в Росії вра

жає. Можна уявити собі, скільки лю
дей звертається до магів, якщо 
тільки в Москві щорічні прибутки 
чаклунів та екстрасенсів становлять 
8-10 млн. доларів. Але це є не
офіційні дані, бо ж точного обліку 
тут ніхто не веде. Що стосується по
терпілих від дій ворожок, то тільки в 
Інститут Сербського щороку на ліку
вання потрапляють понад сто осіб. 
Але це вже лікування не у психолога, 
а в психіатра, бо ж у потерпілих 
відбувся, як кажуть, зсув по фазі, 
руйнація їх організму. (Експрес. -  
27 лютого)
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю
Релігія і патріотизм, віруючі і їх участь у Помаранчевій революції, особливості 

розвитку релігійних організацій у Донецькому регіоні Ці та інші питання були об
говорені «РП» з одним із найавторитетніших релігійних лідерів Східної України Ле
онідом Падуном -  старшим єпископом Української Християнсько-Євангельської 
Церкви (Донецьк).

МЫСЛИТЬ НА УРОВНЕ УКРАИНЫ,
ИНТЕРЕСОВ УКРАИНСКОГО НАРОДА

«РП»: Скажите, пожалуйста, можно ли совместить патриотизм, украинский патрио
тизм с принадлежностью к христианству, поскольку часто утверждают, что оно вненаци- 
онально?

Л.Падун: Прежде всего я хотел бы начать с того, что я считаю самым главным. Бук
вально на днях купил своему сыну книжку «Басни Крылова». И там я прочитал в басне 
«Квартет» такие слова: «А вы, друзья, как ни садитесь, все ж в музыканты не годитесь». 
Так вот, я думаю, что иногда мы акцентируем внимание на каких-то законах, структурах 
или ещё на чём-то, но я хотел бы обратить внимание на следующее: я вижу решение про
блем или вообще прогресс всей страны только в одном -  прежде всего в качественном 
отношении людей к своей стране и своему народу. Возможно, во Львовской области 
меньше проблем, чем в Донецкой, где я живу, но отсутствие патриотизма и отсутствие 
любви к своему народу прежде всего и порождает эти проблемы. Не важно, кто это -  по
литик, бизнесмен или руководитель Церкви, но чаще всего все сводится к каким-то оп
ределенным частным, местным, личным интересам, личностным интересам.

Не так много людей в Украине, которые мыслят на уровне Украины, которые мыслят 
на уровне народа и которые для себя приоритетом поставили прежде всего интересы или 
пользу всего украинского народа. Получается, что каждый одеяло тянет на себя. Политики 
в своём мире, в бизнес-мире своё одеяло тоже есть. То же самое и в религиозном мире. 
Но страдает от этого прежде всего народ, простые люди, которые не всегда могут разо
браться в политических процессах, в экономике своей страны. А ещё более дремучий лес 
для них -  это мир религии, когда христианские конфессии или религии различные откры
то выражают свою вражду или какие-то конфликты демонстрируют. Жертвами этого ста
новятся прежде всего простые люди. И, я думаю, до тех пор это будет, пока каждый укра
инец не поднимется над своими интересами и пока каждый не сделает для себя приорите
том судьбу своей страны, своего народа, пока не на словах, а на деле мы будем, как в этом 
« Квартете», менять места или инструменты, а всё останется так же.

Поэтому, первое, я считаю, необходимо каждому из нас задуматься об общей пользе 
для всей нашей страны, всех наших людей. Если мы читаем Библию, то все люди Библии, 
которые стали известны нам на страницах Библии -  это были патриоты своего народа. 
Начиная от Бытия и до Откровения, мы находим людей, которых использовал Бог могу-
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щественно и прежде всего потому, что они были патриотами своего народа. Возьмите 
даже ту же Деву Марию, которая родила Исуса Христа. Это великая женщина -  матерь 
Господа Иисуса Христа. Когда она забеременела Иисусом Христом, пришла к Елиза
вете, то её слова были следующие: «Воспринял Израиля отрока своего, воспомянул 
милость». Мария была еврейкой. Израиль -  это был её народ. И для неё её народ был са
мым главным и ценным из всего, что у неё было вообще. И в этой благодарности Богу, 
которую она высказывает, она говорит: «Бог воспринял Израиля», т.е. народ свой.

Если бы она была украинка, она сказала бы: «Бог воспринял отрока Украину, воспо
мянул милость». Не просто сказала «Украину», а «отрока», как о ребенке, говорит нежно, 
ласково. Посмотрите на других людей, в частности таких, как Захария, отец Иоанна Кре
стителя, или праведный Симеон, чающий утешения своего народа. Или Анна вдова 
(в первых главах Евангелия Иоанна). Все они служили Богу и служили своему народу, все 
были заинтересованы только одним: прежде всего -  это утешение, избавление своего на
рода. Они печалились о его проблемах. Взять пророков, которых мы находим в Библии, 
они плакали о проблемах своего народа. Возьмите Иеремию. Сколько слёз он пролил, 
видя проблемы людей, беззакония или даже просто отсутствие дождя. Это стало пробле
мой для пророка Иеремии, который стоял перед Богом, молился, плакал о своём народе.

Я хочу вам сказать, что не так много у нас людей, которые могут плакать о своём на
роде так, как пророк Иеремия, Исайя или другие. Или как пророк Ниемия, о котором вы 
знаете из Библии, когда к нему пришли люди из Иудеи, пожаловались на жизнь, то он 
печальный был несколько дней, даже рисковал своей жизнью. Будучи пленённым, он 
пришел к царю Артаксерксу, который увидев на нём печальное лицо. На то время это 
было смерть Ниемии, но он не мог скрыть своей печали о своём народе.

Перемены наступают не в разуме людей, не от того, что мы просчитаем всё, вычис
лим или какие-то итоги подведём. Все перемены начинаются в сердце каждого человека 
лично. Если это не придёт, то в Украины не будет будущего. А если это придёт, в Украи
ны будет будущее.

«РП»: Дайте Вашу оценку хода последних Президентских выборов в Украине. Какое 
участие приняла возглавляемая Вами Церковь в событиях предвыборного процесса?

ЛПадун: Я очень благодарен Богу за Виктора Андреевича Ющенко, потому что ни
когда в моей жизни не было такого, чтобы я сердцем мог уважать власть. Это впервые, 
когда я с уважением могу сказать: это -  мой Президент. Я горжусь тем, что я -  украинец. 
Слава Богу за таких людей, как Виктор Андреевич и те люди, которые рядом с ним. Я ду
маю, что нам, как руководителям Церквей, нужно всё таки оставить какие-то маленькие 
свои программы, свои амбиции, то, что разделяет нас, и посмотреть на Украину такими 
глазами: это -  наша страна, это -  наш народ. Его печали -  это наши печали, радости на
шего народа -  это наши радости. Все, что служит к пользе нашего народа, давайте будем 
ему служить. Каждый на своем месте!

Мы делали всё, что могли в Донецке. К сожалению, Донецк -  это город, который до 
сих пор еще (да и Донбасс) остаётся территорией совершенного диктата. Представьте се
бе, что за время выборов никогда и нигде не было никакой символики оранжевого цве
та! Никакой! Просто не было. Если кто-то и пытался ею пользоваться, то били машины: 
разбивали окна машин, прокалывали колеса, просто избивали этих людей. Тоесть, это
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был самый настоящий режим террора, в котором мы в дни избирательной кампании на
ходились. Мы обращались за помощью в Госкомрелигий, поскольку в последнее время 
действительно ощущали в отношении нас дискриминацию, не имели никаких прав, пе
реживали серьезные гонения. Не побоюсь сказать, что даже моя жизнь находилась 
в опасности. Я просил Госкомрелигий написать хотя бы письмо-характеристику о нашей 
Церкви для нашей Донецкой власти. Они отказались. Разве это не говорит о качестве 
и стиле их работы? А разве наша деятельность находилась вне закона? Разве то, что мы 
делали во время выборов, антигосударственно?

Как служитель Церкви, как старший епископ, я никогда во время службы не делал 
политических заявлений, давая полное право людям на самостоятельный выбор. Но при 
этом я призывал людей прежде всего молиться за честные, справедливые выборы. Это
го уже было достаточно для того, чтобы все в городе знали, что мы -  за Ющенка. Одна
ко никогда (у меня есть доказательства этому, которые при желании вы можете прове
рить) мной не было сделано ни одного официального заявления в пользу какого-то кан
дидата. Но все до одного в городе, особенно чиновники, знали, что мы за Ющенка, 
и только потому, что мы молились постоянно за справедливые и честные выборы, за во
лю Божию, за добро для Украины. Кроме того, я подписывал те документы, обращения, 
которые звучали на Майдане Незалежносте в Киеве, в частности обращения к руководи
телям церквей, Верховному Суду, прежнему Президенту, подписывали разны обраще
ния, которые, я считаю, не имели политического характера, а были основаны на Библей
ских принципах, основное предназначение которых -  поддержать людей, которые дей
ствуют честно, и призвать людей быть честными в своем выборе. Никто не может обви
нить меня в том, что я находился на какой-то политической стороне или выражал свои 
политические настроения. Хотя параллельно с нашей деятельностью у нас в Донецке 
очень откровенно некоторые церкви (в частности Московский Патриархат) выступали 
за выбор именно Януковича. Как донетчанин, я лучше многих знаю, что такое донецкая 
жизнь, что такое местный режим, что такое отсутствие прав человека и элементарного 
уважения к личности. Все это сформировано властями Донецка. Я не боюсь про это го
ворить, ибо мне, как говориться, уже нечего терять.

Но я благодарен Богу, что в этом же городе есть много людей, которые любят свой 
город, которые любят свою страну. Они (а это тысячи людей), рискуя своей жизнью, 
зная, что нас не только вытеснили, дали два официальных запрета на молитву о единст
ве в мире, Украине, но планировали силой разогнать, все равно приходили в центр горо
да возле памятника Шевченко, чтобы молится открыто за мир, единство и независи
мость Украины. Мы провели 22 дня в таких молитвах. Конечно, это всё вылилось в но
вые гонения, в новые притеснения, новые дискриминации. Но я считаю, что наш народ, 
наша страна стоит того, чтобы кто-нибудь платил за неё и такую цену. Я говорю на рус
ском языке, хотя могу говорить и на украинском. Я намеренно отвечаю на русском язы
ке, потому что, к сожалению, немалая часть людей в Украине говорят на этом языке не 
по своему выбору, а потому что это было навязано политикой, им была навязана россий
ская культура, российские ценности и т.д. Особенно в Восточном регионе русский язык 
был нормой всегда, поэтому люди в том, что не пользуются украинским языком, не ви
новны. Они есть. Их нужно уважать, принимать тоже как часть украинского народа.
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А к т уа л ьн е  ін т ер в 'ю

Я подписывал Обращение к украинскому народу. И во время выборов -  и Президен
ту, и Верховному Суду. Но я их подписывал, сидя не в Киеве, а в Донецке. Я думаю, вы 
должны понимать, что это было немножко по-другому совсем. Я всегда буду рад любо
му человеку, чьё сердце бьется для Украины. Я готов протягивать руку, служить, работать 
вместе со всеми, делать свою часть, чтобы наш украинский народ, который глотнул эту 
свободу, почувствовал вкус этой свободы, который на самом деле как-то вот впервые за 
сотни лет ощутил какую-то гордость за то, что есть страна Украина, есть украинский на
род, чтобы эти порывы все, эти все прекрасные возвышенные чувства не были погаше
ны ни государственными чиновниками, ни тем более религиозными руководителями 
или деятелями. Хотелось бы, чтобы этот огонь горел дальше, чтобы люди любили свою 
страну, каждый вносил свою часть, делал своё дело.

«РП»: Известно, что некоторые религиозные организации Украины во время выбо
ров были активно задействованы в агитации за В.Януковича. В этом мы усматриваем яв
ное нарушение ст.5 Закона о свободе совести. А может быть эта статья устарела и рели
гиозные организации все же должны включаться в политическую жизнь?

ЛЛ адун. Что касается политики, то скажу однозначно -  Церковь не должна участво
вать в ней по одной простой причине: в каждой нормальной стране есть всегда люди раз
личной политической ориентации, и все они должны иметь место в любой Церкви. Это 
означает, что если Церковь ориентирована односторонне, тогда всем остальным туда 
входа просто нет. Церковь -  это место открытое для всех людей, независимо от их поли
тических убеждений. Конечно, граждане -  это другое дело, каждый имеет право делать 
свой выбор, быть активным в гражданской и политической жизни. На это мы благослов
ляем их. И пусть Бог благословит. Что касается Госкомрелигии, то чего-то хорошего 
о нем мне сказать совершенно нечего, плохого -  не хочу.

Уважаю нашего Президента, доверяю его решению и выбору. Думаю, что он сделает 
правильное решение. И пусть будет у него .много здоровья и силы, потому что я хочу 
сказать смело сегодня, что впервые люблю своего Президента. Я уважаю его, я готов ид
ти рядом с ним и делать всё то, что есть у него в сердце. Он был в Донецке, выступал 
и сказал прекрасную речь. Скажу вам, что я благодарил Бога за такую честную, открытую, 
очень красивую и благородную речь. Конечно, не все восприняли её одинаково. А это по
тому, что Донбасс -  он специфичен тем, что там царят пророссийские интересы и веют 
российские флаги, к сожалению. Поэтому не так просто и нашему Президенту, и тем, кто 
на самом деле любит Украину. Им там приходится быть в роли изгоев или людей второ
го сорта. Но все равно я верю, что победа будет, Донбасс будет вместе с Украиной, Укра
ина будет единой, Украина будет материально и духовно процветающей страной.
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ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ЧИТАЧІВ
Що нині відомо про релігійну течію «Ашрам Шамбала»?
Релігійна спільнота «Ашрам Шамбала» не є зареєстрованою державними ор

ганами, але кількість її послідовників зростає. Проте на відміну від багатьох 
інших релігійних течій, що з’явилися в Україні в останнє десятиліття, ця відзна
чається тим, що молоді люди, які в неї попадають, тут же відмовляються від 
сім’ї. І не тільки відмовляються, а втрачають з нею будь-які зв’язки. При цьому 
навіть ім’я міняють. Починаються пошуки батьками безнадійно зниклої дочки 
чи сина. Так, в Сімферополі зникла півроку тому 24-річна Таня. Господиня, 
на квартирі в якої жила дівчина, каже, що не знає куди вона поділася. В книзі 
«Магические пассы» слідчі знайшли записку такого змісту: «О Великий Царь 
Шамбалы Ригден Джало! Я в этот трудный для меня момент обращаюсь к Вам! 
Я прошу Вас о помощи и поддержке всех светлых сил и всех иерархов Шамба
лы! Если на то будет сила, то определите и дайте мне знаки Силы о моем даль
нейшем пути. Прошу также Вашего разрешения на посещение Крымского семи
нара, уладьте все мои финансовые вопросы по семинару».

Засновником секти «Ашрам Шамбала» є новосировець Костянтин Руднев. 
Ще в 1989 році він організував фірму, яка займалася східною медициною. Через 
два роки вона вже стала «Сибірською асоціацією йоги». В кінці 90-х років 
К.Руднєв проголосив себе гуру під ім’ям Шрі Джнан Аватар Муні. У 2000 р. 
філіали його секти були вже й за межами Росії. Тут вони називалися по-різному: 
«Ашрам Шамбала», «Шлях в Біловоддя», «Академія культових наук», школа 
«Езотеричні основи бізнесу», школа «Авіценна» та ін. В 1999 р. прокуратура Но
восибірська визнала секту антисоціальною. К.Руднєва було направлено 
в психіатричну клініку, з якої він втік і з того часу публічно на людях не з’яв
ляється. Всі, хто вступає до секти, зникає, дехто -  назавжди. В розмові з жур
налістом О.Білоножком згадана вище Таня-Марина сказала: »Додому поверта
тися не збираюся. Пішла з дому добровільно».

Секта «Ашрам Шамбала» має чітку ієрархічну структуру. Найвища сходин
ка -  за гуру Руднєвим. Потім йдуть вчителі, сатхаки... Останні мають безвідмов
но виконувати вказівки осіб вищого рівня ієрархії. Відмовляючись від всього 
матеріального, вони продають свою нерухомість. В деяких із квартир організо
вано гуртожитки для сатхаків. Спати вони мають не більше чотирьох годин, ре
шта часу -  для праці. їжа для сатхаків також має значні обмеження. Заборонені 
будь-які соціальні зв’язки.,

Культ гуру в секті беззастережний. В полі уваги вірних всі розмірковування 
Руднєва, його відпочинок на природі, навіть сексуальні оргії. В написаних гуру 
брошурах багато сексу. «Це ми любимо, - твердить «новий святий»» -  Відразу на
родну душу чіпає. Головне, це всім буде зрозумілим». Джерелом прибутків для 
секти є пожертви, оплачувані лекції і семінари, продаж літератури, поширення 
різних «магічних предметів».

Інформацію підготовлено АКолодним на основі статті 
Є.Олександрова з газети «Факты» від 17 березня ц.р.
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НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Ігнатуша Олександр. Інституційний розкол Православної Церкви в Ук
раїні: генеза і характер (XDC-30-ті рр.. XX сг..). -  Запоріжжя, 2004. Розкри
вається природа розколу, що стався під впливом української революції 1917 
року в православній церкві на Україні. Розглядаються суспільно-політичні і 
етнокультурні чинники, які прискорювали або гальмували процес кон
солідації Української національної Церкви і зрештою повернули її до умов 
буття в російсько-радянській імперській системі.

Гаюк Ирина. Армянская Церков как уникальный феномен христианско
го мира. Львов, 2005. В монографії розкривається специфіка вірменського 
християнства і його місце в загальнохристиянській системі. З’ясовуються 
причини виникнення різних, зокрема неортодоксальних церков.

Бойко Алла. Преса Православної Церкви в Україні (1900-1917 рр.). -  
Дніпропетровськ, 2003. Розкривається широке коло питань, пов’язаних з те
матикою і проблематикою преси православної Церкви 1900-1917 років. Роз
глядається трактування культурних феноменів у православній церкві.

Релігія і соціальні зміни в сучасному суспільстві. -  Чернівці, 2005. Науко
вий збірник вміщує статті відомих релігієзнавців як з України (М.Бабій, 
П.Гануліча та ін.), так і зарубіжжя (Г.Біддулф, І.Шевців). В книзі є також 
праці молодих релігієзнавців.

Колымагин Б. Крымская экумена. -  СПб: Алетейя, 2004. -  246 с  На основі 
архівних даних, які часто вперше вводяться у науковий обіг, автор відтворює 
багатоманітне життя православних, іудеїв, караїмів, старообрядців, протес
тантів та інших релігійних напрямів півострова в часи керування місцевою 
єпархією Російської ПЦ нині проголошеного святим архиепископа Луки (Вой- 
но-Ясенецького). А це час з кінця війни до середини 60-х років XX століття. 
Владика у свій час написав цікаву книгу «Дух, душа и тело», в якій залучив до 
відстоювання своїх релігійних поглядів сучасні йому досягнення науки.

Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. У 2-х книгах. -  Львів, 2005.
В збірнику вміщено тексти доповідей і повідомлень, виголошених учасника
ми однойменної XV міжнародної конференції, яка відбулася у травні ц.р. 
на базі Львівського Музею історії релігії. Тексти розміщено за темами: Дохри
стиянський період та залишки язичництва; Християнство в різноманітті йо
го конфесій; Історія богословської та релігієзнавчої думки в Україні; Східні 
релігії; Сучасні державно-церковні відносини в Україні; Мистецтво і релігія.
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Наукові конференціїу

Бендик Мирон. Помісність Церков у Вселенській Церкві в навчанні 
львівських митрополитів українського обряду XX століття. -  Івано- 
Франківськ, 2004. В монографії відомого дрогобицького отця-доктора вчен
ня львівських митрополитів Андрея Шептицького, Иосифа Сліпого та Ми
рослава Любачівського висвітлене у контексті органічного розвитку 
київської еклезіологічної традиції, яка мє тисячолітню історію.

Димитрій (Рудюк), архиепископ. Мати Церков Руських: Десятинна Церк
ва в Києві -  настав час відродити. -  К., 2005. Десятинна Церква постала по
чатком священних споруд старого Києва, центром Києво-руського літопи
сання. Владика пише про поховання в Десятинній Церкві, про ї ї  святині і 
реліквії. Висловлює свою думку щодо відродження храму. Книга гарно ілю
стрована.

КОНФЕРЕНЦІЇ
VII Міжнародна Кримська 

конференція «Культ «святих 
місць» в давніх і сучасних релігіях»
відбулася 17-19 травня у Севасто
полі. Організаторами конференції 
традиційно є Національний за
повідник «Херсонес Таврійський» 
та Інститут релігієзнавства Ягел- 
лонського університету (м.Краків, 
Польща). Учасниками конфе
ренції стали провідні спеціалісти 
науково-дослідних інститутів Ака
демій Наук України і Росії, 
працівники музеїв та архівів, ви

кладачі університетів Австрії, Болгарії, Білорусі, Казахстану, Молдови, 
Німеччини, Польщі, Росії та України. Науковцям було презентовано новий 
експонат середньовічної експозиції Херсонеського заповідника -  унікальну 
фреску Богоматері із немовлям XIV століття. Фреску було знайдено у 2004 
р. під час розкопок у фортеці Чембало.
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ4

СОБОР НЕЗАЛЕЖНИХ 
ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ЦЕРКОВ УКРАЇНИ * **

Інформування про церкву євангельських християн почнемо з її історії на 
теренах України. Тут ми маємо розглянути головні етапи виникнення, станов
лення і розвитку цієї релігійної спільноти. Ця релігійна організація не була 
завжди такою як тепер. Вона пройшла довгий шлях свого розвитку, який не 
був всипаний пухом, а сповнений всіляких труднощів і перешкод.

Терниста історія церкви

На самому початку своєї історії ця релігійна організація не була ор
ганізаційно самостійною. Це була інтегрована частина Церкви Євангельських 
християн-баптистів. Ця конфесія не є новою для України. Свій початок вона 
бере ще за часів царської Росії. Але ми не будемо звертатися до такої давнини, 
а почнемо одразу з радянських часів. Це були роки неймовірно тяжкі для всіх 
релігійних громад, а зокрема для протестантів та католиків. Це були часи важ
кої тоталітарної задухи, яка душила суспільство. Всі релігійні організації того 
часу існували в горнилі тоталітарної радянської системи, яка щомиті могла 
розтрощити їх вщент. Деяке пом ягчення наступило в роки горбачовської пе
ребудови. Звичайно, це вже не була репресивна машина сталінщини, яка на 
шляху побудови комунізму перетирала всі релігійні спільноти, але ж був все ж 
її пом’якшений варіант, бо ж існування релігійних громад не стало легшим. 
Хоч і відбулось послаблення прямого силового тиску, але значно зріс тиск опо
середкований. Взагалі тоталітарна система не передбачала існування 
релігійних організацій.

Особливих утисків зазнала в ті роки й описувана нами громада. На її 
шляху поставали нездоланні перепони як юридичного, так і практичного 
плану. Її діяльність була заборонена. Для неї не існувало жодної юридичної 
можливості на легальне існування, хоч формально вона нібито мала право 
на офіційну реєстрацію. Євангельських християн-баптистів практично 
своєрідно загнали у глибоке підпілля, зробили релігійною «сектою», яка не 
повинна була існувати в принципі. Власті постійно «опікувались» ними, 
не подаючи навіть найменшої надії на повну легалізацію. І тут були перепо
ни не лише юридичного характеру. Перед ними, як і всіма протестантами, 
поставав величезний пласт практичний перепон. Над головами членів церк
ви постійно висів дамоклів меч. Вони перебували у стані перманентної не
безпеки, знаючи, що у будь-яку хвилину їх могли репресувати. Сповідуван

4 В кож ном у новом у числі часопису «Сторінка конф есії» надається новій  релігійній течії.
** Текст підготували студенти НаУКМА Б.В.Ворогіпін, О .В.Баш тинський та Д .О . Чапаева.
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ня ними своєї християнської віри означало неможливість будь-якого 
кар’єрного росту і зайняття пристойної посади.

Саме за часів Радянського Союзу Церква Євангельських християн-бап- 
тистів переживала один зі своїх найромантичніших етапів у існуванні. При
хильники її не збиралися відмовлятися від своїх релігійних поглядів. В умовах, 
коли нормальне легальне служіння Богові стало неможливим, їх релігійна 
діяльність перемістилася в підпілля. Відправлення культу здійснювалося 
в потаємних місцях. Часто це був ліс. Сюди люди приходили, щоб спільно сла
вити Бога, обговорювати релігійні питання, спільно тлумачити Біблію і пізна
вати найпотаємніші таємниці Святого Письма. Це було непросто, особливо 
в холодну пору року. Тоді відправлення культу поставало актом громадянсько
го героїзму. Ліси допомогли Церкві євангельських християн-баптистів згурту
ватися. Всі маргінальні елементи відсіялись, залишилися тільки найстійкіші, ті, 
хто був справді відданий справі служіння Христу. З цих людей і складалися не
легальні релігійні громади баптистів. Ці громади були настільки міцно згурто
вані, як тільки можуть бути згуртовані люди.

Ситуація радикально змінилася зі здобуттям Україною незалежності, розпа
дом СРСР і крахом тоталітарної системи. Прес, під яким перебувала Церква 
Євангельських християн-баптистів, ліквідувався. Демократичні зміни дали 
можливість нашій Церкві легалізуватися, вийти з підпілля.

Легалізація церкви

В 1990 році євангельські християни легалізувалися, але не як релігійна, а як 
громадська організація. їхня громада зареєструвалася під назвою «Друзі 
кіновідеоклубу». Це був своєрідний крок до легалізації. В своєму кіноклубі во
ни показували відомий на той час релігійний фільм «Ісус». Саме 1990 рік роз
глядається церквою як рік її народження. Саме в цей рік пастор євангельських 
християн Анатолій Іванович Калюжний разом з групою молоді відійшов від 
Церкви Євангельських християн-баптистів і утворив свій власний релігійний 
гурток, який згодом перетворився у церкву «Нове життя». Але покищо це була 
лише невеличка групка молодиків, яка утворила спільноту «Друзів кіно 
відеоклубу».

Ще раз наголосимо на тому, що особливу роль у процесі становлення Церк
ви зіграв відомий фільм «Ісус» за Євангелією від Луки. Цей фільм розповідав 
про мученицький шлях Ісуса Христа і викуплення людських гріхів його смер
тю. Він надихав віруючих, посилював їхнє прагнення бути гідними жертви 
Христової. Цей фільм приніс знаність А.І.Калюжному і став значною підмогою 
у справі організації нової церкви.

Але на шляху до остаточної легалізації треба було зробити ще один крок. 
Цей крок Церква зробила через три роки -  в 1993 р. Процес реєстрації прой
шов мирно і спокійно, без жодних проблем. Церквою був поданий список 
членів, заява про реєстрацію і Статут до Державного Комітету у справах релігії. 
Церква євангельських християн «Нове життя» була все ж офіційно зареєстро
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вана. Тепер вона ставала юридичною особою і захищалася законами України. 
Євангельських християн було остаточно визнано рівноправними учасниками 
релігійного життя. Ця подія значно стабілізувала становище Церкви 
в суспільному житті, дала їй надійний правовий фундамент для розвитку і 
зміцнення.

Період незалежної України був для Церкви періодом стабільного розвитку. 
Сприятлива політика уряду, юридичне визнання сприяли спокійній атмосфері 
в Церкві. Але не все було гладко. Адже, як ми знаємо, період самостійної Ук
раїни приніс всьому народові величезне лихо -  страшне зубожіння внаслідок 
жорстокої економічної кризи, яка вразила всі галузі промисловості, фінанси, 
сільське господарство. Ця криза одразу ж знизила рівень життя пересічного ук
раїнця настільки, що нормальне його існування ставало доволі проблематич
ним. Але криза вразила не лише економічне життя держави, а й колективну 
свідомість українського народу. Поширилися злочинність, наркоманія та інші 
негативи. Така неспокійна хвороблива атмосфера зачіпала всіх, в тому числі і 
членів Церкви «Нове життя». Багато віруючих, будучи придушеними тягарем 
злиденного існування, знаходилися у розпачі Вони втрачали надії на майбутнє. 
Але найбільш стійкі члени громади не кинули своїх братів у біді. Церква 
підтримувала своїх прихожан як морально, так і матеріально. Керівники каза
ли, що тільки працею можна здобути право на гідне людини життя, звертали 
увагу віруючих на минучість цього стану і закликали їх противитися йому й до
класти всіх зусиль, щоб вийти з цього становища.

Проте в ці роки Церква не обмежувалася лише духовною підтримкою віру
ючих: вона надавала їм і посильну матеріальну допомогу. Це була гуманітарна, 
грошова, медична, продуктова допомога. Члени церкви «Нове життя» надава
ли своїм неймущим братам і сестрам одяг, певні суми грошей, допомагали їм 
продуктами і медикаментами.

Матеріальна і духовна допомога сприяла тому, що члени церкви не відчува
ли себе покинутими. Вони знали, що в будь-яку хвилину можуть спертися на 
одновірців і що ті не покинуть їх у найскрутнішу мить. Це сприяло вироблен
ню надзвичайного почуття згуртованості. Паства усвідомлювала себе єдиним 
цілим. Членів церкви повязали міцні узи братньої любові і відданості.

Який же сучасний стан Церкви, які вона ставить перед собою завдання, як 
складається на даний час ї ї  життя?

Організаційна структура

Почнемо з організаційної структури церкви. По-перше, слід зазначити, що 
Церква Євангельських християн «Нове життя» не є якось жорстко централізо
ваною установою з сильною авторитарною владою голови на зразок католиць
кої церкви. По-друге, не можна говорити й про повну децентралізацію і 
відсутність в неї будь-якого підпорядкування та ієрархії. Церква «Нове життя» 
знаходиться десь посередині між цими двома крайнощами. Для такої невелич
кої релігійної спільноти це напевне буде найбільш прийнятним варіантом.
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Керівником церкви є пресвітер (або пастор). Його не обирають. Він є голо
вою Церкви і головним організатором всього життя спільноти. Пастор підби
рає собі команду однодумців. З них він обирає собі пасторів -  помічників. їх 
у церкві чотири особи. їхні функції зводяться до допомоги пастору у вирішенні 
організаційних і релігійних питань, найважливіших проблем. Вони також 
відповідають за прихожан. Вся паства поділяється на домашні групи по 5 -  20 
осіб у кожній. Начолі кожної групи стоїть її лідер, який обирається з-поміж 
членів цієї групи. Лідер групи підпорядковується помічникам пресвітера і осо
бисто останньому. Він відповідає за нормальне відправлення культу, дотри
мання правил життя віруючими, несе моральну відповідальність як перед віру
ючими, так і перед Богом за підтримання здорової духовної атмосфери в гро
маді, безпосередньо організовує підтримку віруючим. Взагалі громади створю
ються для зручності. Вони є так би мовити «робочими групами», тоді як за
гальні збори церкви відбуваються рідше, десь раз на тиждень. В громадах же 
люди збираються декілька разів на тиждень. Громада є структурою одиницею 
Церкви. В них віруючі збираються для колективного читання Біблії, тлумачен
ня незрозумілих ї ї  місць, вирішення нагальних релігійних та інших проблем. 
Але віруючі збираються в громади не тільки задля цього. Збираються вони й 
задля того, щоб просто поспілкуватися між собою, поділитися своїм життєвим 
досвідом, своїми проблемами і вислухати проблеми іншого, поспівчувати і до
помогти у починаннях і благочестивих намірах. Відтак первісна громада Церк
ви є осередком не тільки релігійного життя, а й щоденного людського спілку
вання. В ній збираються люди, які прагнуть спільної мети -  молитися Богові і 
славити його.

Хоч в Церкві Євангельських християн «Нове життя» і наявні централістські 
тенденції в керівництві, але їх не треба перебільшувати. Самі члени церкви на
голошують на тому, що в ній панує ліберальна атмосфера, яка пов’язана насам
перед з особою А.І.Калюжного. Він, за словами віруючих є людиною надзви
чайно доброзичливою і щедрою, якій не притаманні жодні волюнтаристські 
нахили. Важливим моментом у діяльності Церкви «Нове життя» можна вважа
ти розвиток національної самосвідомості ї ї  членів. Вона сповідує українську 
національну ідею, вважаючи ї ї  невід’ємною основою для консолідації всього 
українства. Але Церква не стоїть на різко націоналістичних позиціях, вона до
тримується принципу терпимості, адже ї ї  прихожани не є виключно українця
ми, тут є і представники інших національностей. Церква однаковою мірою по
важає гідність представників національних меншин. У ній багато людей роз
мовляють українською мовою і їхня чисельність зростає з огляду на підтримку 
в Церкві української культури. Але тут можна почути й російську мову. Це 
свідчить про те, що Церква не посягає на мовні права людей.

Отже, Церква «Нове життя» у сфері національних відносин стоїть на по
зиціях рівноправності мов і культур різних національностей; виступає водно
час як проти шовінізму, так і націоналізму; підтримує розвиток української 
культури; сприяє розширенню сфери вжитку української мови.

72 Релігійна панорама № 5у2005



Сторінка конфесії

Церква Євангельських християн «Нове життя» сама по собі є не дуже чис
ленною і впливовою. Вона нараховує біля двох тисяч прихожан. Це -  невелике 
число. Саме тому ця церква не може активно і дієво впливати на перебіг 
релігійних подій в Україні. Проте для того, щоб зміцнитися як релігійно, так і 
організаційно, посилити свій вплив на події в Україні, 40 Церков євангельських 
християн в тому числі й церква «Нове життя», в 1993 р. об’єдналися і утвори
ли Собор незалежних церков євангельських християн. При цьому кожна церк
ва, яка увійшла до цього Собору, зберегла свою самостійність.

В умовах сучасної кризової ситуації в релігійній сфері суспільного життя 
України, Церква «Нове життя» зберігає нейтральну позицію, намагаючись не 
втручатися у боротьбу між православними церквами і греко-католиками. Вона 
виступає за релігійне примирення на ґрунті віри в Христа -  Спасителя і взаємо 
порозуміння між різними християнськими і нехристиянськими конфесіями, 
засуджує усілякий релігійний фанатизм і виступає проти тих політичних сил, 
що у своїх корисливих цілях, з метою здобуття певних політичних, еко
номічних і інших дивідендів, намагаються роздмухати вогнище релігійної во
рожнечі між окремими релігійними спільнотами. Це робить курс Церкви 
у релігійних справах миролюбним.

Тепер розглянемо те, як саме Церква «Нове життя» на практиці втілює 
принципи християнської віри та моралі, а також те, чим вона допомагає мо
лодій українській державі у період її становлення і розвитку, як ця спільнота 
вписується у картину релігійного і загалом суспільного житя України.

Основні сфери ДІЯЛЬНОСТІ

Як повідомила одна з прихожанок Церкви, яка стояла біля її витоків і пере
жила разом з нею і часи гоніння, і часи найбільшого розквіту, Церква «Нове 
життя» веде, зокрема, роботу за такими напрямками:

— віруючі можуть збиратися по три-чотири чоловіки у домашніх групах з 
вивчення Біблії. Кожна людина, читаючи Слово Боже під керівництвом Духа 
Святого, в змозі прийняти рішення відносно християнської віри і моралі;

Церква служить милосердю, допомагає інвалідам, тяжко хворим, особам 
похилого віку та дітям-сиротам. У часи піднесення »нового життя», від закор
донних громад приходила грошова і матеріальна допомога, що йшла на опла
ту тим людям, які здійснюють обхід пенсіонерів, хворих та інвалідів. Проте ос
таннім часом іноземні громади скоротили своє фінансування і в даний момент, 
цей напрям діяльності Церкви тримається вже винятково на ентузіазмі самих 
прихожан та пожертвах небайдужих;

— напрямком діяльності, яким найбільше пишаються прихожани Церкви 
«Нове життя», є допомога тим, хто бажає звільнитися від тютюнової, алкоголь
ної та наркотичної залежності. Саме за допомогою спілкування з Богом, вважа
ють там, дуже багато людей змогло позбутися цих шкідливих звичок і тепер є 
активними членами громади;

— у церкві проводяться жіночі служіння. В разі необхідності, кожен
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може звернутися за консультацією до спеціаліста з питань природного 
планування сім’ї, а пастор, у разі потреби, може надати допомогу 
у вирішенні конфліктів і порадити кращі методи виховання дітей. Бага
тодітним сім’ям надається допомога у вигляді продуктів та одягу -  гу
манітарна допомога надається, в першу чергу багатодітним родинам. Діти 
з таких сімей їздять відпочивати за кордон чи у Крим, прихожани-добро- 
вольці, найчастіше молоді люди, допомагають батькам у догляді за 
дітьми;

— дитячі гуртки та недільні школи, у тому числі й англійською мовою, що 
існують на базі Церкви, допомагають дітям проводити час у корисний для 
їхнього навчання і здоров’я спосіб і допомагають їм сформуватися як особис
тостям;

— що стосується молоді, то для них проводяться спеціальні молодіжні 
служіння, налагоджена робота молодіжних гуртків, спортивних секцій, музич
ного ансамблю тощо. Тобто для молодих людей створюються усі умови щоб 
вони відчували себе комфортно і в досить цікавий спосіб розвивали свій осо
бистий спосіб спілкування з Богом;

— так само, як жіночі, у церкві проводяться і чоловічі служіння, а також 
служіння під назвою «Батьківство». Саме ці служіння допомагають зрозуміти 
роль батька в сім’ї і сприяють поширенню християнської моралі в середині 
сім’ї, яку християни називають «малою церквою»;

Церква проводить служіння -  душелікування, коли надається духовна і пси
хологічна підтримка тим, хто її потребує. Таким чином, двері Церкви відкриті 
для всіх, хто шукає спокою у житті і не міг знайти його в якийсь інший спосіб, 
ніж через шлях до Бога;

— вірні проводять молитовне служіння, під час якого вони об’єднуються 
зусиллями у спільних молитвах. В таким спосіб досягається відчуття єдності і 
Церква зливається у єдине ціле, що складається з окремих осіб;

— у церкві практикується і побутове служіння, тобто надається термінова 
допомога у вирішенні побутових дрібниць, будь-то грошова допомога, чи до
помога по господарству. Саме в такий спосіб взаємодопомоги спільнота 
засвідчує свою християнську суть;

— для бажаючих розширити свої знання про навколишній світ і Бога при 
центрі «Нове життя» діє бібліотека, аудіо та відеотека, де кожен може знайти 
більше інформації як духовного чи наукового, так і популярного змісту (звісно 
якщо вона не суперечить християнській моралі).

Саме так окреслюють напрямки діяльності Церкви ї ї  прихожани, які беруть 
в ній безпосередню й активну участь.

Проте, Церква не є лише угрупуванням людей, що об’єдналися для допомо
ги бідним, хворим та малозабезпеченим, а об’єднанням, що утворилося з пев
них релігійних переконань. Ці переконання базуються на певній інтерпретації 
Біблії (більшість -  на книгах Нового Завіту), яка є базисом для будь-якої хри
стиянської Церкви. І саме ця інтерпретація Біблії і становить догматику церк
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ви, що відрізняє християнські церкви між собою і свого часу змусило єдину 
християнську церкву розділитися.

Як вище зазначалося Союз незалежних євангельських церков України і 
Церква Євангельських християн «Нове життя» зокрема у 1991 році відділили
ся від Союзу Євангельських християн-баптистів. Проте таке відділення не оз
начає категоричної зміни доктринальних і догматичних пунктів попередньої 
Церкви, а лише внесення до них невеликих поправок.

Саме тому, для того, щоб краще зрозуміти догми даної Церкви спершу слід 
розглянути догматику баптистів, яка є передумовою, чи так би мовити, осно
вою догматичного вчення євангельської Церкви.

Спорідненність з баптизмом

Догматика баптизму ґрунтується на основних протестантських вірос
повідних принципах, зокрема -  єдина віра, одна Біблія та загальне священст
во віруючих. Дотримуючись традиційного християнського погляду на Бога, 
баптисти вважають єретичним антитринітарні елементи вчення (перш за все 
в інтерпретації Святої Трійці) та культу, що їх у дев’ятнадцятому-двадцятому 
столітті продовжують сповідувати деякі протестантські відгалуження.

Прихильники баптизму заперечують рятівну роль церкву і роль духовенст
ва як посередника між людиною і Господом. Також вони не визнають церков
ної атрибутики, інституту чернецтва. Баптисти дотримуються лише двох 
таїнств, які дотримуються ортодоксальними церквами -  таїнство хрещення та 
євхаристії, які тлумачать всеціло символічно, а також обрядів ординації, шлю
бу і похорону. Серед свят, які визнають баптисти, є тільки ті, що пов’язані з 
іменем Христа, а також свята, так би мовити, побутового характеру. Це -  День 
Матері, День немовляти, День Єдності, День жнив тощо. Щодо структури, то 
релігійна організація у баптизмі повторює основні складові реформатської 
церкви. Громади очолюють, вибрані всіма віруючими, пресвітери. Вищим ор
ганом є церковна рада, а кожна громада є помісною і незалежною.

Доктринальні основи, які є фундаментальними принципам баптиського 
вчення, пов’язані з такими словами, як автономія, принцип асоціації, обряди, 
священство усіх віруючих, свобода релігії та свобода совісті. Ось як витлума
чуються ці слова:

автономія чи незалежність кожної помісної церкви від будь-яких центрів;
принцип асоціації, в якому беруть участь євангельські Церкви з метою 

спільного служіння, особливо для цілей місіонерського служіння, служіння 
недільних шкіл, місії у своїй країні і для цілей вищої освіти;

обряди -  цьому терміну баптисти надають перевагу перед терміном 
«таїнства», поскільки більшість баптистів відкидають ідею священства, хре
щення та вечері Господньої (яких свято дотримуються ортодоксальні церкви); 
вони вважають обряди простою необхідністю виконання для християн, але во
ни не вважають їх особливими подіями у житті Церкви, через посередництво 
якої на людей поширюється Божа благодать;
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священство усіх віруючих -  важлива і центральна концепція віри, яку вони 
перейняли від анабаптистів. Ця концепція означає, що всі християни являють
ся служителями один для одного і для усього світу;

свобода релігії -  важливе вчення у житті баптистів. Хоч серед них, одначе, 
немає єдності у питанні релігійної свободи. Багато з баптистів виступають за 
введення обов’язкової молитви у всіх середніх школах, у той час як інші бап
тисти не погоджуються з ними.

Слід також зазначити, що з перших днів свого виникнення баптизм висту
пив з вимогою релігійної свободи, віротерпимості, відокремлення Церкви від 
держави.

Особливість євангелізму

Каменем спотикання на шляху баптиської Церкви став предмет спасіння. 
Як і будь-яка протестантська течія, баптизм не уникнув внутрішніх розколів. 
Він поділяється на загальних (або генеральних) і часткових (або партикуляр
них) баптистів, які по-різному тлумачать проблему спасіння. Саме до загально
го баптизму і відносяться церкви євангельського християнства, однією з яких 
і є «Нове життя». Тож і у віросповідному плані євангельські християни дотри
муються засад загального баптизму: можливість спасіння для всіх людей, котрі 
увірували в Христа, спасіння, яке, дає людині Бог без будь-якого зовнішнього 
сприяння. Основні відмінності Євангельських християн від баптистів стосу
ються церковної організації і культу. Перші мають демократичний релігійний 
інститут, не наполягаючи на міцній дисципліні та жорсткій регламентації 
внутрішнього життя громадян. Якщо у баптизмі обряди хрещення, євхаристії, 
шлюбу здійснює тільки офіційно обраний пресвітер, то в євангельсько-хрис
тиянських громадах це може робити будь-який віруючий за дорученням єди
новірців. Якщо у баптизмі утвердилась практика, так званого, причастя, 
до якого допускали віруючих тільки після обряду хрещення, то євангельські 
християни дотримуються відкритого причастя. У ньому беруть участь всі, хто 
вірує у Христа як власного спасителя. Культ євангельських християн є дещо ще 
простішим, ніж баптиський; пресвітер та пастори-помічники, яких обирає сам 
пресвітер із команди однодумців, здійснюють не глядацьку, а виховну 
функцію. Однак все це часткові відмінності. У головному -  віровченні баптизм 
та євангельські християни є спорідненими течіями.

Церква, «Нове життя» є повним представником Євангельського християн
ства і не має ніяких відмінностей з ним.

Водночас звернемо увагу на те, що церква «Нове життя» має, так би мови
ти, свій Символ Віри, який звучить так: «Ми віримо»:

— в Біблію -  канонічні книги Старого і Нового завіту, що є Символом Бо
жим;

— в Святу Трійцю: Отця, Сина та Духа Святого;
— в Бога-Творця усього видимого й невидимого, всемогутнього, всюди 

сутнього, святого, праведного, вічного, багатомилостивого та довготерпимого;
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— в Ісуса Христа, який є єдинорожденним сином Духа Святого та став си
ном людським. Він є Бог, що з’явився в тілі, в Ньому Божа природа існує по
ряд з людською природою. Він був розп’ятий на Голгофському хресті, помер, 
був похований у гробі, але воскрес третього дня та вознісся на небо. Йому Гос
подь дав владу судити живих і мертвих;

— в Духа Святого, що є третьою особою Святої Трійці (речення побудова
не так, щоб уникнути filio que). Він прийшов щоб прославити Ісуса Христа. Це 
він спонукає грішників до каяття, відроджує вибраних Богом до нового жит
тя та допомагає віруючим жити християнським життям;

— в те, що Бог дарує вічне життя будь-кому, хто вірує в Спасителя та Гос
пода Ісуса Христа і сповідує свої гріхи й провини;

— в те, що кожен, хто увірував в спасительну звістку (євангеліє), прийма
ючи водне хрещення, дає обіцянку Богу служити йому добрим сумлінням та 
приєднується до помісної церкви;

— в те, що в питаннях віри та життя треба спиратися на авторитет Біблії.
Ми сповідуємо, що людина повинна свідомо приймати рішення стосовно

віри в Ісуса Христа, а потім, після увірування, -  про прийняття водного хре
щення.

Ми чекаємо другого пришестя Ісуса Христа та вічного життя на новому небі 
та на новій землі.

Саме такий Символ Віри визнається прихильниками Євангельської церкви 
«Нове життя», що вважає своєю метою:

— проповідувати звістку про Ісуса Христа всіма прийнятними способами;
— навчати тих, хто сповідує християнське вчення та хрестити їх;
— заохочувати віруючих до участі у спільному богослужінні та прославля

ти Бога;
— створити умови для спілкування віруючих з метою відкриття особистих 

талантів та здібностей;
— закликати віруючих до виконання заповідей Ісуса Христа у служінні 

іншим людям та допомогти знедоленим і хворим.

Євангелісти у світі й Україні

Зрозуміло, що як релігійне об’єднання (Церква) та суспільно-гро
мадська організація «Нове життя» (як і всі церкви собору) має свої анало
ги не тільки в Україні та країнах пострадянського простору, а й в  далеко
му зарубіжжі. Зокрема, Церква «Нове життя» має дружні партнерські 
відносини із церквами Швеції, Норвегії, Данії та Сполучених Штатів. Крім 
моральної підтримки та емоційного відчуття єднання, члени української 
Церкви отримують і реальну матеріальну допомогу від своїх західних 
братів: у часи перебудови, коли зубожіння народу досягло кризових 
розмірів, надана ними гуманітарна допомога (одяг, продукти, канцтова
ри) стала для багатьох чи не єдиним джерелом життя. До речі, це прилу
чало до Церкви нових прихожан, хоча їх вступ до Церкви не завжди вмо
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тивовувався бажанням служити Богу, бо дуже багатьма керував простий 
розрахунок.

У роки становлення Церкви західні церкви також сприяли її розвитку: вони 
допомагали створювати необхідний матеріальний фонд, орендувати 
приміщення, випускати літературу тощо. Зараз саме завдяки цій співпраці со
бор незалежних євангельських церков, та Церква «Нове життя» зокрема має 
змогу вести соціальну роботу та запроваджувати соціальні та культурно- 
просвітницькі програми.

Так проаналізувавши діяльність СНЄЦ і зокрема Церкви «Нове життя» як 
на теоретичному так і на практичному рівнях, можна зробити такі висновки:

— Церква «Нове життя» є типовим представником протестантського на
пряму: церква має євангельське спрямування та є відгалуженням баптиської 
церкви (точніше -  загальної баптиської церкви); приналежність « Нового жит
тя» до кола євангельських Церков стала передумовою їх об’єднання в єдиний 
Собор (СНЄЦ);

— СНЄЦ України пройшов складний шлях розвитку: від зародків протес
тантизму на території України через заборонність за часів СРСР до вільного 
існування та розвитку в незалежній Україні, відчувши на собі всі складності ста
новлення держави та суспільства;

— організація СНЄЦ є надто демократичною та має структуру «пресвітер -  
обрана ним група асистентів -  чотири помічники пастора -  керівники 
регіональних домашніх груп, різних служінь;

— у своєму служінні та повсякденному житті члени церкви спираються на 
принципи християнської та загальнолюдської моралі; поміркованим є їх став
ленням до національного питання;

— Собор має дуже багато напрямків діяльності, яка охоплює не тільки 
релігійне та катехитичне, але й соціальне поле; усім видам діяльності сприяє 
наявність міжнародних зв’язків організації;

— догматична основа СНЄЦ за своїм змістом дуже подібна до баптизму: 
основні відмінності євангельських християн від баптистів стосуються церков
ної організації та культу, зокрема статусу вірних, новонавернених та пасторів;

— СНЄЦ України толерантно ставиться до інших Церков та деномінацій, 
їх членів; він стоїть на позиціях безконфліктною вирішення конфесійного пи
тання в Україні, усвідомлюється СНЄЦ значення національних церков, зок
рема УАПЦ таУПЦ КП.

Собор незалежних євангельських церков України поступово зростає 
кількісно. Нині він має більше пятидесяти громад, зібрання яких відвідує по
над 50-т тисяч вірних. Найбільша концентрація громад СНЄЦУ в західних об
ластях України. Конфесія має своє училище для підготовки пасторів, недільні 
школи.

Центральний офіс спільноти знаходиться в Києві по вул. Городецького, 6, 
кв.7 (тел.234-85-15).

Сторінка конфесії_______________________________________________________
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ПАМЯТІ
ОЛЕКСАНДРА ЙОСИПОВИЧА ФИЛИПОВИЧА

Відійшов у вічність 
релігієзнавець Олександр 
Народився він у вересні 
що на Івано-Франківщині. 
свій край зелених Карпат, 
багатих своєю духовністю 
раїни гуцулів. Закінчив- 
редню школу у місті Ко- 
навчання на історичному 
кого державного універси- 
у нього здібність до гро-

відомий в Україні 
Йосипович Филипович. 
1928 року в селі Рибне, 
З дитячих рокі полюбив 
Черемоша й Прута, край 
і відданістю свободі Ук- 
ши в повоєнні роки се- 
сові, юнак продовжив 
факультеті Чернівець- 
тету. Вже тут виявилася 
мадської діяльності. З

третього курсу його запрошують на державну роботу. Потім були три роки 
навчання в аспірантурі Інституту філософії Академії наук України. Проте на
писану дисертацію захистити Олександру Йосиповичу не вдалося, оскільки 
вона була визнана надто націоналістичною.

Повернувшись в Чернівці, він працює заступником начальника обласно
го управління культури. Згодом був покликаний до просвітницької роботи. 
Тут виявилися його здібності як організатора. Олександр Йосипович ро
зумів, що ідеологічна робота -  це не окремі освітньо-виховні заходи, а узго
джена їх система, яка підпорядкована меті формування всебічно розвинутої 
особистості з домінуванням в її духовному світі наукового світогляду.

О.Й.Филипович добре знав і любив історію й культуру Буковини, всього 
Прикарпатського краю. Саме це зумовило призначення його директором 
Чернівецького краєзнавчого музею. Завдяки сумлінню Олександра Йосипо
вича була проведена реекспозиція музею, він став центром патріотичного 
виховання в краї.

В 1970 році О.Й.Филипович стає викладачем гуманітарних дисциплін в 
своїй альма-матері Чернівецькому університеті. Пізніше була робота в 
Омському інституті інженерів залізничного транспорту. Після повернення з 
Сибіру в Україну у Київ О.Й.Филипович в 1975 р. стає старшим викладачем 
кафедри релігієзнавства Національного університету імені Шевченка. З ве
ликим захопленням студенти слухали його змістовні лекції з історії релігій, 
біблієзнавства. Працюючи в умовах запрограмованої атеїстичної зорієнто- 
ваності навчального процесу, Олександр Йосипович не спускався до голого 
критиканства релігії, розкривав її конфесійні особливості на основі здо
бутків наукового пізнання феномену. Викладача відзначала відкритість і то
лерантність у ставленні до носіїв релігійного світогляду. Працюючи в універ
ситеті, О.Й.Филипович водночас і тут зреалізовував свої організаторські 
здібності. Саме завдяки його настирливості вдалося налагодити коорди
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націю роботи викладачів релігієзнавчих дисциплін вузів України, організу
вати роботу курсів з підвищення кваліфікації лекторів релігієзнавчої тема
тики при Київському університеті. В різних наукових виданнях Олександр 
Йосипович видруковує свої наукові праці з проблем природи і структури 
релігійної свідомості, імморталізму, методики лекційної роботи з 
релігієзнавства.

Після виходу на пенсію О.Й.Филипович до останніх днів свого життя 
працював на громадських засадах в Бібліотеці релігієзнавця в офісі Ук
раїнської Асоціації релігієзнавців. Всі, хто знав Олександра Йосиповича і 
спілкувався з ним, відзначають його високу ерудицію у сфері релігієзнавчо- 
го та історичного знання, працелюбність, відданість любимій справі, ду
шевність, світоглядну незмінність, закоханість в Україну, її історію і культу
ру. До нього йшли за порадою і допомогою. На нього можна було покласти
ся при вирішенні будь-яких складних проблем життя.

Світлу память про Олександра Йосиповича надовго збережуть його 
друзі і рідні, колеги-релігієзнавці.
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Закінчення. Початок на 2-й стор. обкладинки.

давньої традиції. З ’явився він, як відомо, ще в шостому столітті до нашої ери. П о
няття канонічної території ввели в обіг православні церкви-імперії Константино
польська, Московська і Сербська з метою захисту своїх духовно-колоніальних 
володінь від місіонерства інших церков, збереження від розвалу своїх колоніаль
них володінь.

На нас ображаються послідовники Церкви Христа, коли ми їх спільноту на
зиваємо неорелігійним утворенням. Вони вважають, що саме таку Церкву як їхня 
(не поділену на конфесії, не спотворену абсолютизованим обрядодійством, без 
виокремлення кліру і мирян та ін.) заснував ще сам Ісус Христос, а вони її нині 
лише відроджують. Погодьмось з ними, але ж на теренах України це вірос
повідання з ’явилося все одно як нове, а не давнє, з двохтисячолітньою історією.

То ж я за те, щоб понятійно-категоріальний апарат, яким ми оперуємо у своїх 
публікаціях, був строго науковим, конфесійно незаангажованим, толерантним. Бо 
ж наша наукова некоректність використовується як аргумент для розпалювання 
міжконфесійної ворожнечі, нетолерантності в міжконфесійних відносинах.

Згадаймо тут принагідно толерантні думки нашого Президента. «Ми пова
жаємо будь-яку віру, духовний вибір людини, - зауважує В.Ющенко. - Ніхто із 
світської влади перстом не вказуватиме, кому і до якої Церкви ходити... Кожен 
може молитися у своєму храмі». При цьому він визнає благодатність будь-якої 
конфесії. «Якщо до мене підійде священик, то я не буду питати: « З  якої ви кон
фесії?», - зауважує Президент. — Єдине, шо я зроблю — попрошу його благосло
вення». Глава держави розуміє, що лише рівний підхід до конфесійних виборів на
ших громадян є однією із запорук єдності українського народу.

Жодна конфесія чи Церква не може оголосити свою монополію на право на
вернення до себе всіх і кожного. Оцінка нею своєї єдиноістинності є само
оцінкою, а самооцінка, як відомо, завжди страждає певною егоїстичністю і 
хибністю. Бог для всіх є один. Словами Біблії він засвідчує просто своє буття: 
«Я є ». То ж конфесія — це шлях до нього, виявлений по-своєму в кожному 
віросповіданні окремим народом, а чи ж і окремою особою. Закликаючи люби
ти ближнього, Ісус Христос на цьому крапку не ставив: він закликав любити 
навіть ворога. Звідси органічно випливає висновок необхідності толерантності 
міжконфесійних відносин, сприйняття іншого в його світоглядних і релігійних ви
явах таким, яким він є, щоб потім не вибачатися, як це зробила католицька церк
ва (чомусь її приклад не наслідували інші), за скоєні лиха, образи, злослів’я. 
Правда, і серед православних зустрічаються факти такої доброзичливості. Мені 
часто приходять на пам ять ті слова вибачення за різні словесні образи і слова 
прощення щодо інших вірувань, які висловив на одному із семінарів в Запоріжжі 
місцевий владика У ПЦ М П  Василій.

То ж будемо строгими в своєму мисленні і писанні, щоб вживаними поняття

и
Професор Анатолій К О Л О Д Н И М
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