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Ш ановний Читачу!
Зустріч Президента України Віктора Ющенка із членами Всеукраїнської Ради Церков виклика

ла певні міркування щодо неї як серед політичних і релігійних діячів, так і преси. При цьому маємо
різні, часто діаметрально протилежні судження. Дехто 
розцінює її ледь як не втручання держави у справи Церкви, 
що нібито суперечить задекларованому Конституцією прин
ципу відокремлення її від держави. Те, що держава прагне 
прилучити можливості Церков до вирішення болючих пи
тань нашого сьогодення — зростання кількості безпритуль
них дітей, пропаганда З М І аморалі й культу насилля, збіль
шення алко- і наркозалежних та ін. — чогось не помічають.

Чомусь акцентується увага різних коментаторів 
зустрічі лише на прагненнях держави, зокрема Президента, 

прилучитися до вирішення питання об’єднання православних Церков, утворення Єдиної Української 
Православної Церкви. Зауважимо відразу, що проблема ця не проста. Роки існування цього 
роз’єднання засвідчують, що Православні Церкви України не здатні самі вирішити означену пробле
му, а то й вже змирилися з  існуючим станом речей, функціонують в конкуруючому між собою стані. 
Супротивом цьому об’єднанню виступають як внутрішні, так і зовнішні чинники. Внутрішні — ук
раїнофобство як різних біляцерковних структур У П Ц  Московського Патріархату, так і ряду її владик; 
сформована негативна громадська думка щодо якоїсь вигаданої неканонічності Автокефальної Церк
ви і Церкви Київського Патріархату; необ’єднаність Церков власне Українського Православ’я; неба
жання У П Ц  М П  вести хоч якийсь переговорний процес в присутності глави Київського Патріархату 
Філарета; відсутність української національної свідомості і московсько-православна виучка більшості 
священства всіх Православних Церков України; нерозуміння навіть власне Українськими Церквами 
специфіки Українського Православ’я; зорієнтованість тих чи інших політичних сил на підтримку 
якоїсь однієї із Православних Церков як єдиноістинної й утвердження ними негативної думки щодо 
інших. Зовнішні — небажання Москви (і Р П Ц  і влади), в надії на відродження ( в тому числі й за 
допомогою Церкви) якогось нового Союзу, надати Українському Православ’ю його законну автоке
фальну визначеність; відплата українцям за той непослух, до якого вдався владика Філарет у прагнен
нях всупереч інтересам Росії здобути для Української Православної Церкви незалежність; подвійна 
гра Церкви-Матері Київського Православ’я Константинопольського Патріархату; негласне невиз
нання Апостольською столицею права на існування в Україні Автокефальної Церкви, на поєднання 
з якою зрештою налаштоване греко-католицьке мирянство; підтримка Російською державою, зокре
ма її Президентом В. Путіним, як він сказав, «Російської Православної Церкви в Росії» та ін.

Історія засвідчує, що, маючи таку обойму супротиву нормальному розгортанню релігійного про
цесу, Церкви самі не в змозі прийти у вирішенні проблем своїх взаємовідносин до злагоди і поро
зуміння. Прямо скажемо — без держави тут їм не обійтися. Згадаймо, хто здолав суперечки в хрис
тиянстві III-IV століть й організував і провів 1-й Вселенський Собор в Нікеї в 325 році, що прийняв 
Символ віри християнства? Імператор Костянтин, який навіть не був на той час християнином. Хто  
здолав релігійні протистояння в Київській Русі і прийняв з  цією метою християнство? Князь Володи-

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

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ 
РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ

Громадяни України, як і раніше, 
найбільше довіряють Церкві. Про це
заявив директор Інституту соціаль
ної і політичної психології Академії 
педагогічних наук Микола Слюса- 
ревський. Як доказ своїх слів, він 
навів дані соціологічного досліджен
ня, проведеного 3-10 травня Інститу
том, який він очолює. Разом було 
опитано 1217 респондентів віком від 
18 років. Середня похибка складає 
2,5%. Опитування проводилося в 370 
населених пунктах України. За сло
вами Н.Слюсаревського, рівень 
довіри до Церкви за останній рік 
виріс: сьогодні їй цілком довіряють 
або скоріше довіряють, ніж не 
довіряють, 63,7% респондентів, у 
той час як торік цей показник скла
дав 57,4%. Тією чи іншою мірою не 
довіряють Церкві лише близько 16% 
опитаних. Позитивний баланс 
довіри-недовіри також виявився у 
збройних сил і системи освіти. Су
марний показник довіри до армії 
складає 50,4%, недовіри -  26,2%, до 
системи освіти -  відповідно 40,5% і 
36,7%. За словами Н.Слюсаревсько
го, вперше в історії незалежної Ук
раїни серед інституцій, яким насе
лення більше довіряє, ніж не 
довіряє, фігурує Кабінет міністрів 
країни. Сумарний показник довіри 
до уряду складає 48,2% і є досить 
значним, хоча і набагато нижчим від 
особистого рейтингу Прем’єр-мі-
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ністра (60,6%). Тією чи іншою 
мірою не довіряють Кабміну 33,6% 
опитаних. Підвищився також рівень 
довіри в порівнянні з минулим ро
ком до Верховної Ради і Служби без
пеки країни, зазначив соціолог. 
(interfax-religion.ru)

Інститут соціології НАН України 
провів опитування на предмет вияв
лення того, чого люди бояться зараз 
найбільше. Виявилося, що найбіль
ше їх лякає зростання цін (77,8%), 
безробіття (68,6%), зростання зло
чинності (46,5%). Мало таких, які 
нічого не бояться (3,1%). А ось 
кількість тих в Україні, хто боїться 
найбільше міжрелігійних конфліктів 
становить лише 6,6%. Опитано було 
1800 респондентів віком понад 18 
років. В порівнянні з 2002 роком 
маємо деяке зменшення цієї боязні. 
Тоді вона становила 8,0%.

Президент України В.Ющенко під 
час зустрічі зі Вселенським Патріар
хом Варфоломієм І, яка відбулася 8 
червня у Стамбулі, сказав, що «сьо
годні українське суспільство чекає на 
створення єдиної Помісної Правос
лавної Церкви». Він також зазначив,
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що «питання об’єднання -  це вик
лючно питання Церкви». Патріарх 
позитивно оцінив демократичні 
зміни, що відбулися в Україні. Він 
висловив переконання, що перемога 
В.Ющенка на президентських вибо
рах «відкрила для України вікно в 
Європу». В свою чергу, В.Ющенко 
підкреслив, що він, як Глава держави, 
докладе всіх зусиль, аби між Україною 
і Туреччиною встановилися стабільні 
дружні відносини. Коментуючи ук
раїнське церковне життя, Президент 
зазначив, що «влада діє чесно у цер
ковних стосунках, адже усвідомлює 
делікатність цієї сфери». В.Ющенко 
висловив переконання, що виважена 
позиція нової влади сприяє підтримці 
міжцерковного миру. «Ми демон
струємо рівність до всіх Церков і дот
римуємося принципу невтручання у 
церковні справи», -  сказав українсь
кий лідер. Президент України також 
подякував Вселенському Патріархату 
і особисто Патріарху Варфоломію І за 
виважену позицію в цьому питанні і 
запевнив, що «завжди буде коректно і 
виважено ставитися до всіх Церков і 
конфесій». Наприкінці зустрічі 
В.Ющенко запросив Варфоломія І 
відвідати з візитом Україну, а Па
тріарх запросив Главу Української 
держави відвідати свою резиденцію. З 
української сторони на зустрічі були 
присутні міністр закордонних справ 
України Б.Тарасюк і перший заступ
ник державного секретаря України 
О.Моцик. (pre$Ment.gQV,w)

Офіційна інформація про зустріч 
В.Ющенка із Вселенським Патріар
хом Варфоломієм І засвідчила її ли
ше пошановлений характер. Будучи в

Туреччині, Президент просто не міг 
не зустрітися із Святійшим. Цього 
вимагав етикет візиту. Але у своїх 
оцінках релігійного життя України 
В.Ющенко був тим же: з одного боку, 
він заявляв про необхідність створен
ня в Україні Єдиної Помісної Правос
лавної Церкви, а з другого -  зазначав, 
що «це об’єднання -  виключно пи
тання Церкви», бо ж ми «дотри
муємося принципу невтручання до 
церковних справ». Знаючи орієнто
ваність Вселенського Владики, можна 
припустити, що заяви В.Ющенка йо
го просто обеззброїли. Тому він вдав, 
що православні церковні справи Ук
раїни для нього нібито й не існують. 
Він давав позитивну оцінку тим де
мократичним змінам, які відбулися в 
Україні після Помаранчевої рево
люції. Як це слушно зауважила Клара 
Гудзик в газеті «День», «для всіх при
хильників об’єднання українського 
православ’я в Автокефальну Помісну 
Церкву вищенаведене повідомлення 
стало великим і гірким розчаруван
ням» (День. -  №106). А може від хаме- 
леонистого Патріарха Константино
польського чогось більшого й очіку
вати не треба: то він словами свого 
архиепископа Всеволода заявляє про 
невизнання права Московського 
Патріархату на Українське Правос
лав’я, то він заявляє про своє несп- 
рийняття «неканонічних» православ
них Церков України.

Президент України доручив 
Міносвіти розробити і впровадити 
протягом 2-3 місяців у загально
освітні школи курс «Етика віри», хоч 
назву цього курсу, із його слів, ще 
«слід продумати». «Мова йде про Бо-
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га, віру в тій чи іншій її формі: не 
ставиться за мету однобічне висвіт
лення цього питання. Слід при цьо
му врахувати спільні підходи всіх 
церков». Дещо насторожує та 
поспішність, до якої пропонує Пре
зидент вдатися при реалізації його 
міркувань. Виступаючи в Одеському 
університеті Голова Верховної Ради 
України В.Литвин відзначив, що 
«провідні фахівці вітчизняної науки 
здатні передбачити різні варіанти 
розвитку подій... їх голос мають чу
ти ті, хто приймає важливі для дер
жави рішення».

Президент України В.Ющенко під 
час зустрічі із «губернаторами» всіх 
областей України 15 червня висловив 
своє невдоволення тим, як розпоряд
жаються землею при вирішенні пи
тання виділення її для побудови хра
му. «Ось у Києві, я чув, 10 років ділян
ку для церкви не можуть виділити», -  
відзначив Президент. На зауваження 
мера Києва О.Омельченка, що в 
Києві 37 церков і молитовних бу
динків збудували, В.Ющенко сказав: 
«Це не обговорюється -  це факт. А 
про те, що деякі земельні відведення 
в Києві викликають дуже багато запи
тань, говорити якраз треба». (Україна 
молода. -1 6  червня)

Голова Верховної Ради України 
Володимир Литвин, перебуваючи в 
Одесі, певно враховуючи надто ак
тивну і підступницьку щодо В. 
Ющенка задіяність місцевого митро
полита Агафангела у виборчий про
цес на боці Віктора Януковича, заува
жив, що «консолідуючим не можна 
сьогодні назвати фактор впливу

Церкви на людей. Вона політизована. 
І більше сприяє роз’єднанню, ніж 
консолідації людей».

В Києві на 
Майдані в різ
них торгових 
точках з’яви
лися бюсти 
Президента і 
Прем’єра. Про 
х у д о ж н і ст ь  
цих витворів 
багато гово
рити не при

ходиться. Ось лише б ці маленькі 
бюсти, як це застерігає преса, не пок
лали початок великого культу. Зок
рема газета «Дзеркало тижня» в 
своєму 20 числі видрукувала таку 
думку: «Богообраність читається на 
чолі Віктора Ющенка. І це тривож
ний симптом. Адже більшість виби
рала менеджера, а не царя. Й удвічі 
тривожно, що богообраність вияви
лася заразною хворобою, котра вра
зила багатьох із тих, хто опинився у 
почті. Це означає, що слабування на 
месіанство буде ой як непросто 
вилікувати». Перш ніж думати про 
свою богомпокликаність, треба 
щось значиме зробити для народу і 
реалізовувати мрії Майдану, а не ли
ше говорити про нього.

Нострадамус передбачив ук
раїнську «помаранчеву революцію» і 
появу на політичній арені Віктора 
Ющенка та Юлії Тимошенко. Такий 
висновок оприлюднила 25 травня 
слов’янська група фахівців Міжна
родного центру з вивчення віщувань 
Нострадамуса в Римі. Про події Май-
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дану нібито йде мова в 8, 13 та 15 з 
шістнадцяти катренів його пророчої 
праці. «Помаранчеву революцію» 
дослідники вбачили в словах: «У часу 
цьому посланець провіщає: Побаче
на правда -  біда загине! І хто що 
посіяв, той те й отримає, а Бог все 
прощать та терпінню вчить». 
Нинішніх Президента і Прем’єра Ук
раїни нібито стосуються слова: «Чо
ловік і жінка, обидва безвладні, і жит
тя їх у небезпеці, через те, що вони 
чесні! Злоба на них через сміливі затії, 
впливати вони будуть на волю вла
ди». Вчені пообіцяли з часом подати 
більш детальний опис своєї версії.

Л.Кравчук пошкодував, що в 1991 
році брав участь в народженні неза
лежної Української держави. Але то
гочасний Союз вже був у такому 
стані, що він розпався б незалежно 
від того, хто в цей час міг бути пер
шою особою в Україні. Незалежністю 
своєю Україна зобов’язана своєму на
роду, який її вже давно чекав. Попав
шись в Бєловєзькій Пущі в обійми

бажань Єльцина, який хотів позбути
ся Президента СРСР Горбачова, 
Кравчук підспівав йому із-за боязні 
втратити владу, свого бажання утри
мати її. Своє запудження він тут же 
почав виправляти негайним вступом 
України до СНД, фактичною переда
чею Росії Чорноморського флоту і 
збереженням її військово-морської 
бази в Севастополі, знищенням ук
раїнської ядерної могутності та ін. 
Подеколи Л.Кравчуку приписують 
творення на противагу Московсько
му Патріархату Київського. Але дос
теменно відомо, що в організації і 
проведенні об’єднавчого процесу 
частини УПЦ, очолюваної тоді мит
рополитом Філаретом, із УАПЦ бра
ли участь далекі від Кравчука конк
ретні особи -  депутат ВР, керівний 
працівник Народного Руху України, 
науковець з НАН України при участі 
владики Володимира (Романюка) і 
ряду священиків обох церков. 
Невідвернення владою незаконного 
т.зв. Харківського Собору і приїзду до 
Києва митрополита Володимира (Са- 
бодана) засвідчує достовірність цієї 
інформації. Побоїще підчас похорон 
Патріарха Володимира, проведене в 
часи правління Кравчука, є ще одним 
підтвердженням цього. То ж своїм 
вибриком на засіданні Верховної Ра
ди Леонід Кравчук вже вкотре при
низив Україну, взявши на себе 
месіанську роль щодо її долі. (Газета 
по-киевски. -  №107)

Лідер Хритиянсько-Демократич
ної Партії України Віталій Журавсь- 
кий в переддень виборів знову вихо
дить на люди, заявляє про своє буття, 
прагне на свою користь обробляти
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потенційний електорат. Так, в травні 
він відвідав Херсон. На прес-конфе
ренції В.Журавський, пояснюючи не
успіхи своєї партії в минулому, заува
жив, що християнські демократи 
приходять до влади тоді, коли завер
шується процес первинного нагро
мадження і перерозподілу капіталу. В 
нашій країні, на його думку, такий 
момент вже близько. Відтак скоро 
закінчиться період крадіжки, за сло
вом лідера ХДПУ, почнеться період 
замолювання гріхів. Тоді й зросте 
рейтинг його партії. Особливо кри
тикував В.Журавський Ю.Тимошен- 
ко, менше -  В.Ющенка, дещо -  інші 
партії. Виявляється, що лише ХДПУ 
захищає інтереси простого люду. 
Журавський промовчав про джерела 
фінансування його партії. На Хер
сонщині вона має біля тисячі своїх 
записаних членів. Після того як Пре
зидент В.Ющенко висловився за вве
дення до навчальних планів шкіл 
«Етики віри», В.Журавський раптом 
з’явився в ефірі з ідеєю введення в 
школах вже «Закону Божого». 
(Взгляд. -  2 июня)

Враховуючи зміст сг.5 Закону Ук
раїни про свободу совісті, яка забо
роняє служителям культу займатися 
політичною діяльністю, голова СБУ 
Олександр Турчинов не постає пас
тором якоїсь баптистської громади, 
як це прагне подеколи подати преса 
спільнот Церкви Московського 
Патріархату. Відповідаючи газеті 
«2000», він, зокрема, сказав: «Дійсне 
пасторське служіння тяжко поєдна
ти із суєтою великої політики. Проте 
на майбутнє я не виключав для себе 
таку перспективу». Видрукувана не

щодавно праця О.Турчинова 
«Іллюзія страху» посідає друге місце 
з продажу книг українських авторів 
(З червня).

Представники традиційних ук
раїнських церков (УПЦ КП, УАПЦ, 
УГКЦ, РКЦУ) 15 травня відслужили 
панахиду в Биківнянському лісі під 
Києвом по жертвах сталінських реп
ресій. При цьому був присутній 
В.Ющенко. Єпископ РКЦ Станіслав 
Широкорадюк висловив мудру думку: 
вже, мабуть, не за цих убієнних нам 
треба молитися, а до них, бо ті, хто за
гинув за правду і за свою державу, є 
святими. Ще одна мудра порада проз
вучала в словах співака Теодора Куку
рудзи: «Поклонись Україні, Росіє, у 
ноги, на коліна стань і молись, і мо
лись! І щиро проси покаяння у Бога за 
все, що погане зробила колись». (Ук
раїна християнська. -  №8)

Священики трьох Православних 
Церков України -  УПЦ МП, УПЦ 
КП та УАПЦ- брали участь 22 трав
ня на Чернечій горі в Каневі в пана- 
хиді-вшануванні Тараса Шевченка. 
Було освячено також наріжний 
камінь на місці, де буде збудовано 
Трасову Церкву -  храм Єднання. Був 
би тут той найбільший храм Ук
раїни, збудувати який мріє при
сутній на урочистостях архиепископ 
Черкаський з УПЦ МП Софроній. 
(Україна християнська. -  №8)

На останніх виборах, як це аргу
ментовано засвідчує газета «День» 
(№98), УПЦ Московського Патріар
хату «фактично пішла проти інте
ресів свого народу, енергійно пра
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цювала на користь іноземної держа
ви і мала б -  за всіма людськими і 
християнськими законами -  вибачи
тися перед народом Божим та перед 
Президентом за всі допущені безчи
нства й образи. Дарма очікуємо! Тут 
з неї «як з гуся вода». А в повітрі за
висло запитання: чому активна й 
відверта антидержавницька й анти- 
законна діяльність деяких владик 
(зокрема, Одеського -  Агафангела, 
Херсонського -  Іонафана, Донецько
го, Луганського, Тульчинського, 
інших, а то й Предстоятеля. -  РП ) та 
світських діячів УПЦ Московського 
Патріархату досі залишається без
карною? Хіба для них не є чинними 
Закони України? А якщо дехто з них 
носить в кишенях своїх ряс ще 
російські паспорти, то чому їх не де
портувати «на історичну батьківщи
ну»? Остання виборча кампанія 
розставила всі крапки. І хоч як не 
відхрещується УПЦ МП від слів 
«Московського Патріархату» у своїй 
назві, вона діяла в ті дні в унісон з 
мисленням Патріарха Олексія II. До 
речі, у російських православних ви
даннях УПЦ завжди називається з 
додатком МП. Отець Юрій Бойко 
(УАПЦ) в своєму інтерв’ю цій же га
зеті (7 червня) наголосив на не
обхідності державного втручання в 
ситуацію у Православ’ї України, зок
рема з підключенням Служби безпе
ки. Це дало б можливість позбутися 
того, що «можна кваліфікувати як 
державний злочин -  порушення 
Конституції та Законів України. Все 
це яскраво проявилося в період ви
борів і залишилося безкарним -  
фінансування «в конвертах» релі
гійних громад коштами невідомого

походження. Мільйонні тиражі 
листівок із антидержавними текста
ми, які роздавалися в церковних гро
мадах, у школах і на вулицях... Якщо 
в єпархіях УПЦ МП розповсюд
жується література, видана для 
росіян, в якій подається викривлена 
історія державності Росії, не згадую
чи вже про історію України, викрив
лена історія Української Церкви, то з 
цим треба щось робити... Сьогодні в 
кожному кіоску можна побачити ца
ря Миколу II, його зображення но
сять по містах і селах під час так зва
них хресних ходів... Вважаю це зну
щанням над нашою Церквою, зну
щанням над Христом. Саме тут по
винне бути державне втручання -  
держава має відстежувати подібний 
негатив, тим більше, що він аж ніяк 
не носить церковного характеру. А 
йдеться про найважливіше -  про 
стабільність у державі, більше того -  
про нашу територіальну цілісність».

Представники Церков все час
тіше говорять про необхідність 
прирівняння духовної освіти до 
світської і видання випускникам ду
ховних навчальних закладів доку
ментів державної значимості. Вод
ночас вони ініціюють викладання в 
школах «Християнської етики», а то 
й «Закону Божого». Враховуючи все 
це, а відтак необхідність мати у ви
пускникові ВНЗ всебічно розвинуту 
особистість, яка б добре розумілася 
в різних сфер суспільного життя й 
історії, була патріотом нашої країни, 
Українська Асоціація релігієзнавців 
порушує питання введення до нав
чальних планів духовних навчальних 
закладів ряду обов'язкових навчаль-
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них курсів, принаймні хоч би історії 
України, основ політології, культуро
логії, філософії, правознавства.

Київський національний педа
гогічний університет ім.Драгомано- 
ва разом із Церквою Київського 
Патріархату ініціювали відзначення 
свята рівноапостольних Кирила і 
Методія як Дня українського студен
тства. З цієї нагоди у Володимира»» 
кому соборі Києва 24 травня відбу
лося спеціальне богослужіння в при
сутності керівництва і студентів 
університету. Будемо сподіватися, 
що з наступного року ця церковно- 
освітянська ініціатива одержить все
українське визнання.

Чому, власне, церковники так 
рвуться в загальноосвітні ніколи? Чо
му не створюють свої школи -  па
рафіяльні? -  запитує знана жур
налістка із «Дня» Клара Гудзик і 
відповідає: «Тому що це набагато-на
багато простіше, спокійніше і дешев
ше, ніж створювати для викладання 
Закону Божого свої власні школи при 
храмах, семінаріях чи академіях. Да
леко легше йти в загальноосвітню 
школу, де і класні приміщення, і 
відвідуваність, і дисципліна забезпе
чуються колективом вчителів. Гадаю, 
що якби церкви дійсно зайнялися 
цією благородною справою, то дер
жава не відмовила б їм в допомозі. 
Деякі церкви так і діють. Наприклад, 
в Києві є декілька єврейських шкіл, де 
викладають іудаїзм, є мусульманські 
школи, протестантські навчальні зак
лади різних рівнів та ін. ... Загально
освітні католицькі з давніх часів існу
ють в багатьох країнах світу і мають

таку блискучу репутацію, що там нав
чаються не лише католики». (День. -  
№103)

Міністерство юстиції України 
пропонує зробити Великдень і 
Трійцю державними святами.
Мін’юст має намір винести на 
публічне обговорення проект закону 
«Про державні свята України», де 
пропонується законодавчо закріпити 
перелік державних свят у країні і виз
начити саме поняття «Державне свя
то». Згідно з концепцією законопро
екту, до державних свят зараховують
ся «події, що з врахуванням їх ролі в 
розвитку української держави і 
суспільства мають національні 
цінності, особливе історичне або 
суспільно-політичне значення і тра
диційно відзначаються українцями». 
Проект закону пропонує встановити 
10 державних свят, які будуть 
вихідними днями. Крім Нового року 
(1 січня), Різдва Христового (7 січня), 
Дня Матері (8 березня) і низки інших. 
Проектом передбачається узаконити 
як державні церковні свята Велик
день і Трійцю, хоч тут і є проблеми: 
Церква у нас відокремлена від держа
ви; дати православного і католицько
го вдзначення цих свят не співпада
ють, а православних у нас десь 50% 
віруючих; чому ці свята мають 
відзначати нехристияни і невіруючі -  
принаймні держава нараховуватиме 
останнім вдвічі більший заробіток на 
неперервних виробництвах...

Не можна збиткуватися над по
чуттями інших, якщо вони є 
відмінними від твоїх і ти їх навіть
зневажаєш. Проте до цього вдають- 
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ся у Львові. Знайдений тут в храмі 
Покрови бронзовий бюст В.І.Леніна 
вирішили, розрекламувавши про це 
на весь світ, переплавити на дзвін. 
При цьому хвацько було заявлено, 
що в такий спосіб вождь має служи
ти народу вірою і правдою. Ко
муністи Львова висловили свій про
тест УГКЦ, зауваживши цілком 
слушно при цьому, що заяви такого 
змісту священика Михайла Демида 
не мають нічого спільного з ідеями 
християнства. Обком КПУ через 
прокуратуру прагне дізнатися, як 
бюст потрапив до храму, чи є він 
власником знахідки і чи має нею так 
розпоряджатися. Проти переплавки 
виступила також місцева організація 
партії «Батьківщина», мотивуючи це 
так: «Диявола переплавити в дзвін -  
це кощунство». Як на нас, то наміри 
греко-католиків є ще одним із виявів 
того войовничого галичанського 
клерикалізму, про який писав ще 
Іван Франко і який вже приносив ба
гато зла українському національно
му руху. Розумом, а не емоціями тре
ба керуватися, коли щось робиш.

Рівненська міжцерковна рада 
звернулася до обласної ради з про
ханням заборонити проведення се
ансів цілителів, знахарів, спасителів, 
ворожок, екстрасенсів і чародіїв. Ра
да вважає, що їх діяльність супере
чить біблійному вченню -  основі 
християнської віри та здоровому 
глузду, шкодить духовному і фізич
ному здоров'ю суспільства, несе з со
бою прокляття. Проте комісія з пи
тань гуманітарної політики облради 
не підтримала це звернення, посила
ючись на наявні ліцензії і офіційні

дозволи цим особам. Міжцерковна 
рада, враховуючи це, звернулася з 
відповідним проханням до парла
менту країни.

«З’явився» ще один мотив, чому, 
на думку деяких політиків, в Україні 
треба російську мову оголосити дер
жавною. Виявляється, що ним є Пра
вославна Церква України Московсь
кого Патріархату. Якщо православ
ний вірний не знатиме цю мову, то 
він із-за цього нічого не розумітиме 
підчас богослужінь в храмі цієї Церк
ви, в спілкуваннях з багатьма її свя
щениками. Справа в тому, що робо
чою мовою Церкви Московського 
Патріархату в Україні, її братств, мо
вою поширюваних цією Церквою 
видань -  книжкових і періодичних -  
є російська або ж під неї зархаїзована 
церковнослов'янська. Відтак УПЦ 
МП нехтує державною мовою країни, 
в якій вона функціонує, зневажає 
рідну мову багатьох своїх вірних, пос
тає в ролі засобу оросіянення, тобто 
реалізатора тієї колонізаторської 
політики, яку проводила щодо Ук
раїни Російська царська і комуністич
на влада, Комуністична партія ра
дянського Союзу.

Газета «2000» регулярно друкує 
статті із осудом антисемітизму, за
судженням листа ста авторів до 
керівників країни з приводу буття 
євреїв в Україні, мовчання українсь
кої інтелігенції щодо його змісту та 
ін. При цьому звучать питання: мо
же когось із цих «мовчунів» не 
влаштовує те, що євреї нарешті мо
жуть вивчати рідну мову, культуру, 
історію та релігію, те, що вони мо
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жуть провести стариків в останню 
дорогу відповідно своєму національ
ному обряду? Газета тут же дає і 
відповідь: ми єдині духовністю, 
вірою в Бога, в добре і світле людсь
ке єство, пам’яттю про минуле і 
надією на сумісне, толерантне, мир
не і дружнє співіснування в май
бутньому. Але це для неї -  лише сло
ва. Газета не враховує те, що влашто
вана нею боротьба за двомовність є 
чистої води українофобством, нех
туванням національними інтереса
ми українства. А хто друкує в пози
тивному оціночному ракурсі на 
своїх сторінках явне українофобство 
Бузини? Ця ж газета. Де засуджують
ся ті видатні діячі української історії, 
які, громлячи тодішніх ворогів ук
раїнського народу -  поляків, водно
час вбивали євреїв за співпрацю з 
ними? В цій же газеті. То чого ж ук
раїнська інтелігенція має кричати 
про антисемітизм, коли з боку 
борців з ним маємо явне нехтування 
правом української мови на дер
жавність (відомо, до якого стану 
привела її пануюча в радянську часи 
двомовність), мовчання з приводу 
прагнень принизити українську 
історію і культуру, нехтуване Моск
вою право українського народу на 
свою Православну Церкву. Стара 
мудрість твердить: «Хто не знає і не 
говорить мовою народу, на землі 
якого живе, той або гість, або най
мит, або окупант».

Українська православна церква -  
інституція, яка керується закордон
ним релігійним центром -  все глиб
ше входить у силові структури Ук
раїни. Без представника УПЦ МП не

обходиться практично жодний захід 
у Внутрішніх військах МВС України. 
Зокрема 16 червня у Петрівцях, що 
біля Києва, відбувся міжнародний 
семінар на тему: «Комплексні зма
гання з професійно-прикладних 
видів спорту». В обговоренні на
болілих питань, що виникають під 
час військово-патріотичного вихо
вання майбутніх правоохоронців, 
взяли участь фахівці з силових 
структур України, а також представ
ники правоохоронних органів Італії, 
Іспанії, Російської Федерації, Рес
публік Молдови та Білорусі. Почес
ним гостем на заході був лише голо
ва Синодального військового відділу 
УПЦ МП архиепископ Львівський і 
Галицький Августин, який, як вия
вилося, віддавна бере активну участь 
у військово-патріотичному вихо
ванні курсантів цього навчального 
центру. На території тренувального 
полігону розташовані два правос
лавні похідні храми, де регулярно 
звершуються богослужіння, а право
охоронці мають змогу сповідатися 
та причащатися. Співробітники Си
нодального військового відділу чи
тають лекції на морально-етичні те
ми для особового складу частини. 
Міністр внутрішніх справ Ю.Луцен- 
ко, відповідаючи на запитання жур-
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налістів, зазначив: «Сьогодні я мав 
бесіду з православними священика
ми. Якщо раніше ми говорили, що 
Церква не навчить військовослуж
бовців нічому поганому, то сьогодні 
ми говоримо, що, знання, які кур
санти отримують під час пастирсь
ких бесід, конче необхідні у житті. 
Якщо ще пять років тому ми гово
рили, що Церква приносить велику 
користь, то сьогоднішній досвід по
казує, що ми не маємо права йти і 
когось захищати без Божого благос
ловення. Тому мені дуже приємно, 
що наші військовослужбовці мають 
можливість виховувати не тільки 
тіло, але й душу». От тільки міністр 
не пояснив маленьке питання, з яко
го виростає більшість наших бід у 
військово-патріотичному вихованні; 
Чи може священик, який канонічно і 
організаційно підпорядкований Ро
сійській Православній церкві, вихо
вувати в українських солдат і офі- 
церів український патріотизм? Адже 
Московський патріархат уклав дого
вори із російськими силовими струк
турами і активно працює над розбу- 
довою. т с ш ш ^ т ш т т шт.. без= 
ПЄ,ким. То таї ж настанови, ддя .свя
щеників і єпископів.УПЦ МП важ
ливіші?

Ф ілософсь
ко-теологічний 
ф а к у л ь т е т  
Чернівецького 
національного 
університету в 
цьому році від
значає своє 130- 
річчя. Але в рік 
відкриття -  1875

-  в університеті існувало два факуль
тети: філософський -  із 16 гу
манітарними і 12 природничими ка
федрами й теологічний -  із 5 кафед
рами. Нині на відродженому, але 
поєднаному факультеті ЧНУ працює 
лише три кафедри, хоч і навчається 
більше студентів. Факультет має 
філософське і релігієзнавче відділен
ня, здійснює випуск фахівців-філо- 
софів, релігієзнавців і теологів. Він 
вперше в Україні поєднує світську й 
богословську освіти. Оголошено 
набір на перший курс навчання но
вого року освіти.

Закарпатські мас-медіа затурбо
вані станом стародавніх дерев’яних 
храмів області. Вони ознайомилися 
із спектором проблем 15 храмів. І що 
ж? Багато з них грибок роз’їдає стіни 
і стелю. Деякі з них бездарно оббиті 
бляхою, що знижує їх естетичну 
цінність. Деякі із дерев’яних перлин 
збережуть тим, що після побудови 
поруч цегляних перенесуть до Ужго
рода в Музей під відкритим небом. 
Турбує журналістів і стан пожежної 
захищеності храмів. В селі Стеблівка 
нещодавно шедевр дерев’яного зод
чества Закарпаття згорів дотла.

Міжцерковна рада Рівного, звер
нулася до громадськості міста з 
роз’ясненням святості неділі та зла 
окультизму, а також поінформувала 
представників місцевих ЗМІ про не
етичність реклами окультної прак
тики у засобах масової інформації. У 
роботі ради, засідання якої відбулося 
6 червня, взяв участь глава Рівненсь
кої облдержадміністрації Василь 
Червоній. Рада обговорила ряд пи
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тань, що стосуються реакції христи
янських священиків на проблему 
окультної практики в громадському 
житті міста, роботи ринків та зай
нятість населення у неділю під час 
богослужінь у храмах міста. Було 
піднято питання загальноміської хо
ди християн в ім’я Ісуса Христа. За 
рекомендацією голови Рівненської 
ОДА учасники засідання вирішили 
виступити з законодавчою ініціати
вою через депутатів Верховної Ради 
України від Рівненської області про 
законодавче забезпечення ло
калізації окультної практики на те
риторії України. У засіданні Ради 
взяли участь представники понад 10 
конфесій міста. Щксотма)

Секретаріат ХДС звернувся до 
Президента з пропозиціями щодо 
сприяння діяльності Церков і 
релігійних організацій. У Зверненні, 
оприлюдненому 15 червня у Києві, 
секретаріат партії Християнсько-Де
мократичний Союз наголосив, що 
позитивно сприймає проголошення 
в числі пріоритетних напрямів по
дальшої розбудови державно-кон
фесійних відносин в Україні сприян
ня з боку держави духовному, соці
альному та благодійницькому слу
жінню Церков і релігійних ор
ганізацій. ХДС вважає, що таке дер
жавне сприяння має передбачати зао
хочення тих, хто жертвує частину 
свого прибутку релігійним ор
ганізаціям, зокрема через формуван
ня пільгового режиму оподаткуван
ня. Для сприяння діяльності Церков і 
релігійних організацій України ХДС 
вважає необхідним: при підготовці 
проекту Закону України «Про Дер

жавний бюджет України на 2006 рік» 
позбутися практики зупинення дії 
положення підпункту 5.2.2, згідно з 
яким до валових витрат включаються 
суми коштів або вартість товарів 
(робіт, послуг), добровільно перера
хованих (переданих) протягом 
звітного року релігійним та бла
годійним організаціям у розмірі не 
більше п’яти відсотків оподатковува
ного прибутку попереднього звітного 
року; внести зміни до Закону України 
«Про оподаткування прибутку під
приємств» щодо підвищення 
верхньої межі розміру пожертвувань 
підприємств на адресу релігійних і 
благодійних організацій, що включа
ються до валових витрат, до десяти 
відсотків, що відповідає приписам 
основних релігій в Україні; внести 
зміни до Закону України «Про пода
ток з доходів фізичних осіб» щодо 
підвищення розміру можливого 
включення до податкового кредиту 
суми коштів, переданих платником 
податку у вигляді добровільних по
жертвувань на адресу неприбуткових 
організацій, до десяти відсотків від 
суми загального оподаткованого 
прибутку, що відповідає приписам 
основних релігій в Україні. За переко
нанням ХДС, реалізація зазначених 
пропозицій буде сприяти розвитку 
служіння Церков і релігійних ор
ганізацій, зокрема благодійництва, в 
інтересах усього українського сус
пільства, і в першу чергу його малоза
безпечених верств. (RISU)

Львівська обласна організація 
ХДС оприлюднила звернення, в яко
му піддала гострій критиці рішення 
Міністерства освіти України про
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введення з нового навчального року 
предмету «Етика». Християни-де- 
мократи закликали усіх небайдужих 
висловити рішучий громадянський 
протест проти намірів Міністерства 
освіти і науки ліквідувати навчаль
ний предмет «Християнська етика». 
«Зміст пропонованої навчальної 
програми предмету «Етика» викли
кає серйозне занепокоєння та триво
гу. Запропоновані для вивчення те
ми базуються на прийнятих у розбе
щених західних спільнотах нетра
диційних підходах у сприйнятті та
ких важливих питань, як відносини 
між жінкою і чоловіком, поклоніння 
перед матеріальним, чаклунством 
тощо. Ми вважаємо, що дії міністра 
освіти і науки Станіслава Ніколаєнка 
є наслідком руйнування традиційної 
етики українського народу попе
реднім тоталітарним режимом і не
розумінням міністром значення 
етичних засад для нормального 
функціонування суспільства», -  ска
зано у зверненні. (RISU)

Закарпатська влада вирішила 
підняти охорону стародавніх де
рев’яних церков на державний 
рівень. Голова Закарпатської облас
ної держадміністрації Віктор Балога 
запропонував перенести дерев’яні 
церкви, які в занепаді і яких уже не 
експлуатують громади, до центру 
Ужгорода та Мукачева. Таким чином 
кілька старовинних красунь були б 
не тільки збережені для нащадків, а й 
стали доступним об’єктом для ту
ристів. Давно визнано, що культур
ним символом Закарпаття є старо
давні дерев’яні церкви, яким понад 
кілька сотень років. З цього погляду

Закарпаття є унікальним у світі -  і за 
кількістю таких пам’яток, і за їхньою 
різноманітністю. Понад півсотні та
ких закарпатських храмів є надбан
ням української культури та мисте
цтва. Однак в останні десятиліття, 
позбавлені державної підтримки, 
старовинні дерев’яні церкви посту
пово руйнуються. Досі центр жодно
го закарпатського міста не може 
похвалитися шедевром у вигляді де
рев’яного кількасотрічного храму. 
Натомість такі закарпатські церкви 
вже давно прикрашають центри дея
ких чеських міст. (umQhda.kky,ua)

Вірменсь
кий храм на 
Т е р н о п і л ь 
щині передано 
місцевому за
п о в і д н и к у .  
Проте остан
ній утримува
ти храм не в 
змозі, а з дер

жавного бюджету нічого не виділя
ють через те, що церква має статус 
пам‘ятки місцевого значення. Щоб 
змінити його на національний, та
кож потрібні кошти. Директор Дер
жавного історико-архітектурного 
заповідника «Бережани» Богдан Ти
хий зазначив, що колись тут прожи
вало багато вірмен. Вони побудували 
церкву. В одному кутку храму -  неве
личкий грот. Вірмени перенесли це 
каміння із своєї землі. Вже з кінця 
XIX ст. церква не діє. За радянських 
часів тут був склад. Торік церкву в 
жахливому стані передали до істори
ко-архітектурного заповідника Бе
режан. Для реставрації потрібні
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гроші, яких місто не має. Намагали
ся залучити вірменську громаду, 
проте виявилося, що ї ї  в Бережанах 
вже не існує. Щоб зарадити ситуації, 
на думку працівників заповідника, 
треба змінити статус церкви. Щоб 
отримувати гроші із державного 
бюджету, вона повинна стати 
національною пам‘яткою.

З 9 червня на частоті 67,28 МГЦ 
розпочався цілодобовий ефір музич
ної духовно-просвітницької радіос
танції «Бммануїл». Це -  принципово 
нова музична радіостанція духовно- 
просвітницького формату, спрямо
вана на пошук шляхів вирішення на
болілих питань суспільства, насампе
ред -  дітей і молоді. Головне завдан
ня -  нести і сіяти людям сторіччями 
створені цінності загальнолюдської 
культури через музику, мистецтво, 
поезію, літературу, історію й інші 
сфери життя, засновані на принци
пах християнської моралі. Серед 
програм передбачено три блоки ди
тячих програм, блок актуальних но
вин, літературні програми, програми 
про класичну і джазову музику, мо
лодіжні програми і програми для 
жінок. У прямому ефірі щодня з’яв
ляються гості -  цікаві співрозмовни
ки і відомі люди. Програми радіос
танції щоранку починаються корот
кою молитвою за Україну, ї ї  народ, за 
владу, з благословення кожного гро
мадянина України. Щодня звучать 
короткі проповіді Слова Божого. На 
радіостанції звучить музика різно
манітних стилів і напрямків для лю
дей різного віку. До розробки прог
рам задіяні відомі вчені України: 
соціологи, психологи, медики, істо

Релігійне життя України__________ ___

рики, фізики, біологи, богослови. 
(wymdnvjctOlXMg)

У Києві на Львівській площі на 
розі вулиць Велика Житомирська та 
Стрітенська освячено хрест на поча
ток робіт з відтворення храму 
Стрітення Господнього. Мер Києва 
Омельченко повідомив, що вже цьо
го року планується звести фунда
мент храму, а найближчим часом 
розпочнуться археологічні розкопки 
та дослідження залишків фундамен
ту цієї церкви. На сьогоднішній день 
затверджено ескізний проект відтво
рення храму. У церемонії освячення 
взяли участь представники релі
гійної громади Києва на чолі з 
Предстоятелем УПЦ КП Філаретом, 
Київський міський голова О.Омель
ченко та інші керівники міста. Істо
рична довідка: Церква Стрітення 
Господнього разом з Львівською 
брамою була збудована 1034 р. Ярос
лавом Мудрим і була своєрідною 
візитною карткою західної частини 
княжого Києва. Цей храм весь час з 
XI ст. і до 1934 р. знаходився саме на 
цій історичній ділянці. Львівська 
брама та Стрітенська церква 
зустрічали подорожній із західних 
країн, які прибували до Києва. 
Стрітенська церква разом з Ми
хайлівським і Софійським соборами 
були однією з головних частин 
архітектурного комплексу старо
давнього золотоверхого Києва. Піс
ля знесення Львівських воріт у 1795 
р. до церкви було перенесено чудот
ворну ікону Божої Матері, «Всіх 
скорботних радість», яка стала го
ловною святинею храму. Церква та
кож відома тим, що 1923 р. у червні
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місяці відбулося самоочищення зо
лотих куполів. На початку 1934 року 
храм ще залишався діючим, але 
пізніше був закритий і знищений у 
зв’язку з реконструкцією Львівської 
площі, (ип ш ж й

В первісному суспільстві надто 
поширеним був такий різновид магії 
як метеорологічна. Коли довго не бу
ло дощу, панувала засуха, чаклун ви
лазив або на дерево, або на якусь хи
жину із якоюсь наповненою водою 
посудиною і лив її звідти лити на 
землю. За аналогією небесні сили ма
ли на засушену землю дощ. До цього 
виду магії й нині звертаються істо
рично відсталі племена Австралії, 
Океанії, Латинської Америки. Певно, 
повіривши в ефективність магічних 
дій чаклуна первісного суспільства, 
голова Черкаської обладміністрації 
Олександр Черевко звернувся до 
керівників єпархій УПЦ МП та УПЦ 
КП з проханням відслужити молебен 
про дощ, який десь на місяць заба
рився. З вірою в можливість свого 
чудодійного впливу на Всевишнього 
владика з Церкви Московського 
Патріархату Софроній відслужив 
службу тоді, коли вже дощ йшов. 
(Сегодня. -  8 червня) А ось греко-ка- 
толицький священик Василь Салабай 
з районного Миколаєва, що на 
Львівщині, певнощо згадавши опи
саний вище досвід, відслужив моле
бень, але вже дещо іншого змісту -  за 
припинення дощів.

Вінницькі школярі по-своєму 
відзначили останній шкільний 
дзвінок. Вони стали замовляти у пра
вославних храмах спеціальні служби

за успішне складання випускних ек
заменів. Молитви замовлялися кла
сами. Учні вважали, що молитву слід 
замовляти «до того», а не «в кінці 
навчального року».

Буддисгську філософію, мистецт
во мало хто знає і вивчає в Україні До
таких належить зокрема художник 
Микола Дудко, який неодноразово 
побував в таких країнах масового по
ширення буддизму як Монголія, Не
пал та Індія, навчався і стажувався у 
всесвітньо відомому центрі будди- 
стської культури -  Бібліотеці тибетсь
ких рукописів та архівів, у резиденції 
Далай-лами в Індії. Саме тут він мав 
зустрічі із майстрами танка. Танка -  
особливе релігійне мистецтво буд
дизму. Воно повністю канонічне, зас
новане на відшліфованому століття
ми тибетському різновиді цього ду
ховного вчення. Техніка цього живо
пису складна, творчий процес може 
розтягуватися на місяці, а то й роки. 
Для основи використовують бавов
няну або ж лляну чи шовкову ткани
ну. Фарби також не звичайні. Завер
шальною фазою танка є розпис су
сальним золотом, яке для розпису 
очей Будди привозять аж із Індії. 
Після обрамлення парчею готової 
картини її освячує сам Далай-лама. 
Техніка танка не є масовою. Виставка 
«Буддійський живопис танка -  жива 
традиція» працює в Київському музеї 
мистецтв ім.Ханенків. (Україна моло
да.-№101)

Круглий стіл на тему «Церква і 
політика: від президентських 2004 до 
парламентських 2006 виборів»
відбувся 11 червня в Християнсько
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му гуманітарно-економічному від
критому університеті (м.Одеса). Ме
тою заходу його організатори прого
лосили актуалізацію в Україні 
відкритого діалогу Церкви і сус
пільства про становище Церкви в 
соціумі, характеру і меж її залучення 
в політику відповідно до канонів і 
положень церковного права і зако
нодавства. Розглядалися також пи
тання розширення духовно-світсь
кої освіти на прикладі досвіду одесь
кого Християнського гуманітарно- 
економічного відкритого універси
тету. Ініціаторами зустрічі були 
Національна Академія наук України, 
Українська Асоціація релігієзнавців, 
Українська Асоціація релігійної сво
боди, Християнський гуманітарно- 
економічний відкритий університет, 
інші організації за підтримки 
Міністерства вищої освіти і науки. 

pryboga,сот)

ПРАВОСЛАВ’Я
Більшість експертів, опитаних 

Центром дослідження політичних 
цінностей (ЦШЦ), вважають за не
обхідне створення Помісної Правос
лавної Церкви на Україні, проте 
відзначають, що це питання лежить, 
швидше, в площині політики і 
національної безпеки, ніж теології. 
Після зустрічі Президента України 
В.Ющенко з Константинопольським 
Патріархом Варфоломієм, яка 
пройшла напередодні, аналітики 
Центру опитали сім експертів. Зок
рема, академік І.Дзюба вважає, що 
Помісна Церква необхідна для 
національного самовизначення і 
національної ідентифікації. Крім то

Релігійне життя України_____________

го, її створення повинно припинити 
використання Церкви як інструмен
ту антиукраїнської політики, відзна
чає експерт. Віце-ректор Українсько
го католицького університету Ми
рослав Маринович допустив мож
ливість розділення православ’я в Ук
раїні на орієнтоване на Москву і на 
Константинополь, проте не вважає 
такий розподіл катастрофічним. На 
його думку, неприпустимим було б 
збереження монополії Москви в 
рішенні українських православних 
справ. Головний редактор газети 
«Наша віра» Євгеній Сверстюк вва
жає, що В.Ющенко виходить саме з 
необхідності покласти край розколу 
православ’я на ворогуючі між собою 
Церкви, а не з глибоких проблем те
ологічного характеру. На думку док
тора мистецтвознавства Вадима 
Скуратівського, Україна повинна 
наслідувати приклад Німеччини в 
XIX ст., яка при канцлері Отто фон 
Бісмарку фактично політично 
від’єдналася від Римо-Католицької 
Церкви, не порушуючи її прав. 
В.Скуратівський допустив мож
ливість конфесійної залежності від 
Московського Патріархату, але у 
жодному випадку не політичної. Пи
тання релігії в процесі створення 
Православної Помісної Церкви в Ук
раїні, на думку глави Центру вивчен
ня політичних цінностей Олеся 
Донія, відступають на задній план 
перед інтересами політики і 
національної безпеки. Він ставить 
під сумнів можливість Києва в 
адміністративному порядку об’єдна
ти всі гілки православ’я в Україні в 
одну Церкву і сумнівається, що Мос
ковський Патріархат добровільно
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поступиться своїми парафіями. Та
кож О.Доній відзначає існування 
проблеми вибору мови богос
лужіння. Директор Інституту 
національних стратегій Кость Бон
даренко вважає, що в найближчі де
сятиліття, незважаючи на зусилля 
Константинопольського Патріарха
ту, Єдину Помісну Церкву створити 
не вдасться. На його думку, якби 
навіть було благословення Патріарха 
Варфоломія на створення Єдиної 
Помісної Церкви, то є ще і Патріарх 
всієї Росії -  Алексій. «З огляду на 
фактор Патріарха Алексія і фактор 
Московського Патріархату, можна 
вважати, що питання Єдиної 
Помісної Церкви буде впиратися са
ме в цей фактор, незважаючи на всі 
старання Всесвітнього Патріарха», -  
переконаний К.Бондаренко. У свою 
чергу глава правління Центру прик
ладних політичних досліджень 
«Пента» Володимир Фесенко заявив, 
що в нинішніх умовах реалізувати 
ідею Помісної Церкви досить склад
но, і це може привести до зворотно
го результату. (interfax-religion.ги) 
«Помісна Церква потрібна не лише 
для національного самовизначення 
й національної ідентифікації, -  вва
жає академік Іван Дзюба. -  Вона пос
тавить бар'єри для тих, хто і надалі 
має намір використовувати Церкву 
як інструмент антиукраїнської по
літики... Я не думаю, що Московсь
кий Патріархат легко здасть свої по
зиції, очевидно, що постануть проб
леми і з вибором мови, якою вести
муть Богослужіння. Втім, головне, 
що у нашого Президента є політич
на воля розпочати процес кон
фесійного об'єднання, бо хтось по

винен урешті ж розпочати цей про
цес». (Експрес. - 14-15 червня)

Акт про початок об'єднання Ук
раїнської Православної Церкви 
Київського Патріархату й Українсь
кої Автокефальної Православної 
Церкви підписали в Тернополі про- 
тоєреї УГОД КП Анатолій Зінкевич і 
УАПЦ Михайло Левкович. Тер
нопільське духовенство сподіваєть
ся, що після підписання документа 
їхню ініціативу підтримають свя
щеннослужителі інших регіонів, що 
уможливить створення єдиної Ук
раїнської Помісної Церкви. Як 
повідомив о.Анатолій Зінкевич, зі 
створенням Української Помісної 
Церкви вдасться уникнути міжкон
фесійних конфліктів, які ще мають 
місце в Тернопільській області. На 
знак важливості підписаного доку
мента на території тернопільського 
Свято-Троїцького духовного центру 
освятили камінь Єдності, на місці 
якого незабаром побудують дзвіни
цю Єдності. (оЬктжит)

Відомий священик УАПЦ Юрій 
Бойко не бачить виходу з тієї кризи, 
яку вразила цю церкву, через прове
дення різних Соборів. «Навіть зміна 
глави УАПЦ не поліпшить ситуацію, 
бо криза дуже глибока, вона пов’яза
на із загальною православною кри
зою, а також із стороннім втручан
ням. Найвірогідніше, церква роз
ділиться на кілька «таборів», що й 
буде юридично закріплено собора
ми». Виокремлюючи аспекти кризи 
православ’я в Україні, отець Юрій 
Бойко назвав їх три: духовенство 
займається бізнесом; миряни не по-
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важають своїх пастирів; ієрархи во
рогують між собою. (День. -  7 черв
ня)

Згідно з даними Українського 
Центру ім. Розумкова, православни
ми віруючими вважають себе понад 
16 млн. громадян країни старше 18 
років, з них близько 10 млн. відно
сять себе до Київського Патріархату. 
Більше ніж в 2/3 адміністративних 
регіонів України підтримка Київсь
кого Патріархату переважає під
тримку Московського (Національна 
безпека і оборона. -  2004. -  №3). 
Навіть ці дані незалежного соціо
логічного дослідження свідчать, що 
Київський Патріархат не є регіо
нальною, якоюсь шовіністично- 
націоналістичною або маргінальною 
структурою. За кількістю архієреїв, 
духовенства, віруючих, парафій, 
навчальних закладів та ін. він вже за
раз є однією з найбільших Помісних 
Православних Церков у світі, пере
вершує за цими показниками окремі 
Помісні Церкви. Відтак невизнання 
Київського Патріархату -  це не 
стільки внутрішньо-українська 
проблема, скільки проблема для 
всього світового Православ’я. А як
що бути строгим у міркуваннях, то 
це проблема Російської ПЦ з ва
сальськими підходами підтримана 
іншими православними церквами.

Питання врегулювання відносин 
між Москвою і Константинополем 
може вирішити тільки Українська 
Церква -  вважає патріарх УПЦ КП 
Філарет. У своїй доповіді на свят
ковій конференції, присвяченій 15- 
ій річниці встановлення Патріархату

в Українській 
Ц е р к в і ,  
Предстоятель 
УПЦ КП та
кож зазначив: 
«Боротьба за 
вплив, за вла
ду в Церкві -  
це реальність, 

і вона створює кризу у світовому 
православ’ї. Я підкреслюю -  тільки 
Українська Церква може збалансува
ти відносини між Москвою і Конс
тантинополем. Бо якщо повстане 
визнана Українська Помісна Пра
вославна Церква, у Московського 
Патріархату не буде ніяких підстав 
претендувати на особливе місце у 
православ’ї». За переконанням 
ієрарха, тоді протистояння між Мос- 
ковою і Константинополем припи
ниться, бо Московський Патріархат 
не зможе більше претендувати на 
першість у світовому православ’ї. 
«На сьогодні для подальшого роз
витку подій у світовому православ’ї, 
підкреслюю, вирішальне значення 
має Українська Церква. Якщо Конс
тантинопольський Патріарх подолає 
спротив Москви і визнає Київський 
Патріархат, то у світовому правос
лав’ї наступить мир і спокій. Тоді бу
дуть розв’язані проблемні питання і 
з іншими Православними Церквами 
-  Македонською, Чорногорською, 
думаю, що і Білоруською, і Мол
довською. Все стане на свої місця. В 
Церкві повинні панувати христи
янська любов і єдність у вірі, а не 
владолюбство. Боротьба за владу 
розділила християнство. Вона про
довжує розділяти світове правос
лав’я. І проблеми в Церкві будуть до
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того часу, поки на перше місце буде 
ставитися влада, панування, а не 
християнська любов,» -  сказав 
Патріарх Філарет. (m orthadoXfOrg)

Досягнути визнання Помісної 
Української Православної Церкви 
можна буде лише за умови, якщо 
православні християни зберігати
муть свою віру і будуватимуть своє 
життя на основі християнської лю
бові Розбрат же між православними 
вигідний лише противниками Пра
вославної Церкви, наголосив 
Патріарх Філарет у своїй промові 6 
червня 2005 р. на святковій конфе
ренції в КДА. «Якщо ми хочемо мати 
визнану Українську Церкву -  нам 
потрібно йти християнським шля
хом, шляхом збереження христи
янської віри і життя на основі хрис
тиянської любові. Не потрібно роз
палювати ворожнечу між Київським 
і Московським Патріархатами. Ми 
повинні пам’ятати, що всі ми пра
вославні і діти однієї України. На
шим супротивникам вигідно, щоб 
ми між собою ворогували і не знахо
дили порозуміння. Нам потрібно 
йти шляхом миру, злагоди, христи
янської любові», -  наголосив Глава 
УПЦ КП. Він закликає не чекати, 
склавши руки, того часу, коли 
Помісна Українська Православна 
Церква буде визнаною і єдиною, а 
активно працювати. «Господь діє че
рез людей, і нам теж потрібно не 
сидіти, склавши руки, а працювати, 
розбудовувати Церкву. Пастирям і 
пастві потрібно пам’ятати про місію 
Церкви в світі. Церква -  не політич
на організація, а Боголюдський ор
ганізм, який живе, розвивається і

діє. Політичні і економічні системи 
приходять і відходять, влада 
змінюється, а вічні християнські 
цінності залишаються незмінними. 
Про них ми повинні свідчити і їх 
втілювати у своє життя,» -  зазначив 
єрарх. (unorthodox,orgl

Як Католицька Церква має своє 
представництво в Україні у вигляді 
Посольства (Нунціатури) Апос
тольської Столиці, так своє предс
тавництво міг би мати в Києві і Все
ленський Православний Патріарх 
Варфоломій І. Нещодавня зустріч з 
ним Президента України відкриває 
шлях до цього. Депутат-отець Юрій 
Бойко в своєму інтерв’ю газеті 
«День» (7 червня) наголосив на не
обхідності відкриття в Києві не тіль
ки духовного представництва Все
ленського Патріарха, а й інших пра
вославних церков, насамперед Гру
зинської ПЦ. Ці церковно-диплома
тичні місії, на думку депутата Вер
ховної Ради, скоріше варто відкрити 
при Церкві Київського Патріархату. 
«Впевнений, що постійне представ
ництво інших православних церков 
в Україні сприятиме діалогу між ук
раїнськими церквами, усуне «моно
полію» Московської Церкви в Ук
раїні».

Церква Київського Патріархату 
має свої єпархії в декількох країнах 
світу. Серед них -  Греція. Нещодав
но відійшов у вічність Патріарший 
екзарх УПЦ КП митрополит Кор
ейський Тимофій (Кутальянос). 
Синод УПЦ КП обрав на цю вакант
ну посаду архимандрита Хризостома 
(Бакомітроса), єпископа Херсонесь-
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кого. Новообраний екзарх народив
ся в 1950 році, закінчив богословсь
кий факультет Афінського націо
нального університету.

Прес-служба УПЦ Київського 
Патріархату виступила із спеціаль
ною Заявою у відповідь на розгорну
ту російськими церковними і 
політичними діячами, православ
ною і світською пресою кампанію з 
ескалації протистояння між юрис- 
дикційно розділеними частинами 
Православ’я України, залякування 
світової православної спільноти роз
колом із-за будь-яких контактів її 
суб’єктів із т.зв. розкольницькими 
церквами, «фальсифікації» дій нової 
української влади в релігійній сфері. 
В документі зокрема сказано: 
«Засліплені шовіністичними погля
дами та політичними ідеями віднов
лення в будь-якій формі Російської 
імперії московські церковні і 
світські політики не здатні запропо
нувати адекватний ситуації та ре
аліям українського життя шлях по
долання існуючих протиріч». (Голос 
Православ'я. -  №10)

Київський Патріархат час-від-часу 
віддає почесті завойовницькій 
політиці Московії. Ось і нещодавно 
на Хмельниччині в Гречанах з’явився 
храм на честь Казанської Божої Ма
тері. Місцевий православний свяще
ник, виявляючи абсолютне незнання 
історії, заявляє по радіо про ї ї  заступ
ництво щодо всієї нашої Русі. Про 
яку Русь при цьому може йти мова, 
коли чудотворною іконою було освя
чено загарбання московітами столиці 
волзьких татар Казані. А на Батиєвій

горі в Києві священик все тієї ж УПЦ 
КП Олександр Фадеев вибудовує 
каплицю Смоленської ікони Божої 
Матері. То ж чи можуть українці, які 
перебували століттями в ко
лоніальній неволі Московії, вшанову
вати те, що освячувало цей ко
лоніалізм? Покійний Патріарх Воло
димир (Романюк), який мав високу 
українську самосвідомість, одного 
разу попросив науковців пройтися по 
московсько-православному календа
рю й запропонувати викинути з ньо
го те, що використовувалося як свя
щенна санкція загарбницької політи
ки нашого північного сусіда щодо 
інших народів. Трагічна смерть 
Святійшого призупинила цей про
цес. Після нього Церква продовжує 
слідувати у святкових Богослужіннях 
за Московсько-православним кален
дарем. А між тим українськість Церк
ви -  це не лише мова Богослужіння. 
Тут багато чому можна було б повчи
тися в славнозвісного митрополита 
Іларіона (Огієнка), який радив спо
чатку провести деоросіянення пра
вослав’я в Україні, а опісля провести 
його українізацію, мав розгорнутий 
план цього.

Внука гла
ви облад мі
ністр ації Пол
тавщини Сте
пана Бульби 
хрестили в 
храмі УПЦ 
КП. Це впер
ше в області. 

Відповідаючи на питання жур
налістів, він зазначив: «Це -  не ви
падково. Це -  мій свідомий вибір.
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Тому що Бог один і Батьківщина од
на. І церква наша повинна бути єди
ною Українською православною 
церквою Київського Патріархату. 
Адже ми всі громадяни нашої Ук
раїни. Можливо, як посадовець, я й 
не мав би це говорити, але я це відчу
ваю. Водночас можу запевнити: на 
Полтавщині нова влада сприятиме 
тому, щоб міжконфесійні відносини 
ґрунтувалися передовсім на повазі 
до Закону. Як громадянин України, 
звісно, зацікавлений в тому, щоб на
ша православна церква мала рівні 
можливості для розвитку. Не менші, 
ніж має їх зараз церква Московсько
го патріархату. Вважаю, сьогодні ще 
багато несправедливостей у цьому 
плані. А ще я проти політичних спе
куляцій на цю тему. На жаль, церква 
у нас ще використовується політика
ми. Тому робитиму все для того, 
щоб цього небуло, щоб очолювана 
мною облдержадміністрація не мала 
причетності до того, що не сприяє 
порозумінню і миру в нашій дер
жаві». Цей факт є знаковим для Пол
тавщини, де до цього за сприяння 
обласної влади мало місце збитку
вання над правами і почуттями свя
щеннослужителів та парафіян 
справді Української Церкви з боку 
т.зв. «канонічного Московського 
Православ’я». Зокрема міська влада 
Полтави «благословила» знахаб
нілих братчиків на провокацію з 
фізичним протистоянням біля Свя
то-Миколаївської Церкви УПЦ КП в 
день Великодня. Відтак можна 
сподіватися, що на Полтавщині в 
минуле відходять дні, коли обласна 
влада потурала збиткуванням над 
національною совістю православних

українців знахабнілих «християн» із 
Церкви Московської юрисдикції. 
(Україна молода. -  21 травня)

Незважаючи на протести гро
мадськості Десятинну церкву в Києві 
все ж будуть будувати. Сказати, що

відроджувати, тут не можна, бо ж 
ніхто не знає, якою вона була у 
своєму первісному вигляді, коли її 
збудував київський князь Володи
мир. Після спалення святині ордами 
Батия храм відродили, але в роки 
більшовизму його знову знищили. І 
ось тепер з волі київської місь- 
кадміністрації храм втретє будують. 
Але яким він має бути? Начальник 
міського управління охорони па
м’яток архітектури Руслан Кухаренко 
зауважує, що «в Чернігові стоїть Спа- 
со-Преображенський собор, який за 
своїми лінейними параметрами 
повністю співпадає із параметрами 
Десятинної». Що стосується ще збе
режених фундаментів старої Деся
тинки, то п. Кухаренко говорить, що 
«внизу під перекриттям, буде розта
шовано музей і залишки фундамен- 
ту...Якщо ми хочемо зберегти хоч 
якісь залишки Десятинної, треба 
терміново розбирати кам’яні завали, 
поки давня кладка не перетворилася в
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пилюку». Десятинна церква не впли
не на видовищність Андріївської 
церкви, бо якщо висота останньої 47 
метрів, то Десятинка матиме їх лише 
23. (Факты. - 2  червня)

Церква Київського Патріархату 
виступила за відродження Десятин
ної Церкви. Архиєпитскоп Ди- 
митрій (Рудюк) під час прес-конфе
ренції з нагоди видруку його книги 
«Мати церков руських. Десятинна 
Церква в Києві», розкриваючи ду
ховну концепцію відродження хра
му, зауважив, що були такі, хто вис
тупав і проти відродження Успенсь
кого Собору Києво-Печерської Лав
ри, і проти відбудови Свято-Ми
хайлівського собору, і проти Церква 
Різдва Христового на Подолі, але ж 
тепер всі милуються цими будовами. 
«Якщо в цьому храмі спасеться хоч 
би одна душа, його слід відродити. 
Відродити для наших нащадків, які 
через сто і більше років не будуть 
міркувати чи це той храм відродили, 
а чи інший», -  каже владика. В той 
домонгольський час всі храми буду
вали за єдиним каноном, а тому як
що є фундамент (а він зберігся), то, 
звернувшись до зразків таких храмів 
у Херсонесі, Туреччині, у французь
кому Сан-Марко, оповідей про зак
ладку храму із «Повісті врем’яних 
літ», Десятинку можна збудувати.

Владика Павло-Петро (Єсеп) 
УАПЦ Америки, що знаходиться в 
юрисдикції Константинопольського 
патріархату, висловив незгоду ук- 
раїнців-православних Америки із 
прагненнями Московського Патрі
арха Олексія П опікуватися долею

України. «Громадяни України не хо
чуть, щоб їх країна стала полем розб
рату між Москвою і Константинопо
лем, -  зауважує владика. -  Якщо не- 
українці не втручатимуться, то й не 
буде розбрату. Патріарх Олексій не 
повинен турбуватися духовним 
провідництвом другої за величиною 
європейської суверенної нації. Ця 
велика «братерська турбота» повин
на врешті закінчитися. Українські 
релігійні провідники самі спро
можні забезпечити духовне про- 
відництво своєї нації. А Патріарх 
Олексій нехай радше потурбується 
про «корозію» свободи і демократії у 
його рідній країні. Є лише одна ка
нонічна Церква. Вона створюється, 
коли суверенна нація має бажання 
спілкуватися з Господом без чужого 
дозволу. Ніхто не повинен бути по
середником між українськими пра
вославними і Господом... Господь 
добре знає українців, тому жодного 
посередництва у їх представленні не 
потребує», -  переконаний владика 
Єсеп. При цьому він наголосив на 
тому, що дуже важливо, щоб ук
раїнці усвідомили, що вони не пот
ребують ніякого дозволу десь збоку 
на те, щоб йти до Бога тим шляхом, 
який вони вважають за найкращий. 
(Успенська вежа. -  Ns6)

Шевченківський районний суд 
міста Києва на своєму відкритому 
судовому засіданні вирішив питан
ня відносин Предстоятеля УАПЦ 
митрополита Мефодія та колишньо
го керуючого справами цієї Церкви 
архиепископа Ігоря (колишнього, бо 
його цієї посади позбавив Ар- 
хиєрейський собор УАПЦ та й сам
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він заявляв, що очолювана ним 
Харківсько-Полтавська єпархія є 
якоюсь осібною церковною структу
рою і не підпорядкована Предстоя
телю УАПЦ -  РП) щодо володіння 
приміщенням Патріархії на вулиці 
Трьохсвятительській, 8. Суд зо
бов’язав архиепископа Ігоря переда
ти Патріархії УАПЦ всю фінансово- 
господарську та катехитичну доку
ментацію, печатки і бланки УАПЦ, 
ключі від приміщення Патріархії 
УАПЦ. Зобов’язано редакцію газети 
«Наша віра» та Центр візантиніст
ки звільнити займані ними при
міщення в будинку Патріархії. (Ус
пенська вежа. -  №6)

Патріархія УАПЦ (так іменує ар
хиепископ Ігор Ісіченко спільноту, 
яка складається з нього, редактора га
зети «Наша віра» Є.Сверстюка, голо
ви Всеукраїнського братства апостола 
Андрія Первозваного Валентини 
Чешкової та ін.), на своїй нараді 12 
травня в присутності ще й юристів 
визнала за необхідне зберігати 
вірність заповітові Патріарха Ди- 
митрія й «продовжувати працю за 
будь-яких умов, легально чи нелегаль
но, до проведення нового Помісного 
Собору УАПЦ». Учасники наради 
звинуватили владу в нерозумінні їх, 
піддали критиці рішення судових ор
ганів, а найбільше, як вони пишуть, 
«кримінальну групу Валентина Кудря- 
кова («митрополита Мефодія»)» Вис
тупаючи в Полтаві, владика Ігор наго
лосив, що нинішня влада України (се
ред імен її, які називав владика, зна
чаться М.Томенко і Ю.Луценко -  РП) 
також перебуває під впливом 
криміналу (Успенська вежа. -  №6)

Ждучи (точніше -  ініціюючи) 
Помісний Собор УАПЦ, прихильни
ки харківського архиепископа Ігоря 
Ісіченка вже не мають надій на те, 
що вони на ньому одержать визнан
ня своєї позиції. Відчувається, що це 
визнання зводиться ними до очо- 
лення Церкви владикою. Якщо ж це 
не відбудеться, то, як вони наголо
шують, тоді влада «зобов’язана (?) не 
допустити насильницьких дій з боку 
будь-якого угрупування. І якщо в 
результаті проведення соборів чи 
інших зібрань фактичний розкол 
УАПЦ набуде документальної легі- 
тимності, держава буде зобов’язана 
зареєструвати обидва фрагменти ко
лись єдиної церекви як дві релігійні 
організації, застерігаючи майнові 
права кожної з них» (Наша віра. -  
№4). З цих слів стає зрозумілим, хто 
завжди «йде в ногу» і хто зрештою (в 
чиїх тільки інтересах?) руйнує ко
лись могутню Українську Автоке
фальну Православну Церкву. То ж 
до єдності в ній надто далеко.

В УАПЦ 5 червня 2005 року 
пройшли урочистості з нагоди 15- 
річчя першого Помісного Собору 
цієї Церкви, який відбувся 5-6 черв
ня 1990 р. й обрання митрополита 
Мстислава на київський патріарший 
престіл. У київському міському Бу
динку вчителя пройшла урочиста 
академія, участь у якій взяло духове
нство УАПЦ та УПЦ КП. Було зачи
тане звернення митрополита Конс
тантина (Багана) до вірних УАПЦ, в 
якому він поділився своїми мірку
ваннями з приводу ролі Помісного 
собору 1990 р. в сучасній церковній 
ситуації. Митрополит закликав Пра
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вославну Церкву в Україні до 
єдності. «Церква, проречена апосто
лом Андрієм Первозваним, яка у 
жорстоких роках 20-го століття була 
примушена переживати катакомбне 
життя, тепер осяяна світлом Божої 
благодаті. Разом з вільною Ук
раїною, духовно святкували творці її 
історії -  святі, які спочивають у лав
рах її головних святинь нової держа
ви. Єдність була в серцях і думках 
кожного... Куди поділась та єдність? 
Упокоїлись перший і другий її 
Патріархи і з’явилися інші, які скоро 
забули, що вони покликані бути у 
першу чергу пастирями, згідно з сер
цем і волею Доброго Пастиря -  Ісуса 
Христа, перед Яким кожний, хто но
сить святу печать єрейського або ар- 
хиєрейського служіння, дасть 
раніше або пізніше відповідь», -  ска
зано у посланні митрополита.

Всеукраїнське Братство Апостола 
Андрія Первозваного УАПЦ пропо
нує усім спільно обговорити кон
цепцію єдиної Української Помісної 
Православної Церкви. У заяві, опри
людненій 5 червня у Києві, Братство 
категорично відкидає спроби прихо
вати наявні проблеми в УАПЦ або 
знайти легке пояснення для них осо
бистими стосунками між архиерея
ми. «Фундаментальна проблема ук
раїнського православ’я полягає в по
тужному впливі на нього московсь
кої синодальної традиції, в постій
них моральних компромісах, на які 
згоджувалася УАПЦ протягом 1989- 
2005 рр.», -  наголошується у Заяві. 
Нова державна влада в Україні, за 
переконанням членів Братства, «ви
являє свою незрілість у розв’язанні

церковних проблем». «Миряни 
УАПЦ прагнуть подолання розколу 
в українській церковній спільноті, 
але остерігаються дії адміністратив
ного ресурсу, спрямованого на пе
ретворення Помісної Церкви на зна
ряддя суспільного впливу державної 
влади. Віруючих людей непокоять 
спроби зберегти Держкомрелігій Ук
раїни у вигляді департаменту при 
Міністерстві юстиції, де, з широким 
колом повноважень, працюватимуть 
ті самі особи, що протягом 1991- 
2005 рр. нищили Українську Церк
ву», -  йдеться у документі. Братство 
вимагає від Юрія Луценка відповіді: 
«Чому дотепер не оприлюднені ре
зультати розслідування вчиненого 
ГУ МВС України у м.Києві по факту 
нападу на Патріархію УАПЦ». У до
кументі сказано, що «Братство про
вело в Україні низку акцій грома
дянської непокори, захищаючи пра
ва своєї Церкви, але його голос не 
було почуто. Тому братство змушене 
звернутися за допомогою до міжна
родних правозахисних організацій, 
до європейських установ. На Великій 
Раді Братства було прийнято три Ух
вали: Про скликання Помісного Со
бору УАПЦ для обрання нового 
Предстоятеля, Ухвалу про загрозу 
руйнації УАПЦ та Ухвалу про 
Об’єднання Церков. Братство під
тримує ідею об’єднання, але вважає, 
що її форсування ззовні може ство
рити напруження у, й без того неп
ростих, міжцерковних відносинах. 
«Об’єднання в єдину Помісну Церк
ву не може відбуватися без збере
ження традицій Київського правос
лав’я», -  переконані члени Братства. 
Всеукраїнське Братство Апостола
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Андрія Первозваного УАПЦ пропо
нує провести круглий стіл правос
лавних суспільно-церковних ор
ганізацій України та політичних ор
ганізацій національно-демократич
ного спрямування для обговорення 
концепції єдиної Української По- 
місної Православної Церкви. (RISU)

В Житомирі в сім'ї священика 
УАПЦ росте хлопчик з ім’ям Ісус 
Христос. Хоч мати дитини й хотіла

назвати хлопчика Богданом, але йо
го батько Володимир Радзюк, навіть 
всупереч небажанню ЗАГСу, наполіг 
на своєму: «А чому я маю боятися 
Бога? Хіба щось погане я кою? Я на
зиваю дитину найвидатнішим ім’ям 
в історії людства -  це ж щастя!» За 
два роки всі оточуючі вже звикли до 
імені, в тому числі й ті п’ятнадцять 
парафіян громади отця Володимира, 
які із-за відсутності храму збирають
ся на богослужіння або десь на при
роді, або в помешканні священика. 
Своєму дещо незвичному вчинку 
отець знаходить таке пояснення: 
«Дві тисячі років тому мій пращур 
тримав на руках малюка Христа. Цей 
факт передається в нашій родині із 
покоління в покоління. І ось тепер я

тримаю на руках свого Ісуса Христа -  
історія зробила коло по спіралі». Во
лодимир Радзюк впевнений в тому, 
що його син, коли виросте, «буде 
підтримувати в людях дійсну любов 
до Бога, яка в наш час прийшла у за
непад. Він також буде священиком. 
Це написано в його очах. Мій хлоп
чик змінить світ -  на це воля Божа». 
(День. -1  червня)

Посол США втручається за допо
могою Генерального прокурора Ук
раїни Святослава Піскуна в релігійне 
життя України (Факты. -  18 червня). 
Догоджаючи послові, С.Піскун, не 
вивчивши на місці ситуацію, відмо
вився притягнути до судової відпо
відальності церковних злодіїв, які 
викрали церковну утварь, захопили 
храм, відбудований громадою УПЦ 
КП. Хоч ті особи, яких слід було б 
притягнути до судової відповідаль
ності, є громадянами України, 
С.Піскун перелякано заявляє: Було 
ще три-чотири розмови, з його ж, 
посла, ініціативи. Він же посол і захи
щає інтереси своїх людей. А кому він 
має дзвонити? (Киевские вести. -  17 
червня). Глава Одеської єпархії УПЦ 
КП єпископ Яків звернувся листом до 
Посла США в Україні, в якому, зокре
ма, пише: «З болем і жалем за людські 
душі звертаємося до Вас, бо заручив
шись Вашою підтримкою та захис
том, група злочинців начолі з Ага- 
фангелом (Пашковським) -  керівни
ком Русскої Православної Церкви 
Закордонної творить зло та неправо
судні дії проти Одесько-Балтської 
єпархії УПЦ КП та її парафіян... Ми 
знаємо, що Ви зверталися до губерна
тора Одеської області пана Гріне-
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вецького, Генерального прокурора 
України Піскуна та інших державних 
посадовців... Внаслідок Ваших звер
нень здійснюються перешкоди 
розслідуванню злочинів утворених 
Агафангелом (Пашковським) та його 
співучасниками... Справа була закри
та під Вашим тиском». Єпархія готує 
відповідного листа про слугування 
Посла США в Україні «на благо 
Російської Церкви і Росії» до Держде
партаменту США, в американську 
пресу, до української діаспори в 
США. «Прикро, що це коїться у той 
час, коли новий наш Президент на
магається довести до ладу правосуддя 
в нашій країні», -  пише послу єпис
коп Яків. Кажуть, що такі дії Посла 
пояснюються належністю його дру
жини до Русскої Православної Церк
ви Зарубіжної. Але ж особисте не 
можна підносити до рівня міждер
жавного. До того ж, Посол мав би 
знати те, що нині вирішується питан
ня об’єднання РПЦЗ з Московським 
Патріархатом. Відтак він зрештою 
турбується про парафії останньої.

Архиепис
коп Черкась
кий та Ка
нівський Соф- 
роній (УПЦ 
МП) вважає, 
що нам, звіс
но, «треба бра
ти себе в руки, 
щоб не бути 
гоями -  для 

євреїв, бидлом -  для поляків, хохла
ми -  для росіян. Ми -  це ми. Ук
раїнці! Різні церкви -  це все політика. 
Але й з Європи приклад брати не

можна. Сила -  в православ’ї. Ми, ук
раїнці, останні 400 років живемо в 
рабстві. Скоріше, навіть із часів тата- 
ро-монгольського іга. До того ж, нас 
політики постійно намагаються 
роз’єднати. Але в нас є своя сила -  і 
духовна, і фізична... За рахунок на
шої внутрішньої сили треба об’єдну
ватися й іншим показувати прик
лад... Ми повинні вчитися в себе. Тут 
присутній дух відродження». Влади
ка впевнений, що українці зрештою 
дадуть собі раду. За своє життя він 
вже побудував 150 храмів. «У нас бу
де зведений храм, який за площею 
перевершуватиме храм Христа-Спа- 
сителя в Москві», -  впевнено гово
рить архиепископ. (День -  17 червня)

УПЦ Московського Патріархату 
часто, довільно витлумачуючи слова 
про надану їй «самостійність в уп
равлінні», заявляє про свою ледь не 
автономність. Проте рішення Сино
ду Російської Православної Церкви 
від 20 квітня про призначення єпис
копом Каширським, вікарієм Мос
ковської єпархії, керуючим Патріар
шими приходами в Канаді Сумсько
го і Ахтирського єпископа Іова (Сма- 
коуза) засвідчує відносність «са
мостійності в управлінні» УПЦ МП.

І сам не гам і другому не дам. Так
українським прислів’ям можна оха
рактеризувати ставлення глави УПЦ 
МП до прагнення Греко-Католиць- 
кої Церкви України мати статус 
Патріархату. Владика Володимир 
(Сабодан), на відміну від свого попе
редника, в спокої спостерігає плюнд
рування Московським Патріархатом 
долею Українського Православ’я,
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погоджується з нашою меншо
вартістю і станом недоросля при 
вирішенні питання Православної 
Автокефалії України. Але якщо сам 
не їдеш чи топчешся на одному 
місці, то не став палки в колеса 
іншому, бо як же йому будеш диви
тися в очі при тих зустрічах, які, бо
дай, організовує Президент. Хібащо 
в Сірка при цьому очі позичиш! 
Виступаючи проти надання Ватика
ном УГКЦ статусу патріархату, мит
рополит Володимир заявив, що «та
кий поворот подій може відкинути 
православно-католицький діалог на 
багато століть назад». Незрозуміло, з 
якого це права владика розписується 
за всіх православних, зокрема й Ук
раїни. Як відомо, власне українські 
Православні Церкви іншої думки, 
ніж він. До того ж, вони сповна дот
римуються заповіді Ісуса про любов 
до ближнього.

Навіщо Україні Московський 
Патріархат? На таке питання сайту 
(www.pravda.com.ua/forum) жваво 
відгукуються його відвідувачі. Ось
деякі із відповідей на нього: «Я давно 
цієї теми чекав. Отже, навіщо в Ук
раїні Московський патріархат? Щоб: 
1. Відмивати гроші за контрабанду; 2. 
Жебракувати під церквою; 3. Підтри
мувати політичну присутність сусіда 
з посяганням на державний суве
ренітет; 4. Бути електоральною ба
зою внутрішніх політичних сил; 5. 
Сварити між собою українців і зви
нувачувати їх у «раскольництвє»; 6. 
Збивати гроші з державного бюдже
ту; 7. Вивозити українські історичні 
цінності до Росії (а це вже злочин). 
Злить мене це все!»: «Нам він ні до

чого. Це Україна потрібна Московсь
кому патріархату. Росія досі не може 
пережити того, що Україна є са
мостійною державою»; «Сам по собі 
не надто і потрібний, але історично 
так склалося, що існує. І досить бага
то парафіян в нього. Так само можна 
запитати: навіщо Україні мечеті та 
синагоги?»; «Якщо його заборонити, 
то священики поповнять армію без
робітних. А так, кому який священик 
подобається, той до тої церкви і хо
дить»; «Від них шкода одна. Дивіться 
московські дільці від церкви знищу
ють нашу історичну і культурну 
спадщину (то ще треба розібратися, 
на якій підставі Лавру вони отрима
ли. Із-за їхньої діяльності Києво-Пе
черський заповідник можуть виклю
чити із світової спадщини ЮНЕС
КО). Страшно згадати, чим займали
ся ці святоші під час виборів. Усі 
пам’ятають цирк з «хрестовими по
ходами. Чи це те ж спадщина Хрис
та?»; «На Церковь православную вра
ги ее только и нападают: сразу видно, 
за кем с рогами и копытами стоит... А 
мы веру свою на поруганию не да
дим», На сайті є багато інших мірку
вань. Більшість з них можна об’єдна
ти двома словами: не треба.

Настоятель Києво-Печерського 
монастиря архиепископ Павло при
чину обвалу в Ближніх Печерах вба
чає в чомусь незалежному від них.
Тут і розкопки археологів в ра
дянські часи (коли то було), і ново
будови київського Печерська (хоч 
поруч з Лаврою їх немає), і святкові 
салюти. При цьому владика не згадує 
про поливи братією монастирських 
виноградників, необмежений люди-
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нопотік екскурсій з метою найбіль
шої виручки, відсутність належної, 
науково озброєної служби догляду за 
станом печер та ін. Характерно, що 
підземні храми відвідав 20 і 26 квітня 
Президент В.Ющенко. Він був тут у 
Введенській церкві, а від неї до Ан- 
тонієвої, де відбувся обвал -  40 се
кунд ходу. Комісія, яка вивчала при
чини біди, вважає, що вона відбула
ся із-за перенасичення водою ґрун
ту. Йшла мова і про наповнення во
дою поховань, які знаходяться в мо
настирському саду й порушили 
цілісність і міцність схилів. Спе
ціально утворена комісія продовжує 
обстеження Ближніх Печер Лаври, 
щоб не допустити повторення об
валів. їх тут не було з часу появи Пе- 
черської Лаври. Нижні Печери зна
ходяться в користуванні монастиря 
УПЦ МП з 1988 року. (Факты. -  
11 червня)

Обвал в Ближніх печерах Києво- 
Печерської Лаври в ніч з 20 на 21 
травня викликав велике різно
маніття пояснень. Тут і дощі, і 
постійне поливання монахами мо
настиря свого розарія, і відсутність з 
боку володарів печер -  монахів на
лежного догляду за станом пісчани- 
ка, в якому прокладено печери, і не
обмежене проведення екскурсій по 
печерах без належної їх вентиляції, і 
вибудова на території Лаври замість 
раніше зруйнованого нового Ус
пенського храму. Подібних обвалів в 
печерах вже не було більше століття. 
Обвал має довжину по низу 6-7 
метрів, по горі -  2-3 метри, шири
н у -  до метра. Вивалилося десь 8-10 
кубометрів ґрунту. Незважаючи на

обвал, екскурсії по печерах все одно 
проводяться.

Православна Церква України 
Московського Патріархату значну 
увагу приділяє паломництву у святі 
місця не лише України, а й Росії і 
Близького Сходу. В стінах Києво-Пе
черської Лаври, яка сама є об'єктом 
світового паломництва, УПЦ МП 
провела спеціальну конференцію 
«Православне паломництво: пробле
ми і перспективи». Як позитив в ро
боті Церкви, слід відзначити ор
ганізацію постійних паломницьких 
поїздок вірних УПЦ МП до Святих 
місць близькосхідного регіону, 
інших країн.

Хуліганствуючі священики Церк
ви Московського Патріархату Чер
кащини глумилися над пам’яттю 
спочилих в поминальні дні. Так, 10 
травня отець Василь Костенко із 
своїми «однополчанами» вдався на 
кладовищі Шполи до викручування 
рук вірних УПЦ КП. В Каневі отець 
Георгій Поштовий разом із своєю 
«гвардією» порозкидав на кладо
вищі панахиду, порвав записки з 
іменами спочилих та ін. Пора б вже 
до таких горе християн і Закон вико
ристати, який забороняє перешкод
жати дотриманню віруючими будь- 
якої конфесії чи церкви її обрядів. 
(Голос Православ'я. -  №11)

Херсонський державний універ
ситет активно співпрацює із 
єпархіальним управлінням Церкви 
Московського Патріархату -  Церк
ви, яка, як відомо, в дні Президе
нтських виборів активно підтриму
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вала Віктора Януковича, особливо в 
східному і південному регіонах 
країни. Результатом цієї співпраці 
зокрема стало видання ХДУ кількох 
праць керівника Херсонської єпархії 
УПЦ МП архиепископа Іонафана, 
інших священиків. Відомо, що вла
дика має російське походження. Це 
виявляється зокрема в його негатив
ному ставленні до прагнень утворен
ня в Україні своєї Єдиної Автоке
фальної Православної Церкви. Цей 
владика навіть вдався до того, що 
пропонував ним складений текст 
гімну Росії.

Реагуючи на ініціативу Прези
дента В.Ющенка щодо об’єднання 
трьох православних Церков Ук
раїни, керівник прес-служби УПЦ 
МП Василь Анісімов своєму 
інтерв’ю газеті «Сегодня» (18 черв
ня) зауважив, що є лише один шлях 
до подолання розколу і об’єднання -  
церковний. Він полягає в тому, щоб 
відступники покаялися. «Ми готові 
прийняти в лоно Церкви всіх, хто 
заблудився». То ж ніяких нових 
ініціатив з боку УПЦ МП очікувати 
не приходиться.

Біляцерковні спільноти УПЦ 
МП, зокрема Союз православних 
братств, знову виявляють середнь- 
овічність свого мислення. Вони вже 
виступають не тільки проти можли
вої комбінації цифр -  наявності 
«числа звіра» 666, а й ідеї нового 
електронного паспорта, що нібито, 
на їх думку, перегукується з проро
чими картинами «кінця світу», опи
саними в Апокаліпсисі. Братство 
виступає проти присвоєння кожно

му персонального коду: «Коли номер 
присвоюється не документу, що 
засвідчує особу, а самій особі -  це 
вже виглядає як політичний теро
ризм, посягання на громадянські 
права і свободи». Як бачимо, пішов
ши на поступку московсько-правос
лавним в праві на свободу жити без 
ідентифікаційних кодів, не було вра
ховано живучий в цій Церкві вірус 
середньовічного мислення. І до яких 
тільки туманів не вдаються лідери 
Православного братства УПЦ МП. 
«Електронні паспорти можуть стати 
першим кроком до, скажімо, лазер
ного татуювання. Контроль над осо
бистістю поступово стає все більше 
жорстким. Виникає питання: для чо
го? Цифрова система контролю, 
підігнана під світові стандарти, до
поможе певним людям керувати 
іншими людьми. Ось саме це й вик
ликає затурбованість», -  твердить 
прес-секретар Союзу А.Хільченко. 
Тут приходять на пам’ять рішення 
Синоду цієї ж Церкви 1903 р. про за
борону під тими ж приводами побу
дови в Москві метро, бо ж, бачите, 
«унизит себя человек, созданный по 
образу Божьему, спустившись в пре
исподнюю», тобто туди, де живуть 
нібито лише нечисті сили.

Російські православні втручають
ся в релігійне життя України. Про це
свідчить видрукувана без якихось ко
ментарів в православній газеті 
Дніпропетровщини «Мир» (№11) 
«Декларация православного эксперт
ного сообщества России (?) о церков
ной ситуации в Украине». В ній зокре
ма є такі перли: «Любая принадлеж
ность к Киевскому Патриархату явля
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ется компрометирующим обстоя
тельством. Участие в псевдобогослу
жениях и принадлежность В.Ющенка 
к этой организации, глава которой 
предан Вселенским Православием 
анафеме, не позволяет православным 
христианам Украины признавать это
го политика... Согласно Социальной 
концепции РПЦ, Церковь может от
казать в доверии государству, если его 
действия смущают совесть верую
щих... Принадлежность главы госуда
рства к криминально-террористичес
кой секте... не просто смущает со
весть верующих, но становится про
явлением антицерковной, антихрис
тианской политики. Украинская Пра
вославная Церковь Московского Пат
риархата -  доминирующая конфес
сия Украины, и она способна адекват
но ответить на любые вызовы». Пе
редруковуючи цю Декларація, а також 
вміщуючи поруч велику україно
фобську статтю Кирила Мартинова 
«Битва за историю: рождение украи
нского мифа» без будь-яких комен
тарів, благословенні Дніпропетровсь
кого митрополита Іринея (УПЦ МП) 
по суті солідаризуються з їх висновка
ми. На такі публікації православних 
видань України чомусь ніяк не реагує 
керівництво УПЦ МП, той же митро
полит Володимир (Сабодан). А в Ук
раїні кажуть: мовчаня -  знак згоди.

СВІТ ГРЕКО- 
IРИ М О -КА ТО Л И Ц И ЗМ У
Спільна молитва за примирення 

польського і українського народів 
відбулася 19 червня у Варшаві. Під
час багатотисячної Літургії було оп
рилюднене послання католицьких
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єпископів України і Польщі з нагоди 
акту взаємного прощення й об’єд
нання, підписане Патріархом УГКЦ 
Любомиром (Гузаром) і головою 
Конференції єпископату Польщі ар
хиепископом Юзефом Міхаліком. 
«Ми прагнемо виконати заповіт Па
пи миру Івана Павла II, звершуючи 
акт взаємного пробачення в ім’я 
справедливості і добра наших на
родів: польського і українського», -  
такими словами розпочалась спільна 
молитва примирення. Український і 
польський єрархи просили про 
відпущення гріхів і провин і про 
благословення, щоб діти обох на
родів «жили і чинили так, як нале
жить братам і сестрам», дітям Бо
жим. У спільному посланні като
лицьких єпископів України та 
Польщі з нагоди акту взаємного 
прощення і поєднання, зокрема, ска
зано: «Представники двох братніх 
народів -  польського й українського 
-  зустрічаються, щоб разом довер
шити святу справу примирення... 
Піднесімося понад політичні погля
ди та історичні обставини, понад 
наші церковні обряди, навіть понад 
нашу національну належність. 
Пам’ятаймо насамперед, що ми діти 
Божі. Звернімося до Отця нашого з 
благанням: «Прости нам провини 
наші, як і ми прощаємо винуватцям 
нашим». А щоб молитва наша була 
цілком щирою, скажімо один одно
му слова: «Вибачаємо і просимо про
бачити», -  адже вони вже показали 
свою силу в справі примирення. 
Цією урочистою Месою примирен
ня завершився III Всепольський 
Євхаристійний Конгрес. Президія 
Конференції Єпископату Польщі
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виступила із спеціальною заявою з 
нагоди завершення III Всепольського 
Євхаристійного Конгресу і акту при
мирення поляків і українців. У ній, 
зокрема, сказано: «Примирення -  це 
процес, який, бувши започаткова
ним, повинен тривати і набирати 
конкретних форм в словах і вчинках. 
Роблячи глибокий іспит сумління і 
пробачаючи вини, а також просячи 
про пробачення гріхів, український і 
польський народи намагаються ви
конати волю Ісуса Христа, про яку 
говорять слова Господньої Молитви, 
а також виконують побажання 
Святішого Отця Івана Павла II, вис
ловлені як під час пам’ятного палом
ництва в Україну в 2001 р., так і в 
посланні з нагоди 60-ої річниці 
трагічних подій на Волині. Нехай 
пробачення і мир замешкають в 
серці кожного поляка і українця, а 
примирення нехай дозволить нам в 
новому дусі дивитися на сучасність і 
майбутнє. Саме таку позицію греко- 
католицькі єпископи країни і римсь
ко-католицькі єпископи Польщі 
пропонують світському суспільству, 
заохочуючи до поєднання». (RISU)

Українська Греко-Католицька 
Церква прагне вийти в своїх ор
ганізаційних виявах за межі гали- 
чанського регіону. Якщо в минулому 
році свій Синод вона провела в 
Польщі, то нещодавно Синод 
відбувся вже в Канаді. На час 
засідання Синоду до Вінніпегу 
приїхали священики, монашество те 
семінаристи із всіх єпархій країни. 
Відтепер одне із засідань Синоду що
року обов’язково буде проводитися 
десь в діаспорному регіоні.

Ватикан в цілому позитивно 
розцінює питання надання статусу 
патріархату УГКЦ й радить дочека
тися «слушного моменту». В Україні 
сподіваються, що це не так довго бу
де як за Папи Івана Павла II, бо ж йо
му не вистачило на цю «слушність» і 
чверті віку. Так з обіцянкою й 
відправився до Бога. Глава УГКЦ 
кардинал Любомир Гузар оцінює си
туацію так: «Я мав нагоду зустрічати
ся зі Святійшим Отцем і він виразно 
сказав, що нехай ця справа визріває, 
щоб і надалі йти вперед. Якоїсь особ
ливої дати немає. В першу чергу по
винно відбутися перенесення осе
редку Києво-Галицької митрополії 
до Києва, а потім побачимо, що далі 
буде». Восени цього року цей осід 
вже буде перенесено до Києва.

Глава українських греко-като
ликів Австралії потихеньку відсторо
нює від священичої служби одного 
за іншим неуютних для нього ієреїв.
Раніше така доля спіткала отців- 
мітратів Івана Шевціва і Дмитра 
Сеніва, отця В.Волочія. Тепер до них 
прилучився отець-мітрат Гай -  авт- 
ралієць ірландського походження, 
який був секретарем єпископа в місті 
Дарвін і зголосився служити (і слу
жив понад 20 років) українцям. Щоб 
позбутися о.Гая, який неодноразово 
робив докір єпископу за негідну йо
го сану поведінку, владика Петро 
«відряджує» його без якихось гро
шей до Тасманії і Нової Зеландії, де 
немає ніякої парафії УГКЦ. Той 
факт, що твердження владики про 
«тисячу вірних в Новій Зеландії» є 
вигадкою, засвідчила поїздка туди 
двох священиків -  отців Ф.Фігурека
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та С.Цькуя. Відтак список позаштат
них греко-католицьких священиків 
в Австралії поповнився. (Інфор
маційний листок Комітету за права 
УГК-церкви і мирян Австралії. -  
№65)

Кафедральний храм Української 
Греко-Католицької Церкви будуєть
ся, як з’ясувалося, на святому для ук
раїнців місці. Виявляється, що саме 
тут, як це прозвучало по українсько
му радіо, стояла домовина з тілом 
Тараса Шевченка в очікуванні переп
рави на правий берег Дніпра. Певно 
з Божої волі без будь-якого попе
реднього про це дізнання було виб
рано земляну ділянку під забудову 
храму. Відомо, що в Церкві спочатку 
було навіть певне невдоволення 
тим, де будуватиметься храм. А між 
тим потребує ще глибинного 
дослідження роль і місце Греко-Ка
толицької Церкви в житті Тараса 
Шевченка. Актуалізуємо тут думки 
Богдана Завадки з його книги «Сер
це чистеє подай» (Львів, 1993). 
Невідомим є те, в якій церкві -  пра
вославній чи греко-католицькій -  
був хрещений маленький Тарас. 
Відомо, що хрестив його священик 
Олексій Базаринський, а хрещеним 
батьком був селянин з Моринець 
Григорій Дяденко. Але ж відомо, що 
населення Правобережжя, зокрема й 
Уманщини і Київщини, до 1829 року 
було русько-католицьким, з’єдине- 
ним. Так тоді називали греко-като
ликів. Православний дослідник 
О.Я.Кониський у своїй розвідці про 
дитячі роки Тараса Шевченка пише, 
що й Моринці, і Керелівка належали 
до Вільшанського ключа. Посилаю
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чись на «Памятную книгу Киевской 
епархии», видану у 1882 році 
(сторінки 75 і 77) він твердить: «Ще в 
першій половині XVIII віку в обох 
селах були церкви греко-католиць- 
кої релігії в ім’я св. Івана Богослова». 
Враховуючи те, що принаймні до 
1768 року ніяких конфесійних змін у 
с.Моринцях бути не могло, то можна 
впевнено твердити, що дід Тараса, 
Іван Андрійович, 1757 року народ
ження (прожив 115 років) і баба 
Марфа, 1976 року народження, були 
греко-католиками. Перші відомості 
про Церкву, про вчення Христа ма
лий Тарас одержував насамперед від 
них, а також від свого батька (с. 21- 
22). Загадкою є також і те, чому маму 
Тараса було поховано не на кладо
вищі Керелівки, а в кінці огороду.

Український католицький уні
верситет поповнився ще одним нау
ковим підрозділом -  Інститутом еку
менічних студій. З нагоди його інав
гурації в УКУ 13-14 червня відбулася 
міжнародна конференція «Дружба 
як екуменічна цінність», в якій взяли 
участь науковці, богослови та єрархи 
різних християнських конфесій з 
України, Західної Європи та США. У 
своєму вітальному слові архиепис
коп Юркович, зокрема, сказав: «Вже 
багато століть, як Церква страждає 
від неприпустимого роз’єднання: че
рез людське згіршення череда Хрис
това розділилася, залишаючись 
роз’єднаною і в наш час. Йдеться 
про явище, яке чи не найбільше 
дискредитує християнство й дуже 
серйозно послаблює його силу 
свідчення світові. Україна також на
лежить до тих країн, які особливо
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тяжко страждають від цього розме
жування». Нунцій наголосив, що 
нинішній Папа від перших днів сво
го понтифікату велику увагу при
діляє темі єдності. «Відкриття Інсти
туту Екуменічних Студій відповідає 
наміру Святішого Отця з ревністю 
та ентузіазмом надати новий 
імпульс екуменічній діяльності, — 
зазначив архиепископ Юркович. -  
Всі ми усвідомлюємо, що покликані 
робити це з відкритою душею, 
зуміти забути несправедливості та 
упередження минулого й прагнути 
покращити взаєморозуміння між 
Церквами в майбутньому». Отець 
Іван Дацько, президент Інституту, 
визначив три основні напрямки 
діяльності Інституту: 1) відновлення 
Київської Студійної Групи, яка упро
довж 1990-х років успішно діяла в 
українській діаспорі, складалася з 
православних та греко-католиків та 
дала приклад шукання євангельсько
го духу любови та істини; 2) бути ак
тивним чинником у творенні в Ук
раїні культури екуменізму і тих сере
довищ, у яких дух порозуміння буде 
множитись і зростати -  з цією метою 
створюється Українське християнсь
ке академічне товариство митропо
лита Іларіона Київського. Третім 
елементом діяльності Інституту має 
стати «взаємна приязнь, як основа 
щирого діалогу». «Пам'ятаймо про 
давню християнську засаду, -  сказав 
о. Дацько, -  сформульовану св. Ав
густином: In necessariis unitas, in 
dubiis libertas, in caeteris caritas, що 
означає: «У важливих справах -  
єдність, у сумнівах -  свобода, а в 
іншому -  любов». У рамках конфе
ренції відбулася презентація книги

«Революція духу» -  доробку праців
ників та студентів УКУ, присвячено
го духовному аспекту Помаранчевої 
революції в Україні. (RISU)

Україна може стати лабораторією 
релігійної єдності, але для цього 
«потрібно звільнятися від політич
них, економічних та інших чинників, 
які створюють перешкоди на шляху 
порозуміння», -  вважає Глава УГКЦ 
Любомир (Гузар). Про це він заявив у 
своїй промові з нагоди інавгурації 
Інституту екуменічних студій. Ієрарх 
зазначив: «Ми є свідками, що на загал 
вірні наших Церков хочуть єдності... 
Коли ми, єрархи різних конфесій, 
спільно зустрічаємося, молимося, то 
люди це радо вітають. Чого ж бракує 
для єдності? Думаю, що, мабуть, нема 
конкретної ідеї, чого ми шукаємо. У 
людей є бажання, але воно не має 
чіткого опису». Потрібно усвідомити 
те, що екуменізм є завданням не ко
гось іншого, а моїм. Просвітлення 
сердець повинно навчити нас слухати 
і поважати кожну людину як свого 
брата чи свою сестру в Христі. У до
повіді єрарх торкнувся також теми 
Київської Церкви. За його словами, 
християни Київської традиції зверта
ють свій погляд на три центри: Рим, 
Константинополь та Москву. Вини
кає запитання: чи можливо об’єднати 
ці групи? Предстоятель УГКЦ вважає, 
що це можливо за двох умов: жоден 
із вказаних центрів не буде претенду
вати на гегемонію в Україні, а з іншо
го боку, ці зберуться разом, щоб 
розв’язати проблему роз’єднання в 
нашій країні. Адже досі, коли двоє го
ворили, то третя сторона не брала 
участі у цьому діалозі (наприклад:
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Рим з Константинополем, а Москва 
збоку і навпаки). У цьому контексті 
Україна може стати лабораторією 
єдності, однак для того потрібно 
звільнятися від політичних, еко
номічних та інших чинників, які 
створюють перешкоди на шляху по
розуміння. «У такій атмосфері 
рівності, свободи, взаємної пошани 
зусилля, скеровані для єдності у соп- 
ричасті, принесуть бажаний резуль
тат», -  сказав на завершення доповіді 
Предстоятель УГКЦ. (RISU)

Севастопольська правозахисна 
група (СПГ) звернулася до Прези
дента України Віктора Ющенка з ви
могою покласти край дискримінації 
католиків у місті та забезпечити 
рівність усім релігійним ор
ганізаціям, як вимагає цього чинне 
законодавство. «Державна політика 
щодо церков передбачає обов’язкове 
повернення релігійним громадам у 
власність або постійне безоплатне 
користування релігійних споруд та 
іншого майна, яке було націоналізо
вано та конфісковано радянською 
владою. Це зумовлено національним 
законодавством України. Крім того, 
вступаючи до Ради Європи, Україна 
взяла на себе зобов’язання вирішити 
всі питання щодо повернення майна 
релігійнім громадам», — йдеться у 
тексті звернення. Проте, за словами 
представників СПГ, Севастопольсь
кою міськрадою уже тривалий час не 
вирішується питання щодо повер
нення костелу римо-католицькій 
громаді святого Климента. «Робить
ся це відверто цинічно -  влада нама
гається не помічати постійного об
раження почуттів віруючих, розта
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шуванням туалету у храмі, в найс- 
вятішому місці -  вівтарі. Ображення 
релігійних почуттів -  є криміналь
ним злочином згідно Закону, але це 
не діє в Севастополі, коли йдеться 
про католиків», — вважають севас
топольські правозахисники. За їх 
словами місцевою владою створені 
умови, які виключають рівне 
здійснення прав віруючими різних 
конфесій. Така дискримінаційна 
практика місцевої влади щодо като
ликів набула прямого, постійного та 
системного характеру. (RISU)

Комісії Української Греко-Като- 
лицької Церкви виступають проти 
введення з наступного навчального 
року в програму загальноосвітніх 
шкіл, як це пропонує Міністерство 
освіти, предмету «Етика». Про це 
йдеться у зверненні, поширеному 
прес-службою УГКЦ. Зокрема зазна
чається, що зміст предмету «Етика» 
«систематично і цілеспрямовано ни
щитиме душі дітей і деморалізовува- 
тиме їх». Вже є попередні домовлен- 
ності з УПЦ КП, РКЦ та УПЦ МП 
про спільні дії у справі відстоювання 
предмету «Християнська етика», 
зміст якого не має нічого спільного з 
катехизацією, як дехто помилково 
вважає. Мета «Християнської етики» 
-  допомогти учням пізнати христи
янські цінності, розпізнати Добро і 
Зло. Катехизація -  справа кон
фесійна і повинна провадитися за 
межами школи, -  зазначила с. Луїза 
Цюпа. (RISU)

Створено Митрополичу комі
сію соціальної комунікації УГКЦ.
Голова комісії -  владика Юліан
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(Ґбур) наголосив, що сьогодення 
ставить перед Церквою вимогу ак
тивно використовувати сучасні за
соби масової комунікації для про
повіді Євангелія. Тому завданням 
Митрополичої комісії соціальної 
комунікації є координувати робо
ту, визначати способи та форму 
діяльності єпархіальних Комісій 
соціальної комунікації Києво-Га- 
лицької Митрополії та допомагати 
митрополитові у реалізації прог
рам у сфері соціальної комунікації. 
(RISU)

У Ялті освятили землю, виділену 
під будівництво першого на Півден
ному березі Криму греко-католиць- 
кого храму «Перенесення мощів свя
того Миколая Чудотворця». Освячу
вав земельну ділянку екзарх Одесь
ко-Кримський УГКЦ владика Василь 
(Івасюк), у юрисдикції якого є Одеса, 
Миколаїв, Херсон Кіровоград і Авто
номна Республіка Крим. Ділянка є 
далеко не елітна -  під підпірною 
стіною і зі складними ґрунтовими 
умовами. Після оформлення всіх не
обхідних документів на землю 
будівельники приступлять до земле- 
укріпних робіт. За словами владики 
Василя, 80 відсотків українців, які 
живуть у Ялті, відвідують російські 
православні храми, оскільки ук
раїнських у Ялті немає. Владика Ва
силь пов’язує виділення землі з 
політичними змінами, що відбулися 
в Україні і, зокрема, у Ялті. За його 
словами, завдяки Президентові 
Віктору Ющенку ставлення до 
різних конфесій і до духовності вза
галі зараз в Україні стало набагато 
кращим.

Акт ван
далізму вчи
нено у Мико
лаєві в ніч з 
18 на 19 черв
ня ~ невідомі 
вимазали ма
зутом фрон
тон католиць
кого храму св. 
Йосипа, що 

по вул.Декабристів. Це не перший 
випадок осквернення католицьких 
святинь на півдні України. У ніч пе
ред похороном Папи Івана Павла II 
храм св.Йосипа закидали яйцями. 
Подібний акт вандалізму був вчине
ний тоді ж в Ізмаїлі. «Мене турбує, 
що це вже не перший випадок агресії 
проти Католицької Церкви в Мико
лаєві цього року, -  сказав єпископ 
О д е с ь к о - С і м ф е р о п о л ь с ь к и й  
Броніслав Бернацький. -  Мене дивує 
також, що влада Миколаєва прак
тично не реагує на ці хуліганські 
витівки, спрямовані проти наших 
віруючих. Це наводить на думку, що 
в Миколаєві кимсь ведеться сплано
вана кампанія проти Католицької 
Церкви». (Прес-служба Одесько- 
Сімферопольської єпархії РКЦ)

Католики австрійського міста 
Альбершвенде беруть участь у ба
гатьох діючих добродійних проек
тах України. Зокрема, з їх ініціативи 
почалося будівництво в Києві Бу
динку для людей похилого віку, а в 
житомирській Олександрівці -  
Центру відпочинку для дітей. До
помога проводиться через доб
родійну організацію «Карітас- Спес 
Україна».

Релігійне життя України
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Ж ИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ

Пастирська конференція Київсь
кої єпархії Української Лютеранської 
Церкви відбулася 20 травня в Києві.
Керував її роботою голова єпархії о. 
Павло Богмат. Ось тільки незро
зумілим був її порядок денний. Го
ловна доповідь на конференції була 
на тему «Сахаджа-Йога -  культ са- 
мореалізації особистості». Виголо
сив її пастор Вадим Зінченко. Скла
дається враження, що ця Всесвітня 
Чиста Релігія є найбільш пошире
ною в Україні і має так вже багато 
своїх послідовників. Згідно статис
тики Держкомрелігій, в Україні діє 
нині лише близько півтори десятка 
громад сахаджів.

Громада Української Лютерансь
кої Церкви діє здавалося б у російсь
кому місті Сімферополі з 1997 року.
Пастир її Сергій Сомін опікується не 
лише сьогоденням. Він думає про 
розширення служіння, невпинне 
покращення його музичного офор
млення (тут багато працює регент 
хору громади Тетяна Любенко), про 
місійну працю, постійну опіку неве
личкими громадами українських 
лютеран в Коктебелі, Іванівці та Га- 
мовому (це -  вже Миколаївщина). 
Помітну допомогу сімферопольцям 
надають МБФ «Дар життя», місія 
«Думки про віру» та фонд «Віра в 
дії». (Стяг.-№3)

Українські лютерани відрізня
ються від інших своїм Східним об
рядом. Нещодавно Україну відвідав 
пастир Томас Боргвардт з дружиною 
Джуді із США. На питання про ук

раїнське лютеранське богослужіння 
він зокрема відповів: «Вважаю, що 
літургія УЛЦ значною мірою 
відрізняється від літургії в США. Я 
думаю, що ваша літургія дуже гарна. 
Деякі церковні служби в Америці ко
ротші: люди намагаються вийти з 
церкви якомога швидше (на все про 
все йде 45 хвилин). Так організовані 
деякі церкви. Вони не дають собі ча
су, щоб як слід помолитися Богові і 
послухати Слово Боже. Думаю, що 
УЛЦ чинить дуже добре, намагаю
чись утримувати разом церковну 
сім’ю якомога довше. Я думаю, що 
це добре! (Стяг. -  №6)

Німецька євангельсько-люте
ранська громада міста Одеси затур
бована відродженням своєї святині -  
храму св. Павла, зруйнованого в ро
ки війни і доруйнованого в по
воєнний час. Залишилися практич
но лише стіни будівлі і дзвіниця. 
Архітектурна перлина колись була 
найкращим художнім здобутком 
міста, найвищою будівлею. Нині до 
Одеси приїхали одновірці з Баварії. 
Вони вже мають проект відбудови 
храму. Його дещо реконструюють. 
Зокрема в тильній стороні буде при
будовано офісний корпус. Відомо, 
що в Одесі знаходиться центр ні
мецьких лютеран України. Нині в 
Україні діє біля 40 громад конфесії.

Газета «Христианская надежда» 
належить християнам віри єван
гельської. Вона вмістила міркуван
ня свого редактора В.Котовського з 
приводу участі віруючих в політич
ному житті. «Ми категорично про
ти того, щоб віруючі виходили на
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барикади під тими чи іншими пра
порами, -  пише він, -  але ми і не за 
те, щоб християни байдуже спог
лядали страждання свого народу. 
Ісус не сидів на небесах, спокійно 
спостерігаючи за тим, як його 
творіння, що знаходиться в гріхах, 
швидко рухається назустріч поги
белі. Він окунувся в гущу людських 
пристрастей, несправедливості і 
злоби, заради грішних людей не 
пошкодував навіть власного жит
тя... Я проти того, щоб, маючи 
можливість щось змінити в цьому 
світі, при цьому не виходячи за 
рамки Христового вчення, ми безу- 
часно спостерігали, як злочинці 
відкрито, нікого не боячись, возса- 
дять бандита на державний трон.... 
Так, будь-яка влада від Бога, але я 
не вірю, що воля Божа полягає в 
тому, щоб у державного руля стоя
ли злочинці, махінатори і ко- 
рупціонери... Я вірю в те, що як го
лубі, так і помаранчеві потребують 
покаяння, що милосердя християн 
має орієнтуватися не на колір пра
порів, а на людей...». (№4)

ХАРИЗМ АТИ УКРАЇНИ

Церква «Посольство Боже» з 
кожним роком збільшує кількість 
своїх членів. Нині їх нараховується 
лише в Україні біля 20 тисяч. Церква 
має понад 300 дочірних церков на 
території колишнього Союзу і в ЗО 
інших країнах світу, зокрема в 
Арабських Еміратах, США, Нідер
ландах, Німеччині та Індії. Старшим 
пастором Церкви є Сандей Аделад- 
жа, який, на думку вірних «Посоль
ства Божого» наділений даром апос

тола. При церкві функціонує бла
годійницька їдальня «Стефанія», в 
якій щодня годують біля 2000 осіб, і 
реабілітаційний центр «Любов» для 
тих, хто страждає алкогольною і нар- 
козалежністю.

Церква «Посольство Боже» разом 
з деякими іншими протестантськи
ми Церквами провела в Києві 12 
червня акцію «Марш Ісуса», в якій, 
за даними організаторів, взяло 
участь біля 10 тисяч осіб. До Майда
ну Незалежності з різних вулиць 
Києва йшло пять колон. Кожна з 
них мала свою назву: колона здо
ров’я (проти СПІДУ, нарко- і алко- 
голезалежності), колона віри (проти 
антисемітизму, оккультизму, за 
єдність), колона сім’ї (проти розлу
чень, абортів і блуду), колона духов
ності (за освіту, культуру і чисту рек
ламу) і колона державності (проти 
корупції, бандитизму, беззаконня). 
Учасниками акції була переважно 
молодь. Серед них виднілися голубі 
і жовті накидки, що символізувало 
зцілення їх носіїв завдяки Церкві від 
нарко- і алкоголезалежності.

Пастор української Церкви «По
сольство Боже» Сандей Аделаджа 
визнаний одним із провідних єван
гельських діячів сучасності. Саме це 
послужило підставою для прем’єр- 
міністра Ізраїлю Аріеля Шарона зап
росити його на зустріч релігійних 
діячів до Ізраїлю. Пастор з України 
представляв тут регіон Європи і Аф
рики, Австралію і Азію представляли 
пастори Брайн і Боббі Хьюстон з 
Австралії, Півн. Америку -  єпископ 
Тед Хаггард, Центральну і Півд. Аме
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рику -  Луї Кортез. Були також прези
дент християнської телемережі TBN 
д-р Пол Крауч, президент телеком- 
панії CBN Майкл Літл, відомий пра
возахисник і радник Президента АС- 
ША Дж. Буша Джей Сакьюло. Йшла 
мова про популяризацію туристич
них поїздок по святинях християн
ства в Ізраїлі. Справа в тому, що ка
толики й православні вже користа- 
ються цим, а ось протестанти -  ні. 
Уряд Ізраїлю з метою усунення цієї 
«несправедливості» запропонувало 
утворити «Християнський центр 
галілейської спадщини». Водночас 
прем’єр Шарон запропонував на
дання Україні, як і деяким іншим 
країнам, гуманітарної допомоги у 
сфері медицини, освіти і сільського 
господарства. Про конкретні кроки, 
її реалізації пастор Сандей має гово
рити з урядом України.

Акція «Марш життя», організо
вана в Києві Церквою «Посольство 
Боже» на противагу акції «Маріхуа- 
новий марш», зорієнтованої на ле
галізацію в Україні легких нарко
тиків, досягла своєї мети. Самі учас
ники «конопляного маршу» переко
налися, що українська громадсь
кість не готова до легалізації маріху- 
ани. Навіть ті, хто хоч в якийсь 
спосіб прагне легалізувати нарков- 
живання, свої статті пишуть під 
різними псевдонімами. Той факт, 
що під час протистояння двох 
«маршів» на Майдані було більше 
противників наркоманства, засвід
чив здатність християнських спіль
нот постати в ролі дієвої сили у здо- 
ланні сповзання суспільства до 
різних форм аморалі.

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ

Муфтій України, глава ДУМУ 
Ахмед Тамім, виступаючи перед 
студентами Національного універ
ситету ім. Т.Г.Шевченка, зауважив, 
що всі Пророки і Посланці «закли
кали до добра і справедливості. 
Жодний з них не вчив тероризму 
чи екстремізму. Проте дехто із-за 
прагнення до влади ще подеколи 
використовує людей і їх прагнення 
до віри з метою досягнення цієї 
своєї мети». До таких муфтій відніс 
ваххабістів, а також тих, хто прихо
вується під іншими назвами, зок
рема салафітів.

При вирішенні питання побудо
ви нових мечетей муфтіят кримсь
ких мусульман зустрічається з проб
лемою одержання для цього земель
ної ділянки в якомусь пристойному 
районі міста чи села, а також із надто 
високими цінами на їх оплату. А між 
тим, реабілітуючи кримськотатарсь
кий народ, слід враховувати те, що 
до нищення культових споруд му
сульман прилучилася влада. То ж за
гоювання ран минулого має включа
ти й вирішення проблем будівницт
ва мечетей. Нова влада Кримської 
Автономії прагне враховувати це. 
Глава уряду Криму Анатолій 
Матвієнко вважає, що вирішення 
проблеми землі на півострові разом 
з тим буде означати також вирішен
ня і проблеми міжконфесійних та 
міжнаціональних відносин. «Азарт, 
пов’язаний з розбазарюванням зем
лі, повинен припинитися», -  заува
жив кримський прем’єр.
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Поява в Криму осередків «Хізб- 
ут-Тахрір» викликає серйозну затур- 
бованість у представників тра
диційного ісламу півострова. Духов
не Управління мусульман Криму 
виступило із застереженням щодо 
діяльності цієї партії. Хізб-ут-Тахрір 
аль Ісламі (Ісламська партія звіль
нення) з’явилася ще в 1553 році в 
Йорданії і ставить за мету сприяти 
поверненню мусульман до ісламсь
кого способу життя на основі 
шаріату і поширенню ісламської 
віри в світі шляхом джихаду, а також 
відтворення з часом теократичної 
держави, яка об’єднуватиме весь му
сульманський світ. За нелегальну 
діяльність цієї політичної ор
ганізації в Криму було затримано і 
оштрафовано її діяча Абдуселяма 
Селяметова. В своїй заяві для преси 
Селяметов заявив, що партія, прес- 
секретарем якої він є, «не несе загро
зу для суспільства і цілісності ук
раїнської держави»

Оголошено II Всеукраїнський 
конкурс досліджень з ісламознавства 
«Україна й Ісламський світ». Його 
організаторами виступили: Міжоб
ласна асоціація громадських ор
ганізацій «Арраїд», Всеукраїнська 
громадська організація «Українсь
кий центр ісламознавства» та 
Ісламський громадський культурний 
центр у м.Києві. На конкурс прийма
ються наукові праці з релігієзнав
ства, історії, джерелознавства, куль
турології, регіонознавства, філології, 
правознавства, економічних і інших 
наук і наукових дисциплін на задану 
тему. Тема конкурсу не має геог
рафічних, хронологічних, політич

них і інших обмежень і може охоп
лювати всі регіони сучасної України 
й ісламського світу, усі державні ут
ворення, що колись існували на її те
риторії. Під ісламським світом ма
ються на увазі не лише держави з пе
реважним мусульманським населен
ням, але і країни, де проживають до
сить численні громади мусульман, 
наприклад, держави ЄС і СІЛА. 
Підтемою конкурсу може бути будь- 
яке дослідження, що стосується теми 
«Україна й ісламський світ». У кон
курсі можуть брати участь студенти, 
курсанти, аспіранти, дослідники, мо
лоді вчені і співробітники вищих 
освітніх установ і науково-дослідних 
інститутів (у т.ч. Центрів), співро
бітники музеїв, архівів, бібліотек, 
громадських організацій України у 
віці до 35 років. Релігійна, націо
нальна, політична, соціальна й інша 
приналежність конкурсантів не ма
ють значення. Дослідження можуть 
бути написані як одним автором, так 
і в співавторстві (два автори). 
Дослідження можуть стати темами 
подальших наукових досліджень 
учасників конкурсу: курсових і дип
ломних робіт, дисертаций і т.д. На 
конкурс не допускаються роботи, які 
вже нагороджені преміями або 
відзнаками, або представлені на інші 
конкурси. Переможці конкурсу бу
дуть нагороджені преміями. Ор
ганізатори конкурсу залишають за 
собою право на опублікування кра
щих робіт молодих учених. Роботу 
разом з конвертом зі зворотною ад
ресою відправляти до 1.01.2005 р. на 
адресу Асоціації: вул. Дегтяревська, 
25-а, м. Київ-119, 04119. Довідки за 
телефонами: (044) 4909900, 4909996 і

Релігійна панорама № 6’2005 39



Релігійне життя України

за електронною адресою: 
office@arraid.org. Остаточне рішення 
за результатами конкурсу буде прий
няте до 1.01.2006 року, (islam.kiev.ua)

Іудейський світ
Питання про повернення майна 

єврейським громадам може підтри
мати Верховна Рада України. Про це
заявив спікер В.Литвин у ході 
зустрічі з головою Національної 
конференції у справах радянського 
єврейства Робертом Метом, яка 
відбулася 13 червня. Під час зустрічі 
наголошувалося, що відновлення 
прав власності єврейських громад 
необхідно забезпечити законодавчо, 
зокрема, схвалити Цивільно-проце
суальний кодекс України. В.Литвин 
підкреслив, що для позитивного 
вирішення питання необхідно не 
стільки створювати нові закони, 
скільки чітко виконувати діючі. 
(gska2. rada.goytua}

Іудейські реформісти відсвятку
вали свято дарування Тори. 12 черв
ня всі громади прогресивного 
іудаїзму, що входять до релігійного 
Обєднання громад прогресивного 
іудаїзму України, урочисто відзначи
ли велике єврейське свято Шавуот. 
Якщо під час Песаху іудеї відзнача
ють фізичне звільнення єврейського 
народу, то під час свята Шавуот -  да
рування єврейському народові свя
щенної Тори, -  духовне звільнення. 
В єврейському центрі «Надія», що 
протягом кількох років активно діє 
при Київській громаді прогресивно
го іудаїзму, на свято зібралися діти, 
молодь та люди середнього та похи
лого віку, ветерани, щоб однією

єврейською родиною відсвяткувати 
це велике іудейське свято свободи. 
Святкову службу провів духовний 
лідер руху в Україні рабин Олек
сандр Духовний, який, зокрема, заз
начив: «Свято Шавуот завершує 
процес духовного звільнення євреїв 
з рабства. Формальну свободу в Ук
раїні було проголошено в 1991 році, 
але перетворення команди Ющен- 
ко-Тимошенко, дозволяють говори
ти про духовну свободу української 
політичної нації, частиною якої є 
євреї». Після служби відбулася мо
лочна трапеза. (В.Матвеєв)

В Києві ніяк не заспокояться ті, 
хто хотів би, щоб в світі йшла мова 
про наявність в Україні антисемітиз
му. В ніч на 5 червня на мікроавто
бусі єврейської організації ХАБАД, 
припаркованому біля Центральної 
синагоги Києва, було намальовано 
свастику. Авторами цього ганебного 
витвору можуть бути не тільки явні 
антисеміти, а й ті семіти, які хочуть 
такої гучності про нашу країну. То ж 
винуватця злочину має знайти 
міліція. Думки сайту синагоги www. 
jewish.ru про це звучать дещо упе
реджено.

Кошерне вино вперше випус
кається в Криму. До його виробни
цтва приступила фірма «Кримська 
виноробська компанія». Це червоне 
сухе «Мерло» та червоне «Напівсо- 
лодке». Вино виробляється під 
керівництвом Всеукраїнського комі
тету з кашруту. Воно приготовлене 
відповідно до законів іудаїзму, що 
стосується їжі і напоїв. Щоб вино 
сертифіковувалося як кошерне,
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потрібно дотриматися законів, які 
стосуються всього циклу виробни
цтва -  від збирання винограду й до 
виробництва вина допускаються 
тільки євреї-чоловіки, які дотриму
ються шаббату. Кошерне вино не 
може бути виготовлене на облад
нанні, що використовувалося для 
виготовлення іншого вина. Цього 
року до Песаху було виготовлено 
вже 9 тисяч пляшок цього вина за 
ціною 17 гривень. Раніше воно заво
зилося до цього свята з Ізраїлю.

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ

Будь-які роботи на караїмських 
святинях мають узгоджуватися із 
представниками цього народу.
Кримські караїми категорично про
ти будь-якого втручання в їх духовне 
життя. Про це говориться у спе
ціальній заяві, підписаній керів
ництвом різних інституцій кримсь
ких країмів. їх родове кладовище -  
святилище Бал та Тіймез (сокира не 
доторкнеться), що розташоване біля 
Бахчисараю, є їх національною свя
тинею. Воно є таким же значимим 
для караїмів, як, скажімо, Софіївсь- 
кий собор для православних Ук
раїни. Нащадки похованих на кладо
вищі відвідують могили, вшанову
ють їх пам’ять, моляться за них. На 
кладовищі ростуть також родові свя
щенні дуби. І ось чомусь без враху
вання цього по цих святинях часто 
блукають різні екскурсії, проводять
ся на кладовищі студентські практи
ки, чиняться інші форми блюз
нірства і святотатства. Українські 
релігієзнавці підтримують вимогу 
кримських караїмів перестати зну

щатися над їх духовним життям. 
Ми підтримуємо їх звернення до 
влади Криму, зокрема молодого 
прем’єра уряду А.Матвієнка, і влади 
України, зокрема до віце-прем’єра 
М.Томенка, вирішити питання дер
жавного захисту одного з наймен
ших народів нашої країни кримсь
ких караїмів.

В селі Богоявленському (Олек- 
сандрівці) йде будівництво єдиної в 
Україні Святині РУНВіри. В цьому 
селі народився засновник цієї кон
фесії Лев Силенко. Храм будується 
за принципом «української толоки». 
Будівничі визнають те, що «в Бого
явленському дуже сильна енергетика 
від землі йде», надто чуйно ставлять
ся до них односельці Вчителя. Про
те нині громаді стало сутужно із за
вершенням будівництва Святині -  
не вистачає коштів і будівничих. Во
на сподівається на більш активний 
заїзд одновірців у ці літні дні.

НОВІ РЕЛІГІЇ УКРАЇНИ
52-річний буддистський чернець 

із Франції Дзен Кайсен -  учень 
японського вчителя Дайсена 
Дешімару відвідав Україну, де мав
зустріч із послідовниками цієї кон
фесії. В розмові з ними майстер на
голосив на тому, що, як його вчив 
його Вчитель, не слід займатися 
постійно власне релігією: «Сідайте і 
забудьте про себе самого. І ви прий
мете серцем Всесвіт, приймете Бога у 
всій його цілісності». Від чого ми хо
чемо звільнитися? -  запитує Кайсен і 
відповідає: «Від наших ілюзій,
конфліктних емоцій, невігластва...
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Світ реальний, а наша манера спос
терігати за світом не завжди реаль
на... Тому є багато ілюзій». Далі 
майстер зауважує, що буддизм -  це 
не відречення від світу. «Навіть 
ілюзії не заважають нам. Просто ми 
не звертаємо на них увагу». (Україна 
молода. -  4 червня)

Проектом американської Асоці
ації юристів «Правова ініціатива у 
Центральній Європі та Євразії» ке
рує в Україні член Церкви Ісуса 
Христа Святих останніх днів Девід 
Левіт. Сімейка у нього тут немалень- 
ка -  дружина Шолом і ще шестеро 
дітей. Мормони, як сказала Шолом, 
вважають, що сім'я стоїть начолі усіх 
планів Господніх. Ми віримо, що за
лишимося разом із своєю сім’єю 
навіть тоді, коли помремо. Саме то
му ми дуже цінуємо наші сімейні 
стосунки і створюємо відповідну ат
мосферу». Девід, доповнюючи 
інтерв’ю дружини, зауважив, що 
«церква не ставить ніяких обмежень 
з приводу того, що ми можемо ро
бити, а що не можемо. Ми са
мостійно приймаємо рішення... 
Ніяких заборон. Ми беремо активну 
участь у різних сферах людської 
діяльності, включаючи спорт і куль
туру. У нас немає заздалегідь визна
ченої чи узгодженої кількості членів 
сім’ї. Основна мета нашого життя -  
забезпечити успіх усіх дітей»». «Нам 
подобається влаштовувати вечірки з 
нашими дітьми, -  розповідає Шо
лом. -  Ми разом вечеряємо, спіл
куємося, разом дивимося телевізор. 
Все, що ми робимо в житті, так чи 
інакше відповідає вимогам Бога. Але 
треба також розрахорвувати на

Релігійне життя України______________

власні матеріальні ресурси аби діти 
були доглянуті і щасливі». (Україна 
молода. -1 7  лютого)

Харківська громада Церкви Ісуса 
Христа Святих останніх днів ор
ганізовує Дні відкритих дверей, 
присвячені значенню сім’ї. Під час
цих Днів відвідувачі громади дізна
ються, що Церква ІХСОД підтримує 
сім’ю, допомагає їй стати більш 
дружньою і згуртованою, а її члени і 
в майбутньому можуть бути разом 
навіки. Товариство молодих чо
ловіків і Товариство молодих жінок 
громади допомагають молодим лю
дям Церкви підготуватися до шлюбу 
в храмі, вчать тому, як стати хороши
ми батьками. Сестри з Товариства 
допомагають розвивати свої таланти 
так, щоб стати зразковими матерями 
і дружинами. Важливу роль у 
зміцненні сім’ї має сімейно-історич
на робота. Багато святих у Харкові 
цілеспрямовано займаються скла
данням свого родоводу. Стенди, 
підготовлені членами Церкви, роз
повідають про це відвідувачам. Так, в 
родоводі сім’ї Харченків наявна 
інформація про майже 6000 їх ро
дичів.

МІСТИКА

В селі Пінчуки, що біля Білої 
Церкви, гадалки, віщуні й цілитель
ки живуть ледь не в кожній хаті. Се
ред сельчан існує повір’я, що нечис
та сила особливо любить цю місци
ну, а тому й набула в селі постійну 
прописку. В народі тут ще побутує 
віра в те, що пінчуківці одного разу 
викликали на себе нечистого духа, а

42 Релігійна панорама № 6і2005



Релігійне життя України

потім вигнати його з села так і не 
зуміли. (Столичка. -1 7  червня)

Одеські правоохоронні органи 
15 червня затримали 29-річну ок- 
культистку Діану. Ця прихильниця 
чорної магії запрошувала до себе в 
квартиру бездомних хлопчаків, щоб 
за надану їм ночівку і їжу розплачу
ватися своєю кров’ю. Затримана 
нібито належить до відомого в 
Європі магічного ордену. Молода 
одеситка, яка вважає себе магом ви
щої кваліфікації, відповідно оздоби
ла свою квартиру. Вікна тут постійно 
зашторені, все в кімнатах пофарбо- 
ваено чорним. Ледь мигтить оди
ночна лампочка. Мама затриманої 
розповідає: «Спочатку дочка захоп
лювалася езотерікою, потім -  хрис
тиянством. Водночас вивчала й інші 
релігії. Стала замкнутою, нервовою, 
чахла буквально на очах». Заявивши 
батькам (а батько в Діани -  полков
ник), що вона відходить від нор
мального природного стану, оккуль- 
тистка пофарбувала стіни своєї 
кімнати в чорний колір. На невдово
лення їх вона відповіла переїздом в 
орендовану квартиру, де й здійсню
вала ритуальні обряди. Як роз
повідає малорічний безпритульник, 
«майстер Крайт (так веліла себе на
зивати Діана) різала нам руки, зби
рала кров у великий срібний кубок, 
наповнений вином «Кагор», і пила 
цю суміш». Одеська «відьма» твер
дить, що діти добровільно погоджу
валися бути для неї «донорами». Во
на нібито брала для ритуального об
ряду і свою кров, але, згідно 
магічних законів, необхідну для об
ряду енергетику має лише кров

хлопчиків віком 12-18 років. До за
хоплення чорною магією Діана про
тягом п’яти років відвідувала занят
тя Християнської школи духовного 
подвижництва. Потім вона переко
налася в тому, що християнський 
Бог робить людину немічною, при
ниженою. Прочитавши книгу «Ви
ща церемоніальна чорна магія в те
орії і на практиці», вона вдалася до 
пошуків її автора, який і став її ду
ховним наставником. На названій 
книзі, яку знайшли в бібліотеці 
Діани, є дарчий надпис якогось 
Аманара. З’ясувалося, що опісля 
дівчина виконувала при цьому чор- 
номагійному вчителеві роль по
сильного. На бланку якогось 
«Магічного ордену Червоний дра
кон» існує засвідчення того, що 
«Крайт є дійсним і уповноваженим 
членом Ордену і посвяченою в езо
теричні практики Вищої Чорної 
магії Заходу і європейського чаклу
нства (теорії і практики)». Заявив
ши про своє невизнання християн
ства, Діана сказала, що вона ніколи 
не залишить заняття чорною 
магією. «Це -  моє переконання, 
покликання і шлях в житті. Са
танізм визнає богом сатану. Ми та
кож визнаємо богом сатану. Є ще 
боги пітьми. Але ми нікого не вша
новуємо. Ми самі йдемо до того, 
щоб досягти рівня бога». Київський 
районний суд Одеси дав санкцію на 
арешт Діани, визнавши її діяльність 
суспільно небезпечною. Йде пошук 
Верховного Магу Ордену Аманара, 
який переїхав з Одеси в Миколаїв. Є 
підозра, що подібних Діані учнів у 
цього чорномагівця багато. (Фак
ты. -1 8  червня)
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

РЕЛІГІЯ І СВІТ
Міжнародна кампанія соціоло

гічних вимірів ІПСОС провела опи
тування в десяти країнах світу. Зди
вували наслідки опитування в таких 
католицьких країнах як Франція та 
Іспанія. Майже половина опитаних 
французів визнали, що  ̂ вони не 
вірять в Бога, для 60% релігія не 
відіграє в житті якоїсь важливої ролі, 
а то й взагалі ніякої. В Іспанії -  
країні, яка нещодавно була однією із 
найбільш релігійних -  нині таких 
має ледь більше половини. Най
більш релігійною країною (80% опи
таних) виявилася Італія.

В США школа відокремлена від 
Церкви. Відтак будь-які ознаки 
релігійного в її житті неприпустимі. 
Дирекція однієї із шкіл Каліфорнії 
увільнила з роботи вчительку танців 
лише із-за того, що вона використо
вувала релігійну музику в процесі 
навчання, зокрема теми деяких 
пісень, включених в навчальний 
план, що мали якесь відношення до 
життя Ісуса Христа.

Замість викладання Закону Бо
жого в державних школах провінції 
Квебек католицькими і протеста
нтськими викладачами з 2008 року в 
навчальних планах з’явиться етика. 
Міністр освіти Жан-Марк Фурньє 
вважає, що цей предмет буде «краще 
відповідати сучасній соціальній си
туації і потребам молоді». Мета цьо
го курсу -  дати школярам мож

ливість розмірковувати (!) про ду
ховні і моральні цінності різних 
релігій. Автори курсу «визнають 
релігійну спадщину найважливішою 
частиною нашої культури». Проте в 
провінції Квебек є й такі, хто хотів 
би зберегти викладання Закону Бо
жого. Нині в Канаді батьки мають 
можливість вибирати, які заняття 
будуть вибирати їх діти -  като
лицькі, протестантські чи світські.

Головний військовий прокурор 
Збройних Сил РФ О.Савенков вва
жає Російську православну церкву 
головним партнером командування 
у виховній роботі. «Оскільки саме 
православ'я є домінуючою релігією, 
Російська ПЦ повинна стати основ
ним партнером військових ор
ганізацій держави», -  заявив О.Са
венков. При цьому прокурор навів 
дані Міноборони РФ, згідно з якими 
46% військовослужбовців Російської 
армії орієнтовані на православ’я, 
приблизно 5% -  на інші конфесії, ще 
28% -  не визначилися щодо релігії. 
«Мова йде про категорію військо
вослужбовців від атеїстів до тих, хто 
іноді у важкі хвилини згадує про 
релігію», -  відзначив керівник війсь
кової прокуратури..

Зрощування Московської Патрі
архії і прокуратури РФ набуває но
вих форм. За словами патріарха, зас
нована в 1722 р. прокуратура нині «з 
честю здійснює свою місію -  стоїть 
на стражі закону, забезпечує правову 
стабільність у країні, гарантовані за-
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коном права і свободи громадян». У 
цьому співробітникам прокуратури 
допомагають клірики Руської пра
вославної церкви. Це співробітницт
во, на думку Олексія II, «сприяє 
профілактиці злочинів і зміцненню 
морального здоров’я суспільства».

Міністр освіти Російської Феде
рації Андрій Фурсенко, виступаючи 
на з'їзді молодіжного руху «Наші», 
прямо і відверто заявив, що він вис
тупає проти введеня до навчальних 
планів середніх шкіл курсу «Основи 
православної культури». Свою по
зицію міністр обґрунтовує великою 
поліконфесійністю країни. Заява 
міністра викликала галас в московсь
ко-православній пресі. Газета «Пра
вославная Москва», зокрема, пише: 
«Міністр кидає виклик правос
лавній більшості Росії, Патріарху, 
який чітко виступив за введення ць
ого курсу... Тому обов’язок правос
лавних громадян -  добиватися 
відставки міністра Фурсенка і вве
дення курсу ОПК у федеральний 
освітній компонент». При цьому 
православні діячі нехтують тим, що 
проти введення до навчальних пред
метів шкіл релігійних предметів вис
тупають не лише мусульмани чи 
іудеї Росії, а й інші християнські 
конфесії, нехтують тим, що в Росії 
десь 25-30% взагалі є невіруючими.

В Німеччину тепер не поїдеш, не 
знаючи християнське віровчення, 
зміст Біблії. Справа в тому, що в 
серпні має відбутися Всесвітня кон
ференція молоді, в роботі якої має 
намір взяти участь Папа Римський 
Бенедикт XVI. Очікується приїзд до

Релігійна панорама № 6 у2005

міста біля мільйона паломників, пе
реважно молоді. Проте німецька 
влада боїться того, що конфе
ренцією як приводом скористаються 
ті, хто прагне виїхати в країни Євро
пи на підробітки, емігранти-нелега- 
ли. Тому Міністерство закордонних 
справ Німеччини внесло деякі ко
рективи в процедуру видачі в’їздних 
віз на нинішнє літо. Бажаючі виїхати 
на конгрес, мають відповісти на ряд 
питань релігійного змісту, що стосу
ються історії християнства, змісту 
християнського віровчення, знання 
тексту Біблії. Серед цих питань є 
прості (наприклад, що створив Бог 
на сьомий день творіння світу?), а є й 
складніші (наприклад, слід назвати 
сім смертельних гріхів, три головних 
християнських добродіяння та ін.). 
Питань багато і вони не зовсім для 
кожного повторяються. Прохідний 
бал -  вірна відповідь на 70% питань 
анкети.

В Росії при сприянні Московсько
го Патріархату споруджуються ме
моріали і храми на знак примирення 
між народами Росії і Німеччини. Пер
ший такий меморіал «Примирення 
народів Росії, Німеччини та інших 
країн, які воювали у двох світових і 
громадянських війнах» було споруд
жено в 1994-1998 роках в Москві біля 
стін храму на Соколі. У вересні 2003 
року в селі Лезьє-Сологубівка 
Ленінградської області був відкритий 
храм Успіння Божої Матері як 
пам’ятник примирення народів Росії 
та Німеччини. У травні 2004 року 
відбулася урочиста закладка храму 
Всіх Святих Берлінською єпархією 
РПЦ вже в Німеччині у місті Магде
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бурзі. Його споруджують також на 
знак примирення між Росією і Німеч
чиною. Ініціатори акцій виходять з 
того, що всі загиблі у війнах заплати
ли за свої, а чи ж чужі гріхи -  тих, хто 
послав їх воювати, своєю кров’ю і 
життям. Тепер їх душі буде судити 
тільки Господь, а тут, на Землі, слід 
тільки молитися за них (Цероковный 
вестник. -  №10). Прислухатися б до 
цього досвіду росіян тим, хто нині ще 
тримає камінь за пазухою, коли пос
тає питання взаємного прощення 
сторін років минулої війни на теренах 
України.

Росія підтримує авторитарні цент
ральноазіатські режими, які нібито 
можуть знизити загрозу ісламського 
фундаменталізму. Путіну це потрібно, 
бо в такий спосіб він певною мірою 
прикриває російську політику на 
Північному Кавказі. Подібну позицію 
щодо андижанських подій в Узбекис
тані зайняв і Китай. Справа в тому, що 
антикитайське підпілля з китайського 
Синдзян-Уйгурського автономного 
району, населеного переважно му
сульманами, діє саме в Центральній 
Азії. Але весь демократичний світ пе
реконаний в тому, що не якась 
«ісламська рука», зокрема партія «Хізб 
ут-Тахрір аль-Ісламі», призвели до 
трагедії, а те, що Президент Узбекис
тану Іслам Керімов вже став політич
ним трупом і призвів народ країни до 
злиднів і несвободи, що й підняло йо
го на боротьбу з режимом. (Українська 
газета. -  №21)

Одноразова і миттєва акція пра
воохоронних органів Москви дала 
можливість затримати зграю зло
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чинців, які під виглядом монахів 
здійснювали побори на неіснуючу 
церкву. Затримано також ватажка 
угрупування -  раніше чотири рази 
судимого москвича Ігоря Степанова. 
Махлярі «заробляли» як мінімум 1,5- 
2 тис. доларів щомісячно. Перш ніж 
арештовувати «монахів», правоохо
ронні органи з’ясували в Мос
ковській Патріархії наявність тих 
храмів, на які просяться пожертви і 
факт відрядження монахів для 
здійснення поборів у такій формі. 
Патріархат заявив, що він офіційно 
забороняє збирати пожертви в та
кий спосіб, а опісля з вдячністю 
сприйняв повідомлення про арешт 
злочинців.

Румунська Греко-Католицька 
Церква, яка з 1948 року в 
соціалістичну добу країни діяла в 
підпіллі, просить повернути їй заб
рані тоді у неї храми. Проте держава 
не спішить з цим. Храмами нині ко
ристується Православна Церква, яка 
в Румунії є ледь не державною. То ж 
держава радить РГКЦ домовлятися 
про храми з православними, а вони 
не спішать повертати забране. До 
вирішення питання прилучилася 
Апостольська Столиця.

К А Т О Л И Ц И З М

Католицька Церква, як і правос
лавні, ніяк не може зупиниться в по
шуках посередників між людиною і 
Богом (що не приймають протес- 
танти), а відтак у своєму подальшо- 
му творенні своєрідного політеїзму. 
Прозвучало звернення до віруючих з 
проханням надавати докази двох чу-

Релігійна панорама № 6і2005



Релігія в сучасному світі

дес, скоєних покійним Папою Іва
ном Павлом II. Ватикан просить та
кож надсилати різні свідчення «за» і 
«проти» канонізації Понтифіка. Ни
ми можуть бути будь-які документи, 
зокрема приватні листи, щоденни
кові записи, рукописні тексти 
покійного папи, свідчення зцілень за 
допомогою молитви до нього та ін. 
Беатифікація покійного відбулася 
вже 26 червня. Цікавий феномен 
християнства: воно не може вдо
вольнитися просто молитвою до 
Єдиного Бога в Трьох його іпоста
сях. Один покійний Папа Іван Павло 
II додав десь понад 500 святих посе
редників, а тепер вже і його кличуть 
на таку роль.

Ватикан знову виявляє свою мен
шовартість у своїх відносинах з Мос
ковським Патріархатом. Він знову

почав благати його відновити еку
менічний діалог. І це при тому, що 
Ватикан має десь 1,3 млрд. вірних, а 
Москва -  хібащо десь 0,07 їх. Висту
паючи в італійському місті Барі кар
динал Вальтер Каспер зокрема ска
зав: «Екуменізм має політичне зна
чення. Якщо Європа стала «найслаб- 
шим пунктом християнства», то це є 
негативним наслідком розбіжностей

між окремими церквами. Необхідно 
повернутися до єдиного коріння... У 
нас немає наміру перетворювати на 
католицькі ті країни, де ви, правос
лавні брати, протягом багатьох 
сторіч проповідували Євангеліє. Так 
званий прозелітизм не є нашою 
політикою і нашою стратегією. Але 
ми прохаємо покласти вас покласти 
край тому, що ми можемо назвати 
гіршим прозелітизмом з вашого бо
ку, -  скандальній практиці перехре
щення... Немає екуменізму без про
щення і примирення. Не допомо
жуть також заклики до інших, тобто 
католиків, щоб вони поміняли курс, 
змінилися і розкаялися... Зміни й 
оновлення повинні починатися в 
кожному із нас». (День. -  №106)

Радикальних змін в Католицькій 
Церкві не буде. «У ліберально на
лаштованих католиків немає яки
хось приводів для оптимізму. Об
рання нового Папи -  уже саме по 
собі є засвідченням традиційної ка
толицької самосвідомості», -  заявив 
американський кардинал Джордж 
Пелл. Кардинал Пелл водночас зак
ликає молитися за здоров’я нового 
Понтифіка, бо ж він вже десь до де
сятка років страждає головок- 
ружіннями, а серце його так здає, що 
він навіть просився у Івана Павла II 
на спокій.

У Ватикані з’явився новий доку
мент «Про взаємовідносини чоловіка 
і жінки в Церкві і в світі». В ньому на
самперед говориться про повагу до 
жінок і їх прав у сфері праці. Водночас 
звучить застереження щодо спроб 
усунути міжстатеву відмінність.
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«Зіткнувшись з проблемою зловжи
вання владою, жінки починають самі 
прагнути до влади». Це позначається 
на структурі сім’ї. Ватиканський доку
мент закликає суспільство перегляну
ти роль матері у справі виховання 
дітей і закликає прирівняти вихован
ня дітей до звичайної роботи. Вати
кан стоїть на старих позиціях з питан
ня жіночого священства: Ісус Христос 
призвав до священства лише чо
ловіків, а жінкам залишив інші сфери 
християнської діяльності.

Організація «Люди за гуманне 
ставлення до тварин» висловила 
своє схвалення обранням Папою 
кардинала Йозефа Ратцінгера. Ди
ректор організації Брюс Фрідріх, ка
толик за віросповіданням, в своєму 
листі-вітанні Папі закликав його 
«вести світ у нову еру поваги й 
співчуття до всіх живих істот». Відо
мо, що Папа вважає будь-яке життя, 
в тому числі й тварин, священним. 
«Тварини -  творіння Господа, і хоча 
вони й не мають таких самих пря
мих стосунків із Богом, як людина, 
вони -  творіння його волі». Відомою 
є також любов Папи до котиків, з 
якими він навіть розмовляє.

Місто Бар стало першим поза- 
римським поселенням, куди здійс
нив свою пастирську поїздку Папа 
Бенедикт XVI. Місто Бар розташова
не на Адріатичному побережжі 
Італії. Папа відслужив месу, якою за
вершилася національна релігійна 
конференція. На месу зібралося біля 
200 тисяч осіб. Перша поїздка По- 
тифіка була надто короткою -  лише 
три години. Проте місцева влада
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зробила надто багато, щоб гаранту
вати безпеку Папи.

Під час аудієнції, яку дав новий 
папа Бенедикт XVI митрополиту 
Московської Православної Церкви 
Кирилу, він нібито зауважив, що 
«римсько-католицькацерква немає 
намірів вести місіонерську діяль
ність серед православних». До речі, 
застереження щодо «нездорової 
місіонерської конкуренції» російсь
кий владика дав у своєму інтерв’ю 
італійській газеті La Stampa, прибув
ши на урочистість офіційного сход
ження кардинала Ратцінгера на по
саду Папи Римського. Але, що харак
терно, слова-обіцянки нового Папи 
озвучив священик із служби митро
полита Кирила Всеволод Чаплін. А 
чи не приймає він бажане за дійсне? 
Кардинал Ратцінгер у своїх працях 
не раз писав про те, що місіонер
ство -  невід’ємна і важлива частина 
пастирського служіння, «обов’язок 
кожного охрещеного».

Папа Бенедикт XVI, виступаючи 
на зібранні духовенства римської 
єпархії, закликав захищати інститут 
сім’ї, який нині знаходиться під заг
розою. Він засудив спроби надати 
офіційний статус гомосексуальним 
шлюбам. Папа висловився також не
гативно щодо вільних союзів між 
чоловіком і жінкою, псевдошлюбів 
між людьми однієї статі. Бенедикт 
XVI закликав водночас зберігати не
доторканим людське життя від 
запліднення до його природного 
кінця, а відтак засудив тим самим 
аборти, евтаназію і якісь наукові екс
перименти з ембріонами людини.
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Католицька церква США відкупо
вується від жертв своїх священиків- 
педофілів доларами. В єпархіях ство
рені спеціальні мільйонні фонди для 
виплати компенсацій потерпілим. 
«Після особистих зустрічей з понад 70 
жертвами я з біллю в серці усвідом
люю, що ніякі гроші не можуть ком
пенсувати страждання, яких вони заз
нали, -  заявив єпископ Ковінгтону 
Роджер Фой. -  Тим не менше я молю
ся за те, щоб ці виплати принесли 
умиротворення і зцілення жертвам і 
їх близьким». В суді єпархії Ковінгто
ну нині знаходиться більше ста скарг, 
в яких церковна влада звинувачуєть
ся у приховуванні сексуальних дома
гань католицьких священиків. Церк
ва визнала, що із 372 її священиків ЗО 
мали ганебну поведінку.

Польща заразила 
Німеччину папо- 
манією. На честь 
вихідця з цієї кра
їни папи Бенедикта 
XVI в магазинах Тю
рінгії з’явилася одяг
нута в білий папський одяг лялька. 
Розмір її невеличкий -  десь 40 см. 
Кольором волосся вона нагадує 
нинішнього папу. Ляльок випущено 
всього 999. Відтак скоро вона стане 
раритетом. Колекціонерам, як вважа
ють, прийдеться платити нині 140, а 
дещо пізніше -  і тисячу евро за неї.

Особистий секретар покійного 
Папи Івана Павла II архиепископ 
Станіслав Дживич не виконав волю 
Понтифіка: знищити його особисті 
документи і нотатки. Владика вважає 
їх неоціненним скарбом, який слід

зберегти для нащадків. На його дум
ку, вони послугують справі визнання 
покійного святим. Архиепископ пра
цював із спочилим впродовж сорока 
років. І тут почуття відповідальності, 
як бачимо, переважило почуття 
відданості. Станіслав Дживич вів де
тальний щоденник про життя Івана 
Павла II, який має намір видрукува
ти. Бенедикт XVI призначив його ар
хиепископом Краківським.

Глава католиків Росії архиепис
коп Тадеуш Кондрусевич на засі
данні Ради із взаємодії з релігійними 
об’єднаннями при президенті Росії 
застеріг керівництво країни «від 
поспішного вирішення проблем 
релігійної освіти в школах». Він зап
ропонував «строго відрізняти знан
ня і віру, викладання історії релігій і 
катехізацію». Цим самим він визна
чив ще один, третій аргумент для 
Московського Патріархату, щоб не 
йти на якийсь екуменічний діалог з 
католицькою Церквою. Перші два -  
повернення, нібито незаконенне, 
греко-католиками своїх храмів в Ук
раїні і прозелітизм. Заст. голови 
відділу зовнішніх церковних зв’язків 
Московського Патріархату єпископ 
Марк в своєму листі на ім’я нунція
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Ватикану в Росії написав: «Наявність 
прямо протилежних думок з цього 
питання додає складності у правос
лавно-католицькі відносини в Росії». 
Єпископ Марк назвав позицію Ка
толицької Церкви «неконструктив
ною» і такою, що «не тільки підри
ває діалог між двома церквами, а й 
наносить серйозну шкоду справі 
проповіді християнських цінностей 
в Росії». Як відомо, РПЦ виступає за 
включення до навчальних планів 
шкіл предмету «Основи православ
ної культури», нехтуючи тим, що в 
Росії, окрім православних, є ще й 
послідовники інших конфесій і вза
галі люди нерелігійних світоглядів.

Ватикан провалив 2-денний ре
ферендум з питання про пом’якшен
ня закону щодо штучного заплід
нення. Він закликав католиків не 
брати участі в ньому. Відтак лише 
13% громадян Італії взяли участь в 
референдумі, який було організова
но на виконання петиції 4 мільйонів 
італійців з вимогою змінити назва
ний закон.

Державний секретар Ватикану 
кардинал Анджело Содано здійснив 
єпископську хіротонію священика 
Єжи Мацулевича, голови апос

Релігія в сучасному світі_______________

тольської адміністратури в Узбекис
тані. Рукопокладення відбулося в 
римській базиліці св. Апостолів. «Як 
францисканець, я постараюся зро
бити так, щоб усі жителі Узбекиста
ну могли жити разом, у світі і добро
буті», -  заявив 49-літній прелат. На
селення Узбекистану складає 26 млн. 
осіб, 88% яких сповідають іслам. За 
оцінками Ватикану, у цій середньо
азіатській країні нараховується 
близько 4 тисяч католиків, але, за 
словами єпископа Мацулевича, ця 
цифра умовна. Вона скоріше відоб
ражає число етнічних поляків, які 
живуть в Узбекистані. У країні діють 
шість католицьких приходів, у яких 
служать 10 священиків-францис- 
канців. В Узбекистані також працю
ють три ченці з цієї чернечої грома
ди і 10 черниць із заснованого бла
женною матір’ю Терезою Калькутсь- 
кою ордена милосердя.

Керівництво Римсько-католиць
кої церкви в Іспанії закликало вірую
чих влаштовувати демонстрації в 
знак протесту проти закону про 
дозвіл одностатевих шлюбів. Зокре
ма єпископ міста Ель-Ферроль Хосе 
Есколано звернувся до своєї пастви з 
закликом взяти участь у маніфес
тації «на захист родини». Він також 
висловив побажання, щоб такі акції 
протесту були влаштовані у всіх ве
ликих містах Іспанії. Закон про од
ностатеві шлюби був прийнятий 
парламентом Іспанії 21 квітня і набе
ре чинності в червні цього року. 
Цікаво, що в Іспанії тільки 8% жи
телів країни дотримуються нетра
диційної сексуальної орієнтації, про
те понад 56% опитаних схвалює
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рішення парламенту про односта
теві шлюби. Мусульманська, іудей
ська і православна громади Іспанії, 
незважаючи на наявну в них заборо
ну одностатевих шлюбів, відмовило
ся підтримати ініціативу Католиць
кої церкви. Більше того, керівники 
названих громад попросили като
лицьких священиків «не втягувати 
їхню паству» у політичну боротьбу з 
цього питання, у вуличні демон
страції і не закликати до порушення 
іспанського законодавства

Римо-католики запускають пер
шу широкомасштабну рекламну 
кампанію для популяризації інститу
ту священства. Кампанія орієнтова
на на маси молодих людей, що 
уболівають про кончину Папи 
Римського Івана Павла II. Представ
ники католицького агентства з робо
ти з молоддю використовують все 
можливе для залучення інтересу мо
лодих людей у віці від 18 до ЗО років 
до церковного служіння, щоб цей 
інтерес не слабшав після смерті Па
пи, який був дуже популярним серед 
молоді. Протягом усього літа в лон
донському метро буде проходити 
рекламна кампанія під девізом «Будь 
готовий до виклику життя». У випад
ку удачі акція може бути поширена і 
на всю Великобританію. Пиво, з тим 
же слоганом на етикетках пляшок, 
буде поширюватися на молодіжних 
фестивалях і в місцях скупчення 
юних британців. Священик Піл Ем- 
бери, директор національної служби 
з працевлаштування агентства като
лицьких єпископів Англії, повідо
мив: «Ми усвідомлюємо, що слідом 
за кончиною Папи з’явився інтерес

до інституту священства і до Церкви 
в цілому. Ми прикладаємо всі зусил
ля до того, щоб ця зацікавленість не 
висохла занадто швидко». Католиць
ке агентство з роботи з молоддю 
планує в наступному році провести в 
Бірмінгемі фестиваль для молодих 
людей від 18 до ЗО років. Директор 
агентства Х.Барді розповіла: «Ми хо
чемо звернутися до молодих людей у 
тому ж ключі, як це робив Іван Пав
ло II, поки свіжі спогади про його 
проповідь». Смерть Івана Павла II 
викликала у Великобританії значний 
ріст інтересу віруючих до можли
вості прийняти сан священика.

Дев’ять жінок, з них одна канадка 
і одна американка, кинули виклик 
Ватикану. Вони вирішили стати пер

шими жінками-священиками в 
Північній Америці. Церемонія вис
вяти їх у сан відбулася 25 червня на 
річці Сент-Лоуренс. Чому тут? Це -  
кордон Канади і СІНА. То ж у нейт
ральних водах місцеві єпархії Римо-
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католицької Церкви не змогли зірва
ти церемонію. Подібна висвята 
відбулася в 2003 р. на річці Дунай на 
кордоні Німеччини і Австрії. Опісля 
служителями Бога стало ще сім 
жінок з Європи. Правда, всі вони бу
ли відлучені від церкви. Але вони не 
визнали це. Дві з них вже дослужи
лися до сану єпископа. Саме вони 
будуть брати участь в акції на річці 
Сент-Лоуренс.

ПРОТЕСТАНТИЗМ

Французькі протестанти несх
вально сприйняли обрання Папою 
Римським кардинала Йозефа Рат- 
цінгера. Причиною цього невдово
лення була підписана ним в 2000 р. 
декларація «Dominus Iesus», в якій 
було сказано, що «протестантські 
спільноти не є Церквами в повному 
розумінні цього слова. Президент 
протестантської федерації Франції 
пастор Жан-Арнольд Клермон, віта
ючи кардинала з обранням його Па
пою, заявив, що його одновірці че
кають від Бенедикта ХУІ знак «еку
менічної відкритості». І ось раптом 
з нагоди відкриття травневого 
засідання Синоду Реформатської 
Церкви Франції -  найбільшої про
тестантської спільноти країни -  ка
толицький архієпископ Клод Фрейдт 
привозить привітання Понтифіка, в 
якому він завірив всіх членів РЦФ у 
своїх молитвах, а членів Синоду -  в 
його проханнях до Бога супроводжу
вати їх Своїм Духом. Взагалі це -  
перше привітання Папи французь
ким протестантам. Як сказав глава 
екуменічного відділу РЦФ Жіля До
ля, «було б добре, якби Папа напра

вив привітання конгресу Всесвітньо
го альянсу реформатських церков. 
Дивним є те, що він послав такий 
лист лише окремо взятій одній 
національній Церкві».

Місіонера-баптиста Грема Стей- 
нза з Австралії живцем спалено в 
машині в штаті Орісса (Індія). Разом 
із малолітніми дітьми його спалив 
лідер індуїстських угрупувань штату 
Дара Сінгх. Суд штату пом’якшив 
вирок йому -  смерть замінив по- 
життєвим ув’язненням. Місцеве 
відділення партії «Бхаратія Джана- 
та», висловлюючи свою підтримку 
методам діяльності Дара Сінгха, по
передило баптистських місіонерів, 
що їх може чекати така ж доля, як і 
Грема Стейнза.

Глава Англіканської Церкви ко
ролева Єлизавета II по-своєму 
відзначає свої дні народження. Цьо

го року серед іншого вона відзначи
ла рицарськими званнями головно
го рабина Великобританії Джоната
на Сакса і генерального секретаря 
Британської ради мусульман Ікбал 
Сакрані.
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Законом про одностатеві шлюби, 
прийнятим нещодавно у Великобри
танії, поспішають скористатися і в 
Англіканській Церкві. Перші однос
татеві шлюби в Британії заключили 
46-річна жінка-священик Деббі Гас
тон із своєю багаторічною подруж
кою Еллейн Кук віком 53 років та 
якийсь поліцейський із своїм другом. 
Названі жінки живуть разом вже 16 
років. Вони виховують двох дітей.

Протестанти Росії постійно заз
нають обмежень в різних регіонах 
Росії. Хтось постійно ініціює різні 
антипротестантські акції з боку пра
вославних. На думку глави російсь
ких п'ятидесятників Сергія Ряховсь- 
кого, в країні діє подвійний стандарт 
і подвійна мораль державних чинов
ників в сфері державно-церковних 
відносин. На місцях ніхто не звертає 
увагу на постійні порушення прав 
тисяч прихожан євангельських цер
ков. Лідер ХВЄ вважає, що рівні пра
ва мають надаватися всім релігійним 
організаціям, які визнані державою. 
«Якщо я помиляюся, то хай держава 
відкличе нашу реєстрацію», -  заува
жує він.

У Москві зроблено спробу розг
ромити офіс Російської Церкви 
християн віри євангельської 
(РЦХВЄ). Заступник глави РЦХВЄ 
П.Бак заявив на прес-конференції, 
що шестеро незваних гостей, які бу
ли «не п'яні, але випивши», ввірва
лися в будинок, зажадали «старшо
го» і заявили, що «будуть бити сек
тантів». Перш ніж реалізувати свій 
намір, вони взялися за «виховання» 
співробітників, які знаходилися в

офісі: говорили про засилля сект, 
ремствували, що «немає від вас жит
тя», з'ясовували, чому члени РЦХВЄ 
не православні і т.п. Як розповів Бак, 
який прибув в офіс одразу по завер
шенні інциденту, присутнім в офісі 
вдалося налагодити діалог з погром
никами, пояснити, що євангельські 
християни ніколи не перешкоджали 
православній Церкві. Бесіда дещо 
остудила запал невідомих і вони 
зізналися, що їх «послали бити сек
тантів», але не сказали, яких саме і 
хто. На прощання нападники пора
дили мешканцям офісу «поводитися 
тихенько». П.Бак переконаний, що 
це не випадкова хуліганська витівка, 
а організований наліт. Він обурений 
дискримінацією стосовно протес
тантів у Росії. Зазначимо, що назва 
РЦХВЄ з'явилася в 2004 р. після пе
ререєстрації релігійної організації 
Союз ХВЄ (п'ятидесятників). 
РЦХВЄ очолює єпископ Павло Ока- 
ра. За інформацією, що наводиться 
на сайті РЦХВЄ, ця організація зараз 
нараховує 56 регіональних центрів і 
об'єднує близько 1,6 тис. громад з 
числом парафіян більш 300 тис. осіб.

Американські баптисти байдужі 
щодо переслідувань в Росії їх од
новірців. Так, конгресмен від штату 
Нью-Джерсі Крістофер Сміт очо
лив слухання американською Хель- 
сінкською комісією питання про на
пади російської міліції на протес
тантські громади, зокрема на любу- 
чанських баптистів у Московській 
області, коли було зруйновано буди
нок молитви. Про все це він повідо
мив у спеціальному вебсайті. Голова 
організації «International Religious
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Freedom» Ларрі Юззелл засвідчив, 
що на події в Росії ніяк не зреагували 
ні найбільша протестантська де
номінація Америки Південна бапти
стська конвенція, ні Об’єднаний 
баптистський комітет, ні Слов’янсь
ка Євангельська асоціація. На події в 
Росії, пов’язані з гоніннями бап
тистів не зреагувала також Націо
нальна Рада Церков США.

Попереджувальний мітинг на за
хист прав протестантських спільнот 
відбувся в Москві. На раді пасторів 
протестантських церков столиці 
Росії було прийнято ухвалу, в якій 
говориться, що якщо влада не по
чує думку мітингу і ситуація не 
зміниться до кращого, то прийдеть- 
ся вдатися до інших форм протесту.

Лютеранська Церква Швеції має 
різке скорочення кількості своїх па
рафіян. За останні п’ять років їх ста
ло на 250 тис менше. Якщо врахува
ти те, що населення Швеції стано
вить 9 млн., то це -  багато. Відбулося 
скорочення в ці роки й грошових 
надходжень -  десь 1 млрд. шведсь
ких крон (майже 150 млн. доларів). 
Щоб якось вирішити свої фінансові 
проблеми, Церква вимушена здава
ти в оренду або навіть продавати 
свої приміщення.

В центрі Австралії знаходиться 
малонаселена, необжита місцевість.
Її розмір -  десь 800000 кв. кілометрів. 
Ферми тут можуть бути віддалені од
на від одної на 200-300 км. Але це не 
злякало свідків Єгови із міста 
Дарвіна. Адміністративний центр 
Північної території провів тут

дев’ятиденну проповідницьку кам
панію. В ній брало участь 145 свідків, 
їхали власним транспортом, на орен
дованих автобусах. Перш ніж їхати у 
глибинку континенту і з метою сліду
вання певному етикету, свідки Єгови 
вивчили місцеві звичаї. Окрім вис
тупів з публічними промовами, учас
ники акції роздавали релігійну літе
ратуру. Аборигенів цікавила насам
перед Біблія. Її було привезено навіть 
на мові малочисельного племені 
кріолі. За дев’ять днів було роздано 
120 Біблій, 770 різних книг, 705 часо
писів і 1965 брошур. Розпочато 215 
вивчень Біблії.

Свідки Єгови виступають проти 
хабарництва. В часописі «Вартова 
башта» (квітень) вони навіть дають 
визначення її за словником Ушако
ва: це -  плата або подарунок поса
довій особі за здійснення нею яки
хось незаконних дій за своєю поса
дою в інтересах давача їх. В часописі 
перераховуються й інші види ха
барів (прагнення в такий спосіб спо
нукати іншу особу чинити проти за
кону, надія, що із-за цього будуть 
закриті очі на якийсь злочин, засіб 
досягнення своєї переваги перед 
іншим тощо). Тут сказано: давати 
подарунок або ж гроші за виконання 
законної роботи -  це одне, а за пос
луги, які суперечать закону, -  це 
зовсім інше. Часопис робить слуш
ний висновок-пораду: Багато людей 
знають принципи свідків Єгови -  не 
давати хабарі і за це їх поважають. 
«Завдяки цьому їм надають інколи 
послуги безкоштовно, в той час як 
іншим людям -  тільки за гроші. Тре
ба жити так, щоб твоя совість завж
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ди була чистою -  робить висновок 
часопис.

Пресвітеріанська церква США 
вирішила зняти свої капіталовкладен
ня із ряду кампаній, які ведуть свій 
бізнес в Ізраїлі. Лідери ПЦ СІЛА вва
жають, що ці фірми допомагають 
ізраїльському керівництву в 
будівництві «стіни безпеки» навколо 
палестинських земель, а відтак беруть 
участь в нехтуванні правами палес- 
тинців. Деякі інші протестантські 
церкви СІЛА мають наміри зробити 
те ж, незважаючи на протести 
єврейських організацій. Так, в липні 
Об’єднана церква Хориста (конгре- 
гаціоналісти) має намір вилучити із 
ізраїльського бізнесу свої фонди. 
Англіканська консультативна рада та
кож вивчає можливість аналогічних 
кроків. То ж винуватцем світового ан
тисемітського руху є не якісь зовнішні 
чинники щодо Ізраїлю, а він сам, з йо
го політикою щодо арабських народів. 
(Христианский мир. -  №21)

ПРАВОСЛАВ’Я
Всеправославний собор у Стам

булі, на який з’їхалися глави й ієрар
хи Помісних православних Церков, 
затвердив усунення з посади Патрі
арха Єрусалимського Іринея. Рішен

ням собору ім’я Іринея викреслюєть
ся з диптиха Предстоятелів правос
лавних Церков, а на його місце приз
начений місцеблюститель, який буде 
займати патріарший трон аж до об
рання нового глави Церкви. Собор 
був скликаний Патріархом Констан
тинопольським Варфоломієм для 
вирішення кризи в Єрусалимському 
Патріархаті. «Нам довелося прийня
ти дуже непросте рішення, -  заявив 
Патріарх Варфоломій. -  В Єруса
лимській православній церкві ос
таннім часом відбувалися гідні жалю 
події. Митрополити і єпископи 
Церкви більшістю голосів оголосили 
недовіру патріарху Іринею й усунули 
його від посади. Своє рішення вони 
винесли на суд Всеправославного 
Собору. Ми обговорили шляхи вре
гулювання цієї кризи і підтримали 
рішення Синоду Єрусалимської 
церкви». Зазначимо, що Патріарх 
Єрусалимський Іриней був усунутий 
з посади Предстоятеля Синодом 
Єрусалимської Церкви в зв’язку з 
скандалом навколо нерухомості 
Патріархату, а також Іринею 
інкримінували «дурний» характер, 
що граничить з неадекватністю. 
Опоненти відкрито говорили про 
«патологічний розумовий стан» Іри
нея, що «робить безглуздим будь- 
який діалог з ним як з невиліков
ним». Сам Іриней не визнав пра
вомірності рішення Синоду і відмо
вився добровільно піти у відставку. 
«Тільки смерть може змістити мене з 
Патріаршого престолу», -  заявляв 
він. А тому, як заявив адвокат Іринея 
Франсіско Рагуссіс, екс-патріарх буде 
відстоювати свої права на престол в 
ООН і Європейському суді з прав

Релігійна панорама № 6’2005 55



Релігія в сучасному світі

людини. Місцеблюстителем єруса
лимського патріаршого трону обра
но Корнилія, митрополита йор
данського міста Петри, одного з 
найстарших і найбільш впливових 
кліриків Церкви. Чотири роки тому 
після смерті Патріарха Діодора і до 
обрання Патріархом зміщеного Все
ленським Собором Іринея Корнедій 
вже виконував цю функцію. Єруса
лимська Церква є однією із най
давніших у християнстві. Вважаєть
ся, що її першим предстоятелем був 
брат Ісуса Яків, який загинув муче
ницькою смертю. Церква невеличка 
за кількістю парафіян. Її основним 
покликанням є збереження найго
ловніших християнських святинь -  
Голгофи, храму Воскресіння та Гро
бу Господнього.

Турецька влада не визнає все
ленських повноважень Константино
польського патріарха. Вони вважа
ють, що його повноваження стосу
ються винятково турецьких правос
лавних, а це максимум -  десь 5 тисяч 
віруючих. Турецькі націоналісти вва
жають претензії Варфоломія І на ста
тус Вселенського Патріарха не
обгрунтованими. їх гасла: «Держава в 
державі -  це зрада»; «Фанар не може 
бути другим Ватиканом». Тому суд 
над Єрусалимським патріархом Іри- 
неєм турецька преса назвала «судом 
християнського шаріату». Водночас 
офіційний представник МЗС Туреч
чини Намик Тан виступив із заявою, 
в якій говориться, що Всеправослав- 
на нарада в Фанарі «займалася питан
нями, які стосуються внутрішніх 
справ православних церков». Туреч
чина не має до них ніякого відношен

ня. Той факт, що ця нарада відбулася 
на турецькій території, не змінює по
зицію турецької влади щодо титулу 
патріарха як «вселенського». Турець
ка влада відмовляється також ймену- 
вати патріарха Константинопольсь
ким, оскільки вже давно не існує 
міста з такою назвою, а використання 
такого титулу може сприйматися як 
невизнання історичних реалій. Ту
рецька преса вживає титул «патріарх 
Фанари», підкреслюючи цим те, що 
він є главою невеличкої православної 
громади Туреччини. Той факт, що в 
юрисдикції цього патріархату знахо
диться багато парафій за кордоном, 
при цьому до уваги не береться. (Ин- 
терфакс-религия)

Керівництво Сербсько-правос
лавної імперії знову виявило свої 
колонізаторські претензії щодо пра
вославних Македонії. Архиєрейсь- 
кий Собор СПЦ проголосив утво
рення на території іншої країни -  не
залежної Македонії -  автономної 
сербської Охридської архиєпископії 
начолі з митрополитом Йованом. 
При цьому водночас було проголо
шене відлучення від Церкви-матері 
(такою себе вважає щодо македонсь
ких православних СПЦ) всієї 
ієрархії Македонської Православної 
Церкви, яка була проголошена 
декілька років тому всупереч про
тидії цьому з боку СПЦ. Ситуація де
чим нагадує нашу із утворенням 
Київського Патріархату, який також 
зазнав анафемування з боку Церкви- 
колонізатора РПЦ. Але так як утве
рджується в Україні її автокефалія, 
так і в Македонії при підтримці вла
ди країни (чого небуло у нас) Маке
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донська ПЦ стала домінуючою 
релігійною інституцією. Керівницт
во цієї Церкви заявило, що дії 
сербських православних «не мають 
ніякого значення» для громадян Ма
кедонії. Рішення Собору СПЦ супе
речать «святому Євангелію, христи
янській любові, церковним канонам, 
традиції і практиці Православної 
церкви». Македонські православні 
розглядають прийняте в Белграді 
рішення як «безглуздий церковно- 
духовний і національний тероризм», 
яким користаються Сербська і 
Грецька Церкви, що не визнають са
мостійність Македонії і назву цієї 
держави. (День- №96)

Грузинська Православна Церква в 
ці дні відзначала Свято відновлення 
автокефалії. Грузинський народ в 1917 
році ліквідував узурпацію Московсь
кою Церквою його церковної неза
лежності. Із-за цього Грузинська Пра
вославна Церква була (як нині власне 
Українські Православні Церкви) 
піддана остракізму і на десятиліття, як 
«неканонічна», з волі Російського 
Православ’я ізольована в Православ
ному світі. Українці мають свою 
Помісну Православну Церкву. Визна
ючи це, ми з часом змусимо визнати 
цей факт і наших православних 
сусідів. Грузія слугуватиме нам у цьо
му прикладом, як то було з національ
но-демократичною революцією.

Преса Московського Патріархату 
висловлює своє невдоволення тим, 
що в світській пресі нібито подаєть
ся занижена статистика православ
них в Росії, зокрема цифра півтора 
мільйони, тобто лише 1% населення

країни. Її не влаштовує і цифра 3%, 
яку дають науковці. Апологети Мос
ковської Церкви закликають відно
сити до православних не лише во- 
церковлених віруючих. Використо
вуючи етнічний принцип, вони 
відносять до православних ледь не 
всіх, хто визнає в РФ, що він -  
росіянин, українець, білорус та ін. 
Тоді православних в РФ вже буде 
десь 60-70%. Дехто з апологетів вво
дить поняття «православна зорієн- 
тованість». Таких у них десь 52- 
55%% населення країни. Вся ця 
маніпуляція з цифрами проводиться 
для того, щоб ввести в школи Росії 
викладання навчального предмету 
«Основи православної культури». 
(Церковный вестник. -  №9)

Російська Православна Церква 
весь час із кимось воює, когось 
підозрює та постійно вимагає не 
тільки додаткових привілеїв для се
бе, а й заборон та обмежень для 
інших церков -  католицьких, про
тестантських, іудейських, буддистсь- 
ких та ін. Ненависть до «инакослав- 
ных» та «инаковерных» деяких 
російських православних сайтів є 
вражаючою! -  робить висновок зна
на кореспондентка газети «День» 
Клара Гудзик (№ 98). «Сфери впливу, 
на які претендує Московська Патрі
архія, весь час розширяються. 
Російські «духовні сили» перекину
лися на сучасне мистецтво -  то їм на 
вставці сучасного мистецтва, дивись, 
не те показують, то Большой театр 
обирає не тих авторів і не ті сюжети 
для своїх вистав... А скільки пре
тензій на особливу роль у суспіль
стві, на право втручання у далекі від
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компетенції церкви сфери, такі, 
скажімо, як податкові коди, форма 
паспортів та ін. Завдяки церковній 
пропаганді та залякуванням прості, 
тривіальні, загальновживані доку
менти перетворилися у головах віру
ючих на якісь сатанинські печаті, на 
ознаку приходу антихриста тощо. 
Люди добрі! Подивіться на календар 
-  ви живете у третьому тисячолітті, а 
не в Московському князівстві Івана 
Калити! Східнослов’янські країни і 
так не дуже гаразді впоратися з уся
кими там інформаційно-розрахун- 
ково-бюрократичними системами, а 
тут держава ще має годити церкві -  
вводити спеціальні системи для віру
ючих! Ці «проблеми», на превеликий 
жаль, переносяться, як вірус, також в 
наше суспільство -  завдяки Ук
раїнській Православній Церкві Мос
ковського Патріархату». Але приди
вимося до того: «А судді хто?» і поба
чимо, що то суб’єкти із відсталим се
редньовічним рівнем мислення, да
леким навіть від підручників для по
чаткової школи. З ним ця Церква 
претендує йти ще й в нашу світську 
освіту! Коли ж зрештою вона усвідо
мить, що на століття запізнилася на 
потяг! Те, що говорилося в п’ятому 
столітті в двадцять першому вигля
дає вже казочкою!

Московський Патріархат продов
жує освячувати імперськість Росій
ської держави. Патріарх РПЦ Олек
сій II освятив єдиний в РФ п’ятимет- 
ровий бронзовий пам’ятник імпера
тору Олександру II, нещодавно збу
дований в Москві біля стін храму 
Христа Спасителя. Місце для пам’ят
ника вибрали не випадково, бо саме

Релігія в сучасному світі_______________

під час правління цього царя буду
вався храм Христа Спасителя. Поруч 
влада Москви планує невдовзі поста
вити пам’ятник ще й Олександру III.

Патріарх Московський Олексій II 
вважає, що «відокремлення Церкви 
від держави не слід розуміти як її 
від ділення від народу і суспільства, а 
принцип світськості держави аж 
ніяк не передбачає витіснення релігії 
із суспільного життя». На думку

Святійшого, «тут мова може йти ли
ше про природне розмежування 
сфер компетенції і специфічних пре
рогатив церковної і світської влади, 
про взаємопошановане невтручання 
Церкви і держави у справи одне од
ного». Хоч Церква в Росії згідно 
Конституції і відокремлена від дер
жави, проте це, як зауважив Патрі
арх, «не виключає активну співпра
цю Церкви і держави у багатьох 
соціально значимих сферах життя».

«Росія намагається використати 
Російську Православну Церкву в ук
раїнській політиці Російські церков
ники є одним із стрижнів становлен
ня авторитарного режиму Путіна. Так 
само активно, на завдання Кремля, 
вони втручаються у політичне життя 
нашої держави. Тому зрозумілим є 
намір Ющенка напередодні парламе

58 Релігійна панорама № 6’2005



Релігія в сучасному світі

нтських виборів нейтралізувати 
вплив РПЦ. Разом з тим я не думаю, 
що сьогодні існують реальні можли
вості для об’єднання церков. Є бажан
ня у Президента, але наразі немає ба
жання у церковних провідників... До 
створення помісної Церкви ми по
винні дозріти як суспільство, так і 
самі конфесійні лідери». Це -  думка 
відомого політолога В.Полохала, вис
ловлена ним в інтерв’ю газеті 
«Експрес» (14-15 червня).

Патріарх Олексій II турбується 
про збереження Московсько-пра
вославної імперії. З цією метою він 
благословив учасників хресного хо
ду, який вирушив з Москви через 
Мінськ на Київ. Хресний хід присвя
чено нібито 60-річчю перемоги у 
Другій світовій війні.

Московський Патріарх Олексій II 
у своєму зверненні «До 60-річчя Пе
ремоги у Великій Вітчизняній війні» 
відзначає, що перемога в роки Дру
гої світової війни була досягнута зав
дяки єдності народу, завдяки тому, 
що «встала вся страна». «В дни испы
таний, братски сплотившись в еди
ную семью, не думая о националь
ных, религиозных и мировоззрен
ческих различиях, народы нашей 
страны явили поразительное един
ство духа и воли». Визнання 
Патріарха мало б бути значимим і 
для сьогоднішнього дня, бо власне 
ним очолювана Церква актуалізує 
питання релігійних відмінностей і 
постійно наголошує на своїй єди- 
ноістинності і єдиноможливості. 
Звертає на себе увагу те, що в цьому 
зверненні Патріарх виявляє себе ли

ше духовним главою російського на
роду (а воно так і є й має бути -  РП). 
Святійший зокрема пише: «Ратний і 
трудовий подвиг нашого народу в 
роки Великої Вітчизняної війни став 
вершиною військової слави Росії». 
Про те, що перемозі цій світ має зав
дячувати й іншим народам, поєдна
ним волею історичної долі в Ра
дянський Союз, у зверненні чомусь 
не йдеться. Цим Олексій II ще раз 
підтвердив, що він є патріархом ли
ше православних росіян. (Церков
ный вестник. -  №8)

Колись ведучий музикальної пере
дачі «МузОбоз» Іван Демидов з обра
зу нетверезої і нескучної людини в 
шкіряній косусі перекваліфікувався. З
його легкої руки утворено новий 
російський православний канал 
«Спас». «Ми випускаємо суспільно- 
православний канал, -  говорить цей 
телеменеджер. -  При цьому наголос 
ми робимо на слові «суспільний», 
оскільки його ефір на 60% буде на
повненим суспільною і лише на 40% -  
православною тематикою». Світські 
телеведучі на каналі будуть працюва
ти разом з ведучими-священиками. 
Враховуючи власне неукраїнськість 
Московського Православ’я чекаємо 
від цього каналу те ж інформаційне 
наповнення, яке маємо нині на 
сторінках московсько-православних 
періодичних видань.

Патріарх Московський Олексій Д 
благословив відкриття товариств 
анонімних алкоголіків і наркоманів 
при православних приходах російсь
кої столиці «Досвід, накопичений у 
товариствах анонімних алкоголіків і
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наркоманів, не повинний бути 
проігнорований у Росії. Навпаки, він 
повинен стати предметом пильного 
вивчення», -  вважає патріарх. Крім то
го, на думку Олексія II, запроваджува
ти здоровий спосіб життя в Росії допо
може предмет «Основи православної 
культури», на якому діти зможуть 
одержати «щеплення» і в майбутньо
му уникнути недуг, якими хворіє 
суспільство». За офіційними даними, 
щорічно в Росії від алкогольного от
руєння гинуть близько 40 тисяч моло
дих людей. В даний час у Москві діють 
44 групи анонімних алкоголіків, а на 
всій території країни -  кілька сотень. 
Щорічно 18 травня Російська ПЦ 
відзначає день ікони Богородиці 
«Невпиваєма чаша», перед якою здав
на молилися про зцілення від недуги 
пияцтва. То ж в роки панування в 
Росії комуністичної ідеології не було 
такого, як це нині твориться при пану
ванні московсько-православної.

Всесвітній російський народний 
собор (ВРНС), заснований Московсь
ким патріархатом і низкою громадсь
ких організацій, опрацьовує концеп
туальний документ про гідність і пра
ва людини. «Документ покликаний 
відбивати не лише церковний, а й 
релігійно-суспільний погляд на права 
і гідність людської особистості, -  
відзначив митрополит Смоленський 
і Калінінградський Кирило (Гундяєв). 
-  Він повинен бути прийнятний не 
тільки для православних, але й для 
представників інших традиційних 
релігій Росії, а також людей, які пря
мо не пов’язують себе з якою-небудь 
релігійною традицією, але є людьми 
мислячими, не схильними бездумно

плисти за ідеологією, що домінує в 
сучасних політичних колах і ЗМІ», -  
сказав митрополит. Керуючись наяв
ними наробітками, митрополит Ки
рило запропонував у майбутньому 
документі дати відповіді на наступні 
питання: «Які релігійні і філософські 
чесноти особистості і прав людини? 
Як онтологічно гідність особистості 
сполучається з практичною ре
алізацією цієї гідності? Що таке право 
людини?» «Документ повинен 
відповісти на запитання: Чи є 
цінності, що стоять вище прав і сво
бод людини», -  додав ієрарх. Особли
вою проблемою, на думку митропо
лита Кирила, є проблема пошуку сти
кувальних вузлів між гуманістичним і 
традиційно-релігійним підходом до 
прав людини. На його думку, одним з 
таких «вузлів» могла б стати тема мо
ральної відповідальності особистості 
і суспільства. «Питання обмеження 
прав людини, співвіднесення їх з 
відповідальністю й обов’язками скла
дає особливий предмет розгляду», -  
сказав він, нагадавши, що багато 
універсальних і регіональних міжна
родно-правових актів з прав людини 
допускають обмеження прав на таких 
підставах, як повага прав і свобод 
інших осіб, вимоги моралі, громадсь
кий порядок. На думку ієрарха РПЦ, 
«вимоги моралі стають усе більш «гу
мовою» категорією в праві, що відоб
ражає розкид понять про моральне й 
аморальне в сучасних суспільствах».

Назавжди відмовитися від спирт
ного прийняли рішення парафіяни 
єдиного в м.Семенов (Нижнього
родська обл. РФ) православного хра
му в ім’я Всіх святих. Вони це зроби-
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ли після перегляду фільму «Алко
гольна і наркотична агресія проти 
Росії» у сімейному православному 
кіноцентрі. У двосерійній стрічці 
професор В.Г.Жданов, наводячи 
численні факти і цифри, розповідає 
про зв’язок споживання алкоголю з 
демографічною кризою.

Діяльність туристичних фірм, 
які організують паломництва до 
святих місць, сприяє поширенню 
помилкової духовності і перекруче
них уявлень про Церкву, -  вважає 
єпископ Саратовський і Вольський 
РПЦ Лонгін (Корчагін). За словами 
владики, у фірмах працюють люди, 
які не мають ніякого відношення до 
Церкви, а тому просто прагнуть ос
воїти «сегмент ринку». Вони вико
ристовують характерну властивість 
сучасної людини -  прагнення одер
жати плоди духу мимохідь і даром. 
На цьому ґрунті розвивається зави
щена потреба в чудесах. Тому в 
програмі екскурсій по святих 
місцях часто передбачене і «відвіду
вання прозорливого старця». «Як
що зустрічаєте таке оголошення -  
близько не підходите, -  попереджає 
єпископ. -  Більш-менш духовно 
здорова людина не може допустити, 
щоб про нього так писали і за гроші 
возили екскурсантів». «Та кількість 
«старців», яка нині з’явилася, жа
хає, -  бідкається архиєрей. -  Багато 
хто з них є в сані не більше десяти 
років». Старці вступають у конку
ренцію один з одним. Крім того, ос
таннім часом поширилася і мода на 
поїздки для відчитки автобусами 
(відчитка -  молебень із проханнями 
про вигнання бісів). «Потрібно це

чи людині не потрібно -  про цьому 
навіть не запитується», -  відзначає 
архиєрей. Проте відчитка необхідна 
лише біснуватим, яких легко 
відрізнити: вони кидаються на нав
колишніх, гавкають, кричать дики
ми голосами й ін. Поширенню по
милкової духовності чимало сприя
ють і похоронні фірми. За словами 
архиєрея, відспівування вдома чи в 
морзі -  це зрада священиком своє
му пастирському обов’язку (крім 
поодиноких випадків, коли це обу
мовлено рішучою необхідністю). 
«Найчастіше відспівування відбува
ються на комерційних умовах через 
похоронні бюро з блюзнірськими 
назвами. Тут тобі і труна, і віночок, 
і священик, який входить у набір 
послуг, -  розповідає єпископ Лон
гін. -  І якщо духівництво бере 
участь у цій нарузі над таїнством -  
це ганьба і зрадництво свого 
служіння».

Російська православна церква 
впливає на зниження числа абортів в 
країні. Зокрема духівник медико- 
просвітнипького центру «Життя» 
при Московському храмі Бла
говіщення Пресвятої Богородиці 
протоієрей Димитрій Смирнов вва
жає, що саме просвітницька робота 
православних священиків сприяла 
зменшенню числа абортів на 26%. За 
його словами, в Росії щорічно роб
лять від чотирьох до шести 
мільйонів абортів. «Уявіть, якою си
лою і значимістю могла б володіти 
наша держава, якби ці діти народжу
валися, виростали, ставали членами 
суспільства!», а тому, вважає свяще
ник, клірикам слід подвоїти свої зу

_______________ Релігія в сучасному світі
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силля в роз’яснювальній роботі з 
майбутніми батьками.

Традицією Російського Правос
лав’я стали хресні ходи до міста 
військової слави Сталінграда, до ба
гатотисячної братської могили, яку 
возвеличує відомий Монумент за
гиблим. Освячуючи перший закла
дений тут в 2000 році камінь в 
будівництво храму Всіх Російських 
Святих, Патріарх Олексій II закли
кав молитися за героїв, які поклали 
душі за друзів своїх, за Батьківщину, 
за Сталіна, якого, як це зазначає газе
та Церкви Московського Патріарха
ту «Воскресение» (№5), «Русская 
Православна Церква визнає за богом 
даного вождя, названого так 
Патріархами Сергієм та Олексієм».

БКО Російська Православна 
Церква вважає морально недопусти
мим. Про це повідомила Служба ко
мунікації відділу зовнішніх церков
них зв’язків Московського патріар
хату. Церква не визнає всі різновиди 
екстракорпорального запліднення, 
які передбачають заготівлю, консер
вацію і навмисне знищення «над
лишкових» ембріонів. Відтак навіть 
за ембріоном церква визнає людську 
гідність.

Російська православна церква за
перечує докори відомого сексолога 
Ігоря Кона, який заявив, що Церква 
придушує сексуальність росіян.
«Так, дійсно, Церква намагається 
придушувати такі форми сексуаль
ності як гомосексуалізм, зоофілія, 
інцест й інші збочення, -  заявив 
представник Відділу зовнішніх цер

ковних зв’язків Московського патрі
архату протоієрей Олександр Мака
ров. «Говорячи ж про нормальну 
сексуальність, варто зауважити, що 
за статистичними даними родини 
православних священиків у середнь
ому мають значно більше дітей, аніж 
родини сексологів і сексопатологів», 
-  в’їдливо відзначив представник 
Церкви. На думку ж академіка РАО 
І.Кона, християнство своїм аскетиз
мом засуджує усі види чуттєвості. 
Церква вчить, що будь-яке прагнен
ня гріховне і низьке, а сексуальна 
близькість припустима тільки в 
шлюбі і лише заради продовження 
роду. За словами І.Кона, «найваж
ливіше, що треба б зробити в Росії -  
це організувати систематичну сексу
альну освіта в школі і поза школою». 
Коли на Заході наприкінці 60-х у сту
дентському середовищі відбулася 
сексуальна революція, що спочатку 
викликала паніку, «люди зрозуміли, 
що єдиний спосіб уникнути негатив
них наслідків більш раннього почат
ку статевого життя» поза шлюбом.. .і 
так далі -  «ця систематична сексу
альна освіта, щоб молоді люди, яких 
контролювати неможливо, самі мог
ли уникнути найбільш небезпечних 
наслідків» -  переконаний учений.

Старообрядці провели урочис
тий хресний хід навколо Рогозького 
селища в Москві. Молитовний захід 
відбувся на честь столітнього юві
лею надзвичайно значимих для ста
рообрядників подій -  Указу «Про 
зміцнення основ віротерпимості в 
Росії» і розпечатання вівтарів Ро- 
гозьских храмів. Хід очолив предсто
ятель Російської православної старо-
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обрядської церкви митрополит 
Андріан (Четвергов). Його супро
воджували декілька єпископів і май
же п’ятдесят священнослужителів, 
одягнених у стародавні ризи. Для 
участі у святі приїхали старообряд
ники з різних міст Росії. На відміну 
від «новообрядської» Церкви, старо
обрядники обходять храм «посо
лонь», тобто за ходом сонця. Після 
хресного ходу богослужіння продов
жилося в Покровському храмі. Нині 
в Росії, за словами предстоятеля 
РПСЦ, настав час свободи, який 
можна порівняти із «золотим» 
періодом столітньої давнини, а тому 
вірним слід скористатися можливос
тями, які відкрилися, і «бути світиль
никами», «поширювати по світу на
шу радість».

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

Глава австралійських мусульман 
Тадж ель-Дін аль-Нілалі поїхав до 
Іраку, де запропонував себе в обмін 
на взятого в полон мусульманськи
ми екстремістами австралійського 
інженера Вуда. Проте шейх пообіцяв 
добровільно віддатися іракським 
воякам лише в тому разі, коли він 
буде впевнений в тому, що інженер 
ще живий і його згодні відпустити. 
Аль-Нілалі привіз інженеру не
обхідні йому ліки.

Радикальні ісламські течії своїми 
діями компрометують цю світову 
релігію. Із-за цього в деяких країнах, 
зокрема у СІЛА, слово «іслам» ото
тожнюється із словом «тероризм». 
Після «чорного вівторка» 11 вересня 
2001 року в американських містах, а

вслід за ними -  в російських, прово
дяться «полювання на відьм», тобто 
мусульман як потенційних теро
ристів. Відтак на межі тисячоліть 
людство нажило собі ще одну гло
бальну проблему -  релігійну нетер
пимість, яка напряму призводить до 
виникнення міжрелігійних та міжет
нічних конфліктів.

Ісламістський рух Талібан не 
зник в Афганістані після втручання в 
політичне життя цієї країни СІЛА.
Свідченням цього є вбивство 29 
травня відомого ісламського духов
ного лідера, противника ісламської 
ортодоксії мулли Маулаві Абдулли 
Файзі, який в одній із своїх про
повідей піддав критиці главу Таліба- 
на муллу Омара. Кандагарці зібрали
ся в центральній мечеті міста, щоб 
вшанувати пам’ять застреленого. 
Але 40 з них стали жертвою зірваної 
смертником бомби. Серед вбитих в 
мечеті начальник кабульської поліції 
генерал Мохаммед Акрам.

Результати виборів, що відбулися 
останнім часом на Близькому Сході, 
продемонстрували нову тенденцію: 
ісламістські політичні партії стають 
тут популярними, досягли гарних 
результатів за набраною кількістю 
голосів виборців. Це -  Хамас серед 
палестинців на Західному Березі і в 
секторі Газа, шиїтська коаліція в Іра
ку, парламентська більшість в Ма
рокко, Партія справедливості в Ту
реччині. Ці політичні сили будують 
свої платформи на ісламському за
коні. Постало також питання вклю
чення ісламістських партій до влад
них структур в Єгипті та Лівані. По-
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пулярність ісламістів зрозуміти 
нескладно. Оскільки автократичні 
режими, інші політичні обставини 
на Близькому Сході практично не за
лишили людям свободи для вислов
лення своїх думок, то мечеть зали
шилася єдиним місцем, де люди ще 
можуть збиратися вільно, обмірко
вувати події щодення. Релігійні 
спільноти скористалися цією мож
ливістю й почали розвиватися спо
чатку як організації з надання 
соціальної допомоги, а опісля става
ли еквівалентом політиків на місцях. 
То ж актуальною постає нині проб
лема перетворення цих ісламських 
партій у партії демократичної 
орієнтації, подібні християнсько-де
мократичним партіям в Європі. 
(День. -  24 травня)

Релігія в сучасному світі_______________

Президентські вибори в Ірані 
засвідчили прагнення іранців до де- 
сакралізації суспільного життя. Хоч

релігійна влада країни, яку уособлює 
духовний лідер Ірану Алі Хаменеї, й 
перешкодили багатьом невигідним 
їй претендентам взяти участь у ви
борчому процесі, все одно фавори
том виборчого процесу тривалий час 
був Алі Акбар Хашімі-Рафсанджані, 
який в 1989-1997 роках вже був пре
зидентом Ірану. Вперше в історії 
країни серед претендентів на вищу

світську посаду були й жінки. Проте 
перемогу на виборах в Ірані здобув 
все ж представник радикальних 
ісламських кіл Мохуд ахмад Ініджан. 
Як визнає Хашімі-Рафсанджані, 
правлячі духовні сили вдалися при 
цьому до фальсифікацій.

Узбецька опозиція -  це не мусуль
манські екстремісти. Лідер узбецької 
партії «Озод Дехкон» («Вільний селя
нин») Нігара Хідоятова, яка відвідала 
Київ, у своєму інтерв’ю газеті «День» 
( 2 червня) зауважила: «Що ж сто
сується ісламського характеру віро
гідної узбецької революції, про який 
багато говорять деякі російські 
політологи, то релігійний фактор ма
тиме місце, проте не настільки силь
ний, як це дехто думає. Люди в Узбе
кистані просто хочуть спокійно пра
цювати і заробляти на життя. Нам 
треба вестернізувати країну, а іслам 
прийняти як традицію -  наприклад, 
так, як це зробили в Туреччині».

Хоч в Узбекистані й побутує 
ісламський екстремізм, але тяжко 
повірити, що сотні тисяч людей в 
країні, де більшість населення має 
лише приблизну уяву про іслам, мог
ла вийти на вулиці в ім’я фундамен- 
талізму. Офіційний Ташкент твер
дить, що безпорядки в країні ор
ганізували ісламісти, пов’язані з 
екстремістською організацією «Ак- 
рамія». Ця організація у свою чергу є 
частиною забороненої в Узбекистані 
і Росії організації «Хізб-ут-Тахрір 
аль-Ісламія» (Ісламська партія звіль
нення). Партія у своїй програмі ста
вить своєю метою відродження 
ісламського халіфату. Правда, в
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офіційних партійних документах го
вориться, що вибудови халіфату слід 
досягти переважно методами 
агітації, пропаганди і переконання. 
Практику використання сили ця 
партія засуджує. А що таке «Ак- 
рамія»? Це -  рух, який виник ще в се
редині 90-х років м.ст. Він закликав 
до оновлення й очищення як 
релігійного, так і світського. Заснов
ником і лідером руху «Акрамія» є Ак
рам Юлдашев, який залишив партію 
«Хізб-ут-Тахрір» із-за незгоди і осо
бистого конфлікту з її регіональним 
лідером Абурашидом Касимовим. 
Юлдашев вважає, що методи «Хізб- 
ут-Тахрір» розробдені для арабських 
країн, а відтак непридатні для Се
редньої Азії. На відміну від «Хізб-ут- 
Тахрір» Юлдашев вважає, що 
ісламська організація має завоювати 
владу на місцевому, а не на загально
національному рівні. (Версия. -№20)

Лідер американської організації 
«Нація ісламу» Луїс Фаррахан заяи- 
ви, що «Ісус є чимось більшим, ніж 
просто пророком. Він -  Мессія». Ці 
слова лідер афроамериканців-му- 
сульман висловив при зустрічі з 
представниками Методистської 
церкви. Організація «Нація ісламу» 
поповнюється переважно вихідця
ми із традиційних протестантських 
церков. Вона відрізняється неорто- 
доксальним прочитанням христи
янської доктрини.

Одинадцять мечетей в одинадця
ти районах Москви буде побудовано 
на додаток до чотирьох наявних.
Про це заявив глава Ради муфтіїв 
Росії Раеідь Гайнутдіщ відзначивши,

що це буде сприяти підвищенню 
рівня релігійної культури і сприяти 
усуненню неуцтва і неграмотності в 
духовній сфері. Нині в Москві діє 
чотири мечеті, що явно не вміщають 
усіх бажаючих.

Президент Союзу мусульман 
Італії Адель Сміт подав позов на 
журналістку Оріану Фаллачу за її 
книгу «Сила і розум», в якій, на його 
думку, наявні образи на адресу му
сульман. Фаллачі в книзі зокрема пи
ше, що Європа з кожним днем все 
більше перетворюється в провінцію 
світу ісламу і що «думати, що буває 
хороший іслам -  це означає грішити 
проти розуму». Водночас жур
налістку звинувачують в збурюванні 
міжконфесійної зневаги.

Всетатарський громадський 
центр виступив проти відзначення в 
Росії ювілею Куликовської битви,
оскільки вона ґрунтується на міфі, а 
відтак і віднесення Дмитра Донсько
го до святих. Як зауважив його голо
ва Талгат Бареєв, «цим нас, татар, 
виштовхують з Росії. Росія відтак 
визнає татар лише пасинками і цим 
самим дає зайвий привід національ
ному руху боротися за незалежність 
Татарстану».

БУДДИЗМ

Буддисти усього світу відсвятку
вали наприкінці травня день народ
ження засновника своєї релігії -  ве
ликого Будди Шак’ямуні. Це свято 
відзначається щорічно «у п’ятнадця
тий день четвертого Місяця», тому 
не має сталої дати. Вважається, що в
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цей день більш 2,5 тис. років тому в 
різні роки відбулося три події: на
родження Будди, досягнення ним 
повного просвітління в 36 років і 
відхід у нірвану на 81-м році життя. 
У всіх дацанах Бурятії два дні прово
дилися хурали і робилися підношен
ня. З 2000 р. день народження Будди 
включений у календар ЮНЕСКО.

Буддисти свого часу Леніна ого
лосили Махатмою («великою ду
шею»). В травні 1924 року вони 
навіть прислали в Москву «священ
ну землю» на могилу Великого Ма- 
хатми. Цей факт засвідчує Микола 
Реріх. Виявляється, що дід Леніна по 
батькові, калмик за національністю, 
був представником еліти буддистсь- 
кого духовенства. Це засвідчує і його 
прізвище Ульян (закінчення «ов» в 
царській Росії дописувалося 
оросіяненим чувашам і калмикам). 
Записавши це прізвище як Уль-Ян, 
ми побачимо, що воно фіксує основ
ний символ буддистів світу -  Інь- 
Янь (дослівний переклад -  «мертве- 
живе»). Існує версія, що дідусь 
Леніна був ламою у чувашів і кал
миків, які сповідували буддизм. Але 
хитрий дідусь зрозумів, що за умов 
насильницької русифікації його син 
зможе досягнути життєвих успіхів, 
якщо прийме християнство, а відтак 
вже й прізвище Ульянов. Хоч батько 
Ілліча, згідно цієї ж версії, одержав 
духовну освіту в Лхасі (столиці Тібе- 
ту), добре був обізнаний з буддистсь- 
кою філософією. Буддистські сліди 
знаходять в імені «вождя проле
таріату» Володимир (Володар Світу), 
в обраному ним символі російської 
революції Молот і Серп (молот-

серп, що наоборот читається «прес
тол Ом», де «Ом» в перекладі з ти
бетського означає «святий дух»), в 
п’ятикінцевості червоної зірки, що 
символізує взаємодію п’яти стихій -  
води, повітря, металу, вогню та 
землі. (Вечерние вести. -  №82)

Посланцем Всевишнього сприй
няли монахи буддистського храму 
міста Пандамаран (Малайзія) знай
дене біля входу цуценя. У тваринки 
виявилося аж шість ніг, є здвоєними 
деякі інші органи. Віруючі вважа
ють, що Щасливчик, як назвали цу
ценя, буде приносити їм вдачу.

ІУДАЇЗМ
Антисемітизм у світі з року в рік 

зростає. В 2004 році зафіксовано 482 
антисемітські акти. Це -  підпали си
нагог, глум над єврейськими похо
ваннями, навіть 19 замахів на життя 
євреїв. До значної частини цих актів 
прилучилися мусульманські іммі
гранти. Головною причиною анти
семітських актів Інститут Стівена 
Рота Тель-Авівського університету 
вважає палестино-ізраїльський 
конфлікт, який поставив по другу 
від євреїв сторону барикади не лише 
мусульман, а й співчуваючих їм, зок
рема долі палестинців. Негативно 
ставляться до євреїв надто праві уг- 
рупування у СІЛА, Німеччині, Росії. 
Інститут звинувачує ці країни, як і 
інші, в тому, що вони не ведуть бо
ротьбу з антисемітизмом, але водно
час нічого не говорить про ті причи
ни, які породжують антисемітизм, 
про те, які заходи слід вжити, щоб 
він не з’являвся.
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Допуск ізраїльтян на Храмову го
ру в День Єрусалиму голова Палес
тинської держави Махмуд Аббас наз
вав небезпечним і необгрунтованим 
порушенням домовленостей. Із-за 
цих витівок вони нарвалися на мо
лодих арабів, які, охороняючи комп
лекс мечетей Аль-Акса, закидали 
ізраїльтян камінням. Були жертви 
зіткнення.

Святкуючи одне із трьох найго
ловніших свят іудаїзму -  Шавуот 
(річницю дарування єврейському 
народу священного писання Тори), 
ізраїльська влада закрила всі конт
рольно-пропускні пункти на кордоні 
сектору Газа і Західний берег Йорда
ну. Пропускали декого лише з «гу
манітарних міркувань». Це було 
своєрідною відповіддю на заяву гла
ви МЗС Палестини Насера аль- 
Кідва, який, зокрема, сказав, що во
ни не мають наміру роззброювати 
радикальні ісламістські угрупування 
аж до часу повного виведення 
ізраїльських військ з їх території. 
«Зброя в їх руках законна, доки оку
пація продовжується. Це -  наш стра
тегічний виклик Ізраїлю».

Змішані шлюби постають загро
зою для єврейського народу. До та
кого висновку приходять учасники 
дискусії, видрукуваної на сторінках 
газети «Еврейский обозреватель» (№ 
9/100). Прес-секретар Федерації 
єврейських громад Росії Б.Горін зок
рема зауважив: «Сама постановка 
питання свідчить про те, що про заг
розу говорити пізно. Це -  факт, який 
вже здійснився в нашій країні. На 
мою думку, факт цей глибоко пла

чевний. Він несе небезпеку для само
го існування нашого народу. Не вда
ючись в теологічні дрібниці, ми од
наче не можемо не рахуватися зі ста
тистичною реальністю, яка свідчить 
про те, що в змішаних шлюбах 
більшість дітей до євреїв себе не 
відносять». Рабин Об’єднання 
релігійних організацій сучасного 
іудаїзму Росії вважає, що змішані 
шлюби вже не можна заборонити. В 
Росії їх 80%. «Але в наших силах зро
бити все, -  пише рабин, -  щоб на
щадки цих змішаних шлюбів про
довжували залишатися євреями. Для 
цього ми маємо прикласти всі зусил
ля, в тому числі визнати євреїв по 
батьку невід’ємною частиною нашо
го суспільства. Якщо ми зосередимо
ся на роботі лише з галахічними 
євреями, то нам через деякий час 
просто ні з ким буде працювати».

Популярний в Ризі рабин Глаз- 
ман зазнав нападу з боку екстре- 
містськи налаштованих молодіжних 
груп в центрі міста. Вони були одяг
нені по моді європейських неона
цистів. Голова парламентської 
фракції об’єднання «За права люди
ни в єдиній Латвії» Яків Плінер, зва
живши на це, а також на погрози 
«перерізати горло і випустити кров 
жидам», подав позов до вищого ор
гану влади країни.

Прихильники каббали -  дав- 
ньоіудейського релігійно-містичного 
вчення одержали для себе готель в 
Лондоні Його купила для них за три 
мільйони доларів поп-зірка Мадонна. 
Це -  шестиповерховий будинок в 
престижному районі англійської сто-
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лиці. Каббалісти зможуть тут не лише 
зупинятися, а й проводити свої кон
ференції, різні офіційні заходи. Ма
донна вже більше десяти років захоп
люється каббалою. Вона навіть прий
няла єврейське ім’я Есфір. Лондонці, 
які живуть поруч з готелем, невдово- 
лені витівкою актриси, бо ж, як сказа
ла мешканка сусіднього будинку, каб
балісти -  «це секта, яка вміло маніпу
лює людьми і вміло викачує з них 
гроші». За 6 мільйонів тисяч доларів 
Мадонна купила ще один будинок в 
Лондоні. Там розмістився офіс каб- 
балістичної організації. За декілька 
мільйонів доларів нею куплено з цією 
ж метою ще також будинок в Нью- 
Йорці. Завдяки Мадонні до каб- 
балізму прилучилися такі знамени
тості, як Демі Мур, Барбра Стрейзанд, 
Брітні Спірс, її чоловік -  відомий 
британський режисер Гай Річі.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ
Церква Ісуса Христа Святих ос

танніх днів є християнською кон
фесією. Президенту ЦІХСОД один 
священик задав таке питання: «Я ог
лянув увесь ваш храм, на вході якого 
написано ім’я Ісуса Христа, але ніде 
не побачив зображення хреста який є 
символом християнства. Я звертав 
увагу на ваші будівлі повсюди і так са

мо не бачив хреста. Чому це так, як
що, за вашими словами, ви вірите в 
Ісуса Христа?» Гордон Хінклі йому 
відповів: «Не хочу ображати нікого, 
хто так само як і я сповідує християн
ство, але використовує зображення 
хреста на шпилях своїх церков, на 
вівтарях каплиць, хто носить його на 
ризі й друкує на книгах та в іншій 
літературі. Для нас хрест є символом 
померлого Христа, у той час як наше 
послання є проголошенням Живого 
Христа... Ісус Христос є ключовою 
фігурою нашої віри. Ми поклоняємо
ся йому як Господу і Спасителю».

Церква мормонів має своїх 
послідовників на всіх континентах.
Нещодавно старійшина Рассеа 
Нельсон з кворуму Дванадцяти 
Апостолів протягом півмісяця 
відвідував її громади в Африці. Він 
побував в Ефіопії, Нігерії, Гані, Півд. 
Африці, Мозамбіку, Зімбабве. 
Ефіопію старійшина освятив для 
проповідування Євангелія під час 
зустрічі тут з місіонерами Церкви.

Трагічні події відбулися в хрис
тиянській спільноті «Сім’я» в США.
Рікі Родрігез, 29 років, був сином 
Марії, яка нині є лідером «Сім’ї». Ще 
п’ять років тому він залишив спіль
ноту, порвав будь-які зв’язки із 
своєю матір’ю, сестрами. І ось 8 
січня він вбиває 51-річну Анджелу 
Сміт, яка після ЗО років місіонерсь
кого служіння в «Сім’ї», також зали
шила спільноту. Хвиля критики й 
сенсаційних звинувачень в адресу 
«Сім’ї» наповнили нині сторінки 
американської преси, сторінки 
Інтернету. В Європі ця подія не на
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була широкого розголосу. Про неї 
можна дізнатися: http://www.thefam- 
ily.Org/ dossier/ statements/angela_ 
ricky.Htm

В неохристиянській спільноті 
«Сім’я» з’явилося друге покоління. З
ними є й колишні члени «Сім’ї», яка 
відома під назвою Діти Бога. 
Своєрідним форумом для членів 
другого покоління слугує сайт 
www.myconclusion.com Сайт вміщує 
не лише думки членів другого, а й 
першого покоління щодо свого ро
зуміння ними християнського вчен
ня. Більше 1700 осіб нового по
коління присвятили своє життя то
му, щоб допомагати людям фізично 
і духовно. Вони вважають, що віра 
«Сім’ї» була оббрехана після трагедії, 
в яку було втягнуто двох колишніх її 
членів.

Члени спільноти «Сім’я» негайно 
відгукнулися на ті біди, яких зазнала 
Індія від стихії цунамі. Вони приїха
ли в регіони біди для надання допо
моги постраждалим. Зокрема в 
районах Саддалор і Вілупурам штату 
Таміл Наду благодійники роздавали 
пакети допомоги, в яких був рис, мо
локо, цукор, печиво, каструлі, відра 
та інші речі, необхідні потерпілим. 
Для дітей члени «Сім’ї» організову
вали групові ігри, музикальні номе
ри, спортивні заходи.

ІНШ І РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ

Індуїсти радикальних угрупувань 
агресивно налаштовані щодо діяль
ності християнських місіонерів в 
Індії. Вони погрожують вбивати

місіонерів, якщо ті продовжувати
муть свою діяльність. Негатив щодо 
християн висловлюють не лише 
лідери індуїстських фундамен- 
талістів, а й деякі представники вла
ди. Так, мер міста Каттак Нібедіта 
Прадхам заявив: «Християнські 
місіонери порушують закони нашо
го штату Орісса, навертаючи індуїс
тів у свою віру. Якщо вони не зупи
няться, то появляться нові Дари 
Сінгхи і вбивства місіонерів продов
жаться». Подібну позицію щодо 
християн в Індії займають і деякі 
лідери з недавно правлячої партії 
«Бхаратія Джаната».

Шлюб, якщо не на небі, то 
ближче всього до нього уклали між 
собою на найвищій горі світу Еве
ресті молоді непальці Моне Мулі 
Паті та Пем Джорджі Шерпа. Цере
монія пройшла у відповідності з 
індуїстськими традиціями. Моні і 
Джорджі на декілька хвилин зняли 
кисневі маски і наділи одне на од
ного кольорові гірлянди із штучних 
квітів. Джорджі помазав лоб наре
ченої спеціальним яскраво-черво
ним порошком, що символізувало 
одруження. Розповідаючи жур
налістам про церемонію, Моні ска
зала: «Тепер дома ми влаштуємо 
дійсне весілля і запросимо на неї 
всіх родичів і друзів». Молоді люди 
здивували своїх батьків. Справа в 
тому, що вони належать до різних 
кастово-етнічних груп. «Ми зроби
ли це навмисне. Тепер вже ніхто з 
наших батьків не рискне не визна
вати наш шлюб, який ми уклали на 
«вершині світу», -  признався Пем 
Джорджі.
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Індійський гуру і астролог Деокі 
Найдана Шастрі ще в 1996 році під 
час зустрічі в Бомбеї з королем поп- 
музики Майклом Джексоном перед
бачив йому «судову драму, яка 
опісля завершиться його тріумфом». 
Під час відомого судового процесу 
Майкл звернувся по телефону з бла
ганням до гуру: «Скажи, вчитель, як 
мені бути?» Найдана Шастрі тоді ска
зав: «Ти сам маєш вибачити себе і 
знайти мир у своїй душі». І ось 
Майкл Джексон на свободі. Він пере
дав Найдану Шастрі у святе індійське 
місто Варнасі свою вдячність за ду
ховну підтримку.

Слідуючи традиціям національної 
релігії сінто, японці вшановують 
імператора як своєрідне віддзерка
лення головної богині Аматерасу.
Особливою шаною у них користуєть
ся токійський храм Ясукуні, розміще
ний в лісопарковій зоні. Тут можна 
бачити навіть пожертви храму у виг
ляді художньо оздоблених бочок із 
традиційним японським напоєм са
ке. Йдучи до храму, японці вшанову
ють тут пам’ять тих своїх рідних і 
близьких, які загинули в минулих 
війнах. До цього надто ревниво став
ляться в Китаї. На знак того, що під 
час його візиту до Японії часто згаду
вали храм Ясукуні, віце-прем’єр Ки
таю By ї повернувся достроково до
дому, проігнорувавши навіть зустріч 
із прем’єр-міністром Японії 
Дзюньїтіро Ко'їдзумі. А голова КНР 
під час зустрічі в Пекіні із представ
никами правлячої партії Японії радив 
їм не відвідувати зазначений храм, бо 
Китай його розглядає як символ 
мілітарістського минулого Японії.

Група індєйців, що складається із 
етнічних росіян, які живуть за кано
нами корінних мешканців Америки, 
функціонує в горах Алтаю. Вождя 
свого, який за сумісництвом є й ша
маном, вони звуть Сірою Совою, 
його помічника -  Туманом. Під час 
моління індєйським богам вони 
співають особливі пісні, палять 
трубку миру, набиту якимись трава
ми. Господарство у громади велике. 
Це -  пасіка, кури, кози, але вони за 
ним не доглядають, оскільки вважа
ють, що живність має сама за себе 
турбуватися, а людина має все не
обхідне для життя лише брати від 
природи. Одиниці з них виходять 
десь на підробітки, бо гроші 
потрібні для того, щоб купити хліб, 
сіль і ще книги. Живуть поселенці в 
храктерної форми помешканнях -  
вігвами, носять індєйські плаття. 
Влітку кількість поселенців сягає 
сотні. Особливим є прийом в грома
ду. Новачка «поселяють» в маленьку 
торбу зі шкіри, яку вішають на жер
дині над багаттям. Розігрітті багат
тям каміння обливають водою, пар 
від якої створює в мішку парилку. 
Подібна громада є ще десь в гли
бинці російської Карелії, але живуть 
там дійсно вихідці з американських 
індєйців. (Факты. -  22 червня)

МІСТИКА

Китай містичний по-своєму.
Найбільша шанхайська таксомотор
на компанія забирає з доріг усі таксі, 
в яких номерний знак має нещасливу 
цифру 4. Слово «чотири» на місцево
му діалекті звучить як «гинути». 
Відтак людина, яка десь зіткається з
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цією цифрою, буде невдахою. Предс
тавник компанії «Шанхай дачжун 
таксі» сказав: «Багато батьків відмов
ляються сідати в таксі з нещасливи
ми номерами. В останні роки багато 
з них були незадоволені тим, що ми 
возимо дітей у цих таксі».

Про наближення Страшного Су
ду заговорили в сербському містечку 
Одзачі. Справа в тому, що мешканці 
містечка «насолоджувалися» незви
чайним природним явищем -  із здо
ровенної хмари на землю почали си
патися тисячі жаб. Життя завмерло: 
всі були шоковані цим. Поповзли 
слухи про якесь знамення з неба.

Відбулося за допомогою «свя
щенної води» і молитов «очищення 
будівлі» Міністерства сільського гос
подарства Румунії «від злих духів» 
православним священиком Дехеле- 
нау. До висновку про їх наявність в 
приміщенні призвела низка 
невірогідних подій останнього часу: 
постійно рвуться водопровідні тру
би; звучать загадкові телефонні 
дзвінки; спонтанно хлопають двері 
та ін. В кабінеті міністра впала стіна, 
накривши собою його радника, а на 
голову самого шефа МСГ обсипала
ся стеля. Керуючий штаб-квартирою 
міністерства Сергіу Челму сказав: 
«Ми довго прагнули зрозуміти, чому

на нас звалилися всі ці біди. І рап
том усвідомили, що вже протягом 
багатьох років жодний священик не 
переступав поріг міністерства».

Сонце -  це божество для тих на
ших сучасників, які повністю покла
дають на нього все своє життя. їх на
зивають сонцеїдами. їх в світі нині 
біля трьох тисяч. Ці діти Сонця жи
вуть нетрадиційним для землян спо
собом, який не має якогось раціо
нального пояснення. Вони не просто 
голодують -  вони назавжди відмов
ляються від їжі і питва. Так в Крас- 
нодарі живе Зінаїда Баранова, яка 
вже п’ять років нічого не їсть і не п’є. 
Як це визнає сама жінка, вона вжи
ває лише нісходячу Еволюційну 
Енергію. У неї, як це визнають меди
ки, відбулася радикальна трансфор
мація фізіологічних процесів на 
клітинному рівні. Збереження мета
болізму (обміну речовин) в тілі Ба- 
ранової свідчить про те, що в при
роді не існує раз і назавжди встанов
лених законів. Фізичне тіло жінки 
набуло нової фізіології, оновлені 
клітини функціонують в іншій енер- 
гообмінній системі. Перейшовши на 
«пранічне харчування», З.Баранова 
назавжди позбавилася від таких хво
роб, як ішемія, тахікардія, стено
кардія та радикуліт. (Аргументы та 
факты. -  №22)

_______________ Релігія в сучасному світі
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ТЕМА НОМЕРУ

ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В.Ю Щ ЕНКА ІЗ  
ГЛАВАМИ ЦЕРКОВ -  ЧЛЕНАМ И ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ РАДИ  

ЦЕРКОВ І РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Вступне слово Президента України Віктора Ющенка на зустрічі з члена
ми Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій

Високодостойні святі Отці!
Шановні члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій!

Щиро вітаю високе зібрання духовних лідерів України. Як Глава держави я 
вперше маю нагоду у такому складі зустрітися і говорити з вами. Надаю надзви
чайно велике значення нашому діалогу і покладаю велику надію, що він буде 
відвертим і продуктивним.

Ви представляєте багатомільйонну паству віруючих, які сповідують різні 
релігії, ходять до різних храмів, возносять молитви за канонами своїх церков. 
Проте всі йдуть однією широкою дорогою -  дорогою до Бога. Я радий, що на шля
ху духовного сходження у вашій особі вони мають мудрих і просвітлених пастирів. 
Прийміть від мене слова щирої вдячності за ваш труд в ім’я Бога і людей.

З часу набуття державної незалежності церковно-релігійне життя в Україні по
чало повертатися на круги своя. У суспільному просторі церкви зайняли те дос
тойне місце, з якого їх витіснили у часи непримиренного атеїзму. Свобода совісті 
стала реальністю, а церква почала повертати собі вплив і авторитет у суспільстві.

Всі ми знаємо -  процес відродження церкви відбувався не просто, а інколи і 
драматично. Були і помилки, і прорахунки. Проте, дякуючи Богові, нам вдалось 
досягти рівноваги у міжконфесійних відносинах, надати державно-церковним
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взаєминам цивілізованого характеру. Вважаю це великим досягненням, яке дає 
підстави всім нам з оптимізмом дивитися у майбутнє.

Виклики, що постали сьогодні перед українською громадою, спонукають до 
глибини усвідомлення унікальної ролі, яку церква і релігія мають відігравати 
у культурному просторі, моральному та духовному розвитку, національному ста
новленні.

Життя дало нам красномовне підтвердження величезних можливостей церкви 
як консолідуючого чинника в суспільстві. У переломні для України дні тисячі свя
щеннослужителів не полишили свою паству, застерігаючи її від насильства і аг
ресії. Кожен свій день Майдан Незалежності починав із спільної молитви, яку 
підносили Богові служителі різних конфесій. Люди, що повстали на захист правди 
і справедливості прагнули духовної підтримки церкви. І вони її отримали. Це був 
рух загальнолюдської любові і, переконаний, взаємоповаги.

Неоціненний вплив на віруючих справили заяви і звернення Всеукраїнської ра
ди церков і релігійних організацій, спрямовані на збереження миру і злагоди 
у суспільстві. У дні випробувань ви подали приклад високого служіння людям і 
суспільству. Як Президент держави і як вірна людина складаю Вам вдячність за 
мудрість і відданість своєму народу.

Зараз в Україні триває процес оновлення у всіх сферах життя. Йде напружений 
пошук способів гармонізації суспільно-політичних відносин, консолідації ук
раїнців навколо величезних завдань, що постали тепер перед нашою нацією. Оче
видно певної корекції потребують і державно-релігійні відносини.

Перш за все, я хочу наголосити, що курс держави на утвердження свободи 
совісті, гарантій конституційних прав громадян на свободу світогляду та вірос
повідання залишається незмінним. У своїй діяльності я буду використовувати 
свої повноваження, щоб гарантувати рівний правовий та соціальний захист 
всім церквам і релігійним організаціям, зареєстрованим в Україні. Дотриман
ня цього принципу я вимагаю від керівників державної влади на усіх рівнях. 
Розділення народу за релігійними, національними чи мовними ознаками я 
вважаю тяжким гріхом і буду робити все можливе, щоб викоренити його на 
нашій землі.

Державна політика по відношенню до церкви буде відкритою і публічною. Всі 
спірні і конфліктні питання будуть вирішуватися в режимі широкого діалогу. 
В цьому я покладаю велику надію на співпрацю з Всеукраїнською радою церков і 
релігійних організацій. Для поглиблення діалогу церкви з владою на всіх рівнях, на 
мою думку, треба думати про створення аналогічних Рад на рівні областей і, мож
ливо, великих міст. Ми маємо зробити все, щоб цей інструмент взаємодії влади і 
церкви, запрацював на повну силу.

Користуючись нагодою, хочу поділитися з вами своїм баченням окремих 
найактуальніших питань державно-релігійних та міжконфесійних відносин.

Щиро скажу, що мене турбує ситуація у самому релігійному середовищі. До 
гармонії тут ще дуже далеко. В першу чергу, йдеться про розкол в українському 
православні. Його наслідки тяжіють не тільки над православною громадою в Ук
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раїні. Треба відверто сказати: він став каменем спотикання на шляху всього нашо
го суспільного розвитку.

Український народ прагне подолання розколу, пов’язує великі надії на утво
рення в Україні єдиної Помісної Православної Церкви. Це прагнення у своїй ос
нові сягає Апостольської традиції.

Тридцять четверте Апостольське правило говорить, що набуття певною дер
жавою політичної незалежності спонукає православну церкву на її території до от
римання незалежності церковної.

Я знаю, яким чутливим є це питання, тому відразу заявляю: воно залишається 
виключною прерогативою церкви і не може вирішуватись неканонічним шляхом.

Проте утворення єдиної Помісної Православної Церкви є одним з найваж
ливіших факторів самоозначення нашої нації, утвердження її ідентичності і 
єдності. У свідомості людей об’єднання православ’я тісно пов’язане з поняттям со
борності нашої держави, її духовною цілісністю. Тому, не поспішаючи і не випе
реджаючи події, ми маємо рухатися до своєї мети. І в цьому я розраховую на 
підтримку всієї релігійної спільноти.

Потрібно розпочинати діалог між духовним керівництвом українських пра
вославних церков, і я готовий виступити посередником в ньому.

Я отримую чимало повідомлень про загострення конфліктів, в основі яких -  
боротьба за культові споруди. Вважаю, що і органам влади, і керівникам 
релігійних організацій слід виваженіше підходити до їх розв’язання і бути готови
ми до компромісів. Такі випадки межують з порушенням громадського порядку 
та вкрай негативно відбиваються на суспільній злагоді.

Знаю, що багатьох з вас турбує питання повернення релігійним організаціям 
колишнього майна. Великий його масив уже повернуто релігійним конфесіям. 
Держава сприятиме завершенню цього процесу. Проте всі ми маємо рахуватися 
з реаліями, які не дозволяють зробити це в один день, адже в багатьох спорудах сь
огодні розміщені чи то музеї, чи то архіви, чи то картинні галереї. Ми не можемо 
відновлювати справедливість щодо церкви шляхом нової несправедливості. Для 
вирішення цього питання потрібен відвертий конструктивний діалог і на рівні 
Уряду, і на рівні місцевої влади. Сподіваюсь, пресвяті отці, на вашу активну участь 
у ньому.

Поряд з питаннями повернення майна стоїть проблема виділення земельних 
ділянок під будівництво храмів і взагалі проблема землекористування релігійних 
організацій. Я хочу одразу сказати, пресвяті отці, що і я, і мої колеги готові взяти 
під персональний контроль кожне проблемне питання, яке буде виникати з озна
чених питань -  виділення землі або формування прав на землекористування. І ті 
спірні питання, які поставлені перед місцевими органами влади і які не знаходять 
вирішення, я просив би сьогодні скоординувати через Секретаріат Президента. 
Ми знайдемо спільну мову з керівниками областей для того, щоб ці питання 
вирішити. Я даю доручення Уряду внести на розгляд Верховної Ради низку змін до 
законодавчих актів, та розробки нових законопроектів, які торкаються питань 
державно-церковних відносин.

Тема номеру _____________________________
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Неврегульованими залишаються питання користування землею, оподаткуван
ня, встановлення для релігійних організацій тарифів оплати за газо- та водопоста
чання на рівні тарифів для населення, спрощення реєстрації та отримання гу
манітарних вантажів тощо. Колосальною проблемою України є підключення до 
міжнародних гуманітарних програм, у тому числі програм на міжцерковному 
рівні. Тому я ставлю завдання Держмиткому, Уряду, щоб ці питання на формаль
ному рівні були вирішені.

І знову я буду просити вас, пресвяті отці: якщо у вас виникають проблеми 
подібного характеру -  звертайтеся до Секретаріату Президента. Віднині у нас ство
рений підрозділ, який буде відповідати за координацію роботи із різними кон
фесіями і церквами. Я думаю, таким шляхом ми знайдемо оптимальну дорогу до 
вирішення тих клопотів, які можуть виникати в діяльності церковних організацій.

Однак подолання негативних наслідків тоталітарного минулого не може бу
ти зведено до вирішення майнових і земельних проблем. Святі отці, на поряд
ку денному набагато масштабніше завдання. Йдеться про суттєве розширення 
присутності релігійного чинника у культурному житті, інформаційному прос
торі, впровадженні моральних і духовних цінностей у навчально-виховному 
процесі, духовно-просвітницькій роботі у Збройних Силах, правоохоронних 
органах. Влада готова скористатися віковим досвідом релігійних організацій 
у питаннях доброчинності, опіки, благодійництва, розвитку патронажної служ
би, волонтерського руху тощо.

Кілька днів тому ми провели круглий стіл по темі діток-сиріт і безпритуль
них дітей. У кожному районі таких діток нараховується приблизно 30-40, у селі 
десь один-два. У принципі, це невелика цифра, якщо подумати, скільки нас -  
представників влади, духовних, громадських організацій, які, скоординувавши 
свою роботу, можуть дати дитинці освіту, роботу, житло, притулок. Я знаю 
досвід дуже багатьох країн, де поряд з державою стає церква -  веде соціальні 
програми, які направлені на відтворення опіки за пристарілими, дітками- 
інвалідами, іншими особливо болісними питаннями. Я хотів би сказати, що бу
ду радий сприйняти будь-яку вашу ініціативу у цьому питанні. 30-40 діток на 
район -  це небагато, але 100 тисяч на Україну -  забагато. І коли ми говоримо 
про те, що за останні роки кількість дітей без батьківської опіки виросла на 60%, 
а усиновлення за останні 3-4 роки скоротилося на 40% -  я переконаний, що 
у нашому суспільстві в цьому плані відбувається щось неправильно. Якісь неп
равильні посили ми даємо мамі, родині, суспільству, молоді. І тому, формуючи 
бюджет на 2005 рік, ми знали, що люди перебувають у колосальному очікуванні. 
Закінчилась Помаранчева революція. А людина влаштована таким чином, що 
ввечері треба, щоб краще було. Ми в бюджеті заклали великі, колосальні 
соціальні програми, яких Україна не бачила за останні 14 років. Почали з дитин
ки. Практично 8500 гривень віднині отримує мама, яка народила дитинку. Ми 
якраз поставили питання фінансувати дитинку, від якої у дуже багатьох випад
ках ще рік назад відмовлялася мама, тому що в неї не було елементарних 
коштів, щоб купити речі першої необхідності. Для дітей-сиріток, дітей-
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інвалідів ми збільшили програму у 4-5 разів, довели її до 500 гривень на місяць, 
залежно від віку й категорії.

Я можу вийти до пенсіонерів і сказати, що в Україні розмір пенсії відповідає 
прожитковому мінімуму -  це те, що вимагає Конституція. Іншими словами, ми 
зробили все, щоб соціальна складова досить ефективно проявилась, починаючи 
вже з 2005 року.

Але я переконаний, шановне духовенство, шановні пресвяті отці, що без вашої 
присутності, без відчуття ліктя церкви у цих питаннях ми будемо десятки років но
сити невирішені питання. Я просто закликаю, щоб ваше серце, моє серце боліло 
так само, як болить сьогодні у десятків тисяч людей в Україні, які страждають, які 
просять нашої допомоги. Незалежно від того, чи мова йде про пристарілих, чи про 
діток, безпритульних, діток-сиріт і таке інше. Я відверто скажу, що залюбки 
б підтримав будь-яку соціальну програму під опікою вашої церкви, яку ви запро
понуєте. Знайшли спосіб координації. Щоб ми розподілили цю роботу по тери
торіям, по дитячим будинкам, інтернатам і таке інше. Мені здається, нам треба за
мислитися над цим, продумати можливі спільні дії і мати спільну програму. Я був 
би вдячний, якби ви висловилися з цього приводу. Кінець-кінцем, ми маємо ра
зом знайти правильну формулу партнерства держави і церкви і об’єднувати свої 
зусилля там, де це найбільш потрібно людям і суспільству.

Учасники зустрічі при обговоренні доповіді Президента 
зокрема сказали:

Предстоятель, у п ц  МП митрополит Володимир (Сабодац), Проблема 
об’єднання православних Церков є делікатною, поскільки вона стосуються віри 
людської. Тут потрібне терпіння. Є православні вірні (і їх багато), які не готові до 
об’єднання. То ж цю проблему слід вирішувати делікатно, виважено, з терпінням, 
в молитвах. Є багато актуальних сфер діяльності Церкви. Це -  сім’я, соціальні 
проблеми. Хай у сфері релігійного життя у нас торжествує Конституція, наше за
конодавство.

Глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар.
В суспільстві має бути справедливість у його ставленні до Церков. Для УТКЦ 

важливою є проблема її реабілітації. Верховна Рада розглядає проекти законів 
про свободу совісті й релігійні організації, які не враховують думки Церков, досвід 
нашої діяльності.

Єпископ Марюян Трофши’як (РКЦУ)
Католики за мудру співпрацю з державою, зокрема в сфері формування здоро

вої духовності. Уряду потрібно вдумливо підходити до переносів робочих днів, 
зокрема не переносити їх на неділю. Складною є проблема оформлень гуманітар
ної допомоги, яка надходить із зарубіжжя. РКЦ організовує літні табори для оздо
ровлення дітей.

Голова Церкви Християн віри євангельської Папочко М,С,
Після перемоги Помаранчевої революції мають бути нові підходи в сфері
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державно-церковних відносин. Відносини між конфесіями і Церквами мають 
бути толерантними. Маємо обмінюватися досвідом своєї християнської робо
ти, не намагаючись ділитися на канонічні-неканонічні. Актуальними для нас 
є питання одержання земельних ділянок під забудову молитовних будинків. 
Звертаємо увагу на те, що в освіті у нас збереглося ще атеїстичне підґрунтя, 
підручники мають атеїстичний дух. Слід звернути увагу на масову рекламу, яка 
популяризує всіляку нечисть, алкоголь та ін. Варто мати цикли радіо- і телеба
чення на релігійну тематику. Пропоную ввести до громадського календаря 
«День Подяки».

архидщосоп іри-
горіс Вунідтян

Вітаємо рішучість влади в демократизації суспільного життя, гарантуванні 
свободи слова, свободи совісті. Для церкви нині стають актуальними соціальні пи
тання. Потрібна ясність в правовому статусі Церкви і релігійних осіб, зокрема 
перших осіб Церков. Храми Церков мають не лише духовну, а й історичну і куль
турну цінність. Матеріально слабкі Церкви в своїх можливостях їх належно ут
римувати. Все ще високі податки вимушені платити церкви. Бажано, щоб Прези
дент приймав хоч раз на рік у себе глав кожної із Церков.

Представник Німецької €ш д-̂ т ео-дшерано>коЩ і̂аш
Наша віра не є якоюсь вищою від інших. Церква підключилися до боротьби 

з такими вадами як СНІД, алкоголь, наркоманія, безпритульність дітей. Не має 
домінувати якась релігія при викладанні в школах.

Є ш с к о д  Вячеслав Грріщнчук -  Українська /шщшська Церква
Наша Церква вбачає в Президенті лідера нації. В своїй благодійницькій діяль

ності ми доходимо до малозабезпечених. Звертаю увагу, що в наших школах всяк 
пропагується еволюційна теорія. І Церква, і Держава мають поєднати зусилля 
в боротьбі за життя. Слід заборонити аборти.

Гдаза Уураїнсвуої християнської дмнгсдквуої церкви араашіскоп Падуя 
JIM.

Звертає увагу на те, що пропагує наше телебачення -  вбивства, насильства, 
секс. Церкви активніше за сприяння держави мають виходити на телебачення. 
Може б для цього їм виділити один канал.

Деякі національні меншини завдяки Богу знаходять свою єдність. Але нам 
тяжко із-за незнання мови жити в українському соціумі. Тож треба ще раз проду
мати законодавче оформлення статусу і функціонування меншин. Не багато доб
рого мали ми від Держкомрелігій. Ми не одержали все те, що від нас забрали в ра
дянські роки.

Сгдрцщй цресвітер Союзу Більша дсрков ХВЄ Рай*жнеш> ВЖ
Церква приділяє багато уваги проблемам соціального життя. Нас турбує зрос

тання сирітства. Працюємо над проблемами оздоровлення дітей. Певно що треба 
прийняти якийсь Закон про мораль. Більше уваги приділити утвердженню в житті 
християнської етики.
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Муфтій Духовного управління мусульман Криму Емірзші Аблаев
Турбує поява в Криму більше ЗО громад ваххабсгської орієнтації. їх влада 

реєструє. То ж треба ще раз продумати питання реєстрації нових громад. У нас 
це проходить надто спрощено і легко. Ми підтримуємо в Криму Київський 
Патріархат, його єпископ має бути співголовою Міжконфесійної Ради. Повернув
шись в Крим, ми просимо повернути нашу власність, а у нас вимагають докумен
ти засвідчення цього. А де їх знайдеш, коли їх немає, вони пропали. Тяжко одер
жати в Криму земельну ділянку під побудову мечеті.

Муфтій України Ахмед Тамім» глава ДУМУ
У нас часто спрощено подають іслам. Він в освіті і просвіті постає ще як язич

ництво або агресивна релігія. Маємо негативну громадську думку щодо мусуль
ман. Безконтрольно в країні поширюється різна література з пропагандою ідеї 
ваххабізму. Для ДУМУ складним є питання реєстрації громад, одержання земель
них ділянок під будівництво мечеті. Варто було б мати при Президенті якийсь 
Комітет керівників релігійних організацій України. Слід відгородити наше 
суспільство від проникнення екстремізму.

І^р^аеш;..Уіф^ сьюш.ушону..ЛСД Крудськцй В А
Вже мав би існувати якийсь державний орган, який вирішував би складні 

проблеми релігійного життя. Якщо ми є християнською державою, то маємо бу
ти однією сім’єю, жити за принципами християнської моралі, а не за якимись дог
матами чи канонами. Добре, що в нас утверджується православ’я, але ж є й інші 
християнські конфесії. Ми маємо бути братами. Особливу увагу слід приділяти 
соціальному служінню. Коли ми говоримо про турботу за дітей, то не маємо забу
вати і їх батьків, відповідно працювати з ними. Актуальною проблемою є бороть
ба за здоров’я людей, зокрема із захворюваннями туберкульозом, 

п рездюент Союзу gXB Ком(ЩдашГ.Х
Нині важко протестантським громадам в їх діяльності на місцях. Важливо 

міжконфесійні ради мати на місцях. Незрозумілим є статус того департаменту, 
який створюється замість Держкому релігії при Мінюсті, і коли він почне пра
цювати. Може вивчати досвід вирішення державно-церковних відносин в інших 
країнах. Варті уваги сімейні дитинці. Ми за викладання етики в школах.

Предстоятель УАГШ митрополит Митрофан
Бжезинський говорив, що якщо 20% населення країни належить до чужо

земної Церкви, то це біда для всієї країни, певного етносу. Відтак питання май
бутнього Українського Православ’я -  не лише релігійне, а й політичне. Церква 
вбачає щастя в праці на свій народ. Ми підтримаємо прагнення держави при
мирити Православні Церкви. Автокефальна Церква в нашій країні завжди була 
якось обділена. За 15 років ми не одержали жодного відбудованого храму, якусь 
будівлю тощо.

Патріарх УПЦ Київського Патріархату Філарет
Насамперед підтримую рішучість Президента з введення в школах релігійної, 

християнської етики, а не етики взагалі. Але ж ми маємо в країні різні конфесії, то 
щоб уникнути сварки, питання це має вирішувати Міністерство освіти. Предмет
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має бути факультативним і викладати його має не священик, а спеціально підго
товлений педагог. Слід звернути увагу на наші ЗМІ. Вони пропагують моральний 
негатив. Варто створити спеціальні духовно-релігійний канал. Актуальним є пи
тання соціального сприйняття церкви. Ми в Донецькій області створюємо ре
абілітаційний Центр для дітей хворих церебральним паралічем. Потрібні спонсо
ри для його утримання. Об’єднання православних Церков сприятиме кон
солідації нашого суспільства, припинить ворожнечу між церквами. Відносини 
Церкви і держави мають бути партнерськими. Проте Церква має не тільки від 
держави вимагати, а й сама багато давати для суспільства, виконувати Закони 
країни. Церква має керуватися українським законодавством, щоб не допустити 
його порушення, бо ж останнє приносить самій Церкві шкоду. В країні має бути 
рівне ставлення до всіх Церков і конфесій. На практиці цього у нас не було. Особ
ливо на Сході наша Церква знаходила всіляку протидію в її діяльності. Потрібний 
в країні якийсь державний орган, який би по всій країні утверджував єдину 
політику державно-церковних відносин, а так поки що в кожному регіоні ця 
політика своя.

В заключному слові В.Юшенко зокрема зауважив:
У взаємовідносинах між конфесіями не має бути менших і старших. Всі їх 

вірні -  громадяни України. Боляче дізнаватися, коли свідомо нехтуються цінності 
інших релігій. Зробимо так, щоб кожному у нас було добре незалежно від його 
віросповідання.

Дехто хоче бачити Україну в розбратах, в поділі її за конфесіями, мовою, 
іншим.

Болить серце із-за розколу в Православ’ї. Нам, українцям, треба вирішити це 
питання. Причини наявності цього розколу не зовні, а в нас. Має бути велика ду
ховна воля, щоб вирішити цю проблему. Якби світ побачив переговорний процес, 
то він би дещо по-іншому ставився до нас. Я готовий бути слугою в переговорно
му процесі, хочу допомогти йому. Я готовий на будь-яку роль в цьому, лиш би пе
реговорний процес розпочався. Ми одержали незалежність. Церква наша має бу
ти провідником нашого народу. Ми -  європейська країна і хочемо, щоб настав 
час порозуміння, щоб світ побачив іншою нашу націю. Мільйони українців чека
ють на діалог.

Готовий надати кожному керівнику діючих в Україні Церков можливість віль
но виходити на діючого Президента України. При Президенті ми створюємо ро
бочий орган із представників Церков, який має взятися за вирішення складних 
питань релігійного життя. Такі органи мають бути створені по вертикалі в облас
тях, великих містах. За вирішення практичних питань цього процесу відповідає 
мій науковий консультант О.Н.Саган.

Багато тут питань було актуалізовано. Всі вони будуть враховані при підготовці 
відповідного документу.
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Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності рекомен

дує відхилити проект закону про фінансування державою релігійних громад, 
внесений Л.Черновецьким. Законопроектом пропонується встановити по
рядок фінансування державою релігійних громад. Для реалізації цієї норми 
Кабінету Міністрів України пропонується знайти в державному бюджеті 
кошти на фінансування релігійних громад у розмірі 100 мільйонів гривень. 
Проаналізувавши внесену законодавчу пропозицію, Комітет зазначив, що, 
з огляду на норму ст. 35 Конституції України, згідно з якою «Церква і 
релігійні організації в Україні відокремлені від держави...», норму ст. 2 Бюд
жетного кодексу України, згідно з якою Бюджет -  це «план формування і ви
користання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що 
здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Рес
публіки Крим і органами місцевого самоврядування протягом бюджетного 
періоду», а також норму ст. 5 Закону України «Про свободу совісті і 
релігійних організацій», згідно з якою держава «... не фінансує діяльність 
будь-яких організацій, створених за ознакою стосунку до релігії», на сьогодні 
немає достатніх правових основ для прийняття внесеної законодавчої про
позиції. Оскільки реалізація пропозицій проекту вимагає додаткових витрат 
бюджету, то згідно з вимогами ст.27 Бюджетного кодексу України «у проек
ти законів, вступ у силу яких у поточному або наступному бюджетному 
періодах приведе до збільшення витрат або скорочення доходів бюджету, 
суб’єктом законодавчої ініціативи подаються пропозиції про витрати, які 
слід скоротити, або пропозиції про джерела додаткових доходів для покрит
тя збільшення витрат». Проект таких пропозицій не містить.

* * * * *

Комісія США з міжнародної релігійної свободи вперше включила Узбе
кистан у перелік держав, що допускають серйозні порушення принципів 
свободи віросповідання. Комісія також знову рекомендувала Держдепарта
менту США включити Мьянму, Північну Корею, Ерітрею, Іран, Пакистан, 
Саудівську Аравію, Судан і Туркменістан у список тих країн, які «виклика
ють особливу заклопотаність» у зв’язку із становищем релігійних свобод. За 
словами голови комісії Пріті Бентал, американська адміністрація повинна 
застосувати до цих держав «санкції й інші дипломатичні заходи». Водночас 
комісія рекомендувала виключити з «чорного списку» країни, у яких за ос
танній рік відбулися позитивні зміни -  Індію, де правляча колись 
проіндуїстська партія «Бхаратія Джаната» програла вибори 2004 року, а та
кож Лаос і Грузію. Узбекистан виявився в списку країн, що «викликають за
непокоєння» через жорсткі обмеження на діяльність релігійних організацій,
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а також через заборону низки громад, які не вписуються в «урядове» ро
зуміння ісламу. П.Бентал заявила, що віруючі релігійних громад, оголоше
них незаконними, піддавалися арешту, побиттю і катуванням у в’язницях, 
а процеси над ними велися з порушенням їхніх прав. «Хоч в Узбекистані 
дійсно існує терористична загроза, зокрема, з боку «Хізб ат-Тахрір» й інших 
угруповань, які претендують на релігійний характер, ця погроза не може слу
гувати виправданням масштабів жорстокості дій уряду проти віруючих», -  
підкреслила Голова комісії. Бентал також повідомила про тенденцію, яка 
викликає все більше занепокоєння її організації: у низці країн влада вико
ристовує «війну з тероризмом» для виправдання придушення опозиції, по
рушення прав тих чи інших релігійних й етнічних груп. За даними комісії, 
влада Туркменістану заборонила «будь-які незалежні прояви релігійності», 
а всі імами цієї країни одержали розпорядження вимовляти клятву вірності 
президенту Туркменбаші після кожної молитви. «Туркменістан -  одна із 
найрепресивніших держав сучасності», -  заявила Бентал. У доповіді комісії 
критиці також піддано Китай: документ приводить свідчення про пересліду
вання в Піднебесній тибетських буддистів, «підпільних» католиків і протес
тантів, мусульман-уйгурів і послідовників руху «Фалуньгун». Комісія 
з міжнародної релігійної свободи двічі планувала відвідати КНР -  у 2003 і 
2004 роках -  проте обидва візити були скасовані Пекіном. У «список спосте
реження» американської комісії потрапили також Бангладеш, Куба, Бела
русь, Єгипет, Індонезія й Нігерія. У цей список вносяться країни, ситуація 
в який не так серйозна, проте вимагає уважного спостереження. У своїй до
повіді комісія також згадує «тривожні події», що відбулися в Росії, Іраці 
й Афганістані. ‘Зазначимо, що незалежна комісія з міжнародної релігійної 
свободи була створена в 1998 році. Вона надає звіт про стан із свободою 
віросповідання у світі Президенту, Конгресу і Держдепартаменту СІЛА. До
повідь комісії використовується Держдепартаментом для підготовки власної 
Щорічної доповіді з міжнародної релігійної свободи. Як правило, зовнішнь
ополітичне відомство прислухається до рекомендацій комісії, включаючи 
в список країн, які «викликають особливе занепокоєння», названі нею дер
жави. Проте, Пакистан і Туркменістан у цей список поки що не потрапили, 
незважаючи на рекомендації членів комісії.

* * * * *

Керівник Московської хельсинської групи Л .Алексеева і директор 
Слов’янського правового центру А.Пчєлінцев звинуватили російські владу 
у співробітництві з певними фаворизованими релігіями й в обмеженні прав 
інших конфесій. «У нашій країні спостерігається колосальний ріст нетерпи
мості і ксенофобії -  як у національній, так і в релігійній сферах», — заявила 
Л.Алєксєєва на прес-конференції в Москві. На її думку, у російському 
суспільстві цілеспрямовано створюється упереджена думка щодо представ
ників ісламу. «У зв’язку з терактами створилося й підтримується і пресою, і
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владою думка, що іслам -  ворожа, аг
ресивна релігія». У цьому правозахис
н и к  бачить недотримання Консти
туції Росії. «Право на свободу вірос
повідання є одне з головних людсь
ких прав», -  підкреслила Л.Алєксєєва. 
У свою чергу А.Пчєлінпев сказав, що 
майно релігійних організацій, 
«відібране під час радянської влади, 
зараз повертається переважно 
Російській православній церкві». Він 

також стурбований ростом нетерпимості суспільства щодо представників 
інших конфесій, засудивши дії «лжепатріотів, що підпалюють синагоги і 
молільні будинки». Як приклад, він навів підпал баптистської церкви 
в підмосковному Чехове і багато інших актів вандалізму, що відбуваються під 
гаслом «Геть сектантів з Росії!». Крім того, Пчєлінцев також звернув увагу на 
зростаючі гоніння проти мусульман, сказавши, що «людей затримують на ву
лиці через неслов’янську зовнішність, принижують і обшукують». 
А.Пчєлінцев також згадав про проблеми з одержанням віз католицьким і бап
тистським духівництвом, представниками організації «Армія порятунку».

* * * * *

Будівництво Російсько-американського християнського інституту бло
кується в Москві представниками Союзу православних громадян. «Цей нав
чальний заклад баптистів зовсім недоречний в районі, де більшість населен
ня -  православні», -  вважає прес-секретар Союзу Кирило Фролов. За його 
словами, «оскільки в житлових масивах немає православних храмів, а ті, що 
є -  мікроскопічні», пікетники вимагатимуть не лише недопущення 
будівництва баптистського центру, але вимагатимуть, щоб православні хра
ми були споруджені в кожному районі столиці. «Церков повинно бути не 
менше, ніж універсамів. Вони так само необхідні», -  заявив К.Фролов. 
Російсько-американський християнський інститут (РАХІ) зареєстрована як 
приватна (недержавна) освітня установа, що одержала в 2003 р. ліцензію 
Міністерства загальної і професійної освіти РФ на ведення освітньої діяль
ності в сфері вищої професійної освіти, а також державну акредитацію.
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НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Горболіс Л. Парадигма народнорелігійної моралі в прозі українських 
письменників XIX -  початку XX століття. -  Суми, 2004. В книзі на матеріалі 
прози порубіжжя осмислено народнорелігійну мораль як складу систему 
історично й емпірично складених знань, показано багатогранні зв’язки ге
роїв із сакральним світом, природою, ближніми.

Качурова С.В. Судьба последних религиозных новаций. -  Харьков, 2005.
Соціальна адаптація деяких нових релігій породжує гострі проблеми, які ви
магають свого правового вирішення. Монографія харківського науковця 
вперше пропонує філософський метод перетворення деструктивних модусів 
сучасної релігійної свідомості, що охоплює водночас як предметну, так і ме
тодологічну сторони дослідження соціоконфліктності релігійних новацій -  
основного джерела виникнення протиріч у цій свідомості.

Религиоведение. Учебное пособие. Под ред. П.КЛобазова. -  Харьков, 
2005. Останнім часом в Україні вийшло багато підручної літератури 
з релігієзнавства. Цю книгу написали одеські науковці. Структура її історич
ної частини традиційна, але заслуговують уваги ті розділи, де розкривається 
духовна особливість релігії, її взаємозв’язок з різними формами суспільної 
свідомості, розкривається місце релігії в сучасному глобалізованому світі.

Литвинов Володимир. Католицька Русь. Ісгорико-філософський нарис. -  
К., 2005. Підзаголовок книги «Внесок українців католицького віросповідан
ня в духовну культуру України ХУІ століття» коротко розкриває її зміст. Го
ловні репрезенти «католицької Русі» -  Юрій Дрогобич, Павло Кросненсь- 
кий, Станіслав Оріховський, Іван Домбровський, Симон Пекалдід. Ці імена 
для нас були фактично заборонені, оскільки нам нав’язували переконання, 
що українець може мати лише православну духовність, а все, що від католи
цизму -  то від лукавого. Без прочитання книги доктора філософії В.Литви- 
нова ми так і залишимося у світі хибних стереотипів мислення.

Титов В.Д., Качурова С.В., Барабаш О.В. Релігієзнавство. — Харків, 2004.
Підручник призначений для студентів правової спеціалізації. Особлива ува
га приділяється з’ясуванню сутності, природи і функцій релігії. Порівняно 
розгорнутими змістовно є розділи з історії релігії. Враховуючи фахову 
зорієнтованість, два розділи розкривають природу державно-церковних 
відносин і дають аналіз українського законодавства про свободу совісті.
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□ Не лише зовнішні фактори -  середовище проживання (наприклад, ви

ховання у певній людській спільноті) впливають на релігійний вибір люди
ни, а й її генетичний код. Це засвідчило вивчення чоловіків-близнюків. «Та
кою ж мірою, як і інші особисті якості людини, релігійність у зрілому віці є 
успадкованою, і хоч під час змужіння відбуваються зміни в релігійній свідо
мості людини, цей аспект залишається без особливих змін», - відзначають 
американські дослідники. Аналіз відданості віросповіданню в міру змужіння 
показав, що однояйцеві близнюки дотримуються своєї віри протягом всьо
го свого життя, а двохяйцеві в різні періоди життя віддають перевагу різним 
релігіям. Така взаємозалежність пояснюється слабким генетичним впливом 
і сильним впливом оточуючого середовища в той період, коли близнюки ще 
маленькі, і, навпаки, сильним впливом генів, коли близнюки виростають.

□ В королівстві Бутан, що знаходиться в Гімалаях, виявилися надто живу
чими фалістичні вірування. Зображення дітородного чоловічого органу 
зберігаються навіть в буддистських монастирях. По дорозі від аеропорту до 
столиці Тхімпху їх можна побачити на вибілених стінах будинків, магазинів 
та їдалень. При цьому ці зображення сусідствують з традиційними східними 
драконами. Мешканці Бутану вірять словам буддистського святого Кінлі, що 
такі малюнки відвертають нечисту силу і вроки. Пеніс для бутанців -  це 
своєрідний оберіг, який спасає від всіляких невзгод. Він охороняє від нечис
тих людей дім тих, хто його вималює на стінах своєї оселі. На фалістичному 
розмальовуванні будинків бутанців навіть працюють професійні художники.

□ 51-річний пастор із австралійського міста Брісбен Роберт Райт очолить 
щотижневі зустрічі місцевих нудистів. Сам Райт вже 17 років є нудистом, 
а сан одержав лише три роки тому. Він не прагнутиме навертати релігійних 
людей у свою віру, а прагнутиме лише послужити тим християнам, які вже 
стали нудистами. «Християн серед нудистів далеко більше, ніж це гадають 
люди, - говорить Райт. -  Ми не влаштовуємо сексуальні оргії і здатні во
лодіти собою». Райт виношує ідею відкрити «оголений» музичний фести
валь і там проводити свої екстравагантні церковні служби.

□  До Книги рекордів Гіннеса занесене виготовлене в бельгійському місті 
Сен-Ніколя найбільше у світі яйце з шоколаду. Його розміри -  8 метрів 32 
сантиметри на 6 метрів 39 сантиметрів, вага -  понад півтори тонни. Для ви
готовлення яйця використано біля 50 тисяч плиток шоколаду. До роботи 
над яйцем протягом 525 годин було залучено 26 працівників. Гігант оздобив 
центральну площу міста.
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□ Знайдено текст Євангелії від Юди. Він складається із 62 аркушів папе
ру, текст написано коптським діалектом. Цей текст нині перекладають фран
цузькою, німецькою та англійською мовами. Над ним працюють вчені-коп- 
тологи, папірологи та реставратори з різних країн світу. Вони сподіваються 
на відновлення десь 70% тексту. Розшифроване Євангеліє буде видрукуване 
до Великодня 2006 року. Дослідники вже повідомляють, що там є щось, що 
«здатне похитнути деякі політичні принципи християнської доктрини».

□ Астрологічні прогнози щодо сумісності подружжя в 99% випадків не 
виправдалися. До такого висновку прийшли психологи з університету шта
ту Мічіган. Ними було опитано 3000 сімейних пар ( як щасливих, так і часто 
конфліктуючих). Це не означає, що астрологія взагалі не має сенсу. Але ось 
ті гороскопи, які друкуються в популярних часописах і газетах до астрології 
не мають ніякого відношення, бо є умоглядним витвором грошошукачів. 
Відтак партнера слід вибирати не по гороскопу, а керуючись власними спос
тереженнями.

□ Науковцям NASA вперше в історії астрономічної науки вдалося сфо
тографувати народження «чорної діри» в Космосі Відбувалося зіткнення 
двох щільних нейтронних зірок, в результаті чого й утворилася ця «діра» не
великого розміру. Процес супроводжувався спалахами гамма-випроміню
вання. Це зіткнення сталося на відстані 2,2 млрд. років від Землі. Насправді 
ж це відбулося 2,2 млрд. років тому, але його світло досягло нашої планети 
тільки тепер.

□ В невеличкому поселенні Сінго (інколи його ще називають Сінгомурі), 
що знаходиться в декількох годинах їзди від Токіо, до нашого часу, як тут 
вважають, збереглася могила Ісуса Христа, який жив у Сінго нібито під 
ім’ям Дайтенку Таро Дзураї до 106-річного віку, мав 21 рік, коли прибув до 
Японії вчитися священному знанню. У 33-річному віці він повернувся до 
Іудеї, де не прийняли його вчення, заарештували і мали стратити. Але, сліду
ючи традиції, його брат погодився зайняти його місце на хресті страти, а сам 
Ісус вимушений був знову перебратися до Японії. Свідченням перебування 
Ісуса в селищі Сінго є його давня назва Хіраї, що за звучанням ближче до 
івриту, ніж до японської мови. В місцевій культурі селища збереглося багато 
дивних паралелей з піснями і мовою Близького Сходу. На могилах братів 
з Галілеї збереглися тут ще дерев’яні хрести. Десь біля ЗО тисяч паломників 
приїздять щороку в Сінго, щоб відвідати могилу Ісуса Христа, побувати тут 
в його музеї.
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ*

ШРІ ЧІНМОЙ І ЙОГО ЦЕНТР**

Ш рі Чінмой — засновник нової духовності

Народився Шрі Чінмой у 1931 
році в маленькому селі в Східній 
Бенгалії (Індія). У 1964 році він 
приїздить до Америки, щоб розпо
чати свою роботу заради міжна
родного миру і доброї волі. З того 
часу стає відомим у всьому світі як 
філософ і миротворець, атлет і 
плідний поет, письменник, митець 
і композитор. Шрі Чінмой прочи
тав сотні лекцій в університетах і 
дав сотні концертів миру по всьо
му світу. Понад чверть століття він 
проводить двічі на тиждень меди
тації миру в Організації Об’єднанних Націй. Його філософія і праця завою
вали підтримку видатних людей в різних сферах діяльності, а деякі урядові 
особи під його впливом присвятили свої країни, міста і природні краєвиди 
справі миру, називаючи їх Суцвіттями Миру Шрі Чінмоя.

Філософія Шрі Чінмоя обстоює необхідність виведення наперед у всіх сфе
рах життя серця. Філософія серця виражає найглибший зв’язок людини і Бо
га, які є аспектами однієї і тієї ж єдиної свідомості. В драмі життя людина 
сповнює себе у Всевишньому, усвідомлюючи, що Бог -  це власна найвища 
сутність людини. Всевишній розкриває себе через людину, яка служить його 
інструментом для перетворення і вдосконалення світу. Серце навчає нас бачи
ти інших людей як розширення наших власних «я». Воно змушує нас відчува
ти свою єдиність із цілим світом. Коли це почуття єдності пошириться, на 
думку Шрі Чінмоя, то світ в кінцевому підсумку стане «домом єдності», в яко
му буде панувати постійний мир -  як внутрішній, так і зовнішній.

Шрі Чінмой вбачає прагнення, тобто нескінченне сильне бажання серця, 
за чимось більш високим та глибоким, як спонукуючу силу, що стоїть поза

* В к ож н ом у  н о в о м у  числі часопису «Сторінка конф есії» надається новій  релігійній течії.
** М атеріал  п ідготував  В .К олом иц ев
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всіма рухами, насамперед у релігії, мистецтві, політиці, спорті і навіть у на
уці. Коли прагнення людини зросте, чоловіки й жінки будуть прикладати всі 
свої зусилля для досягнення всебільшої досконалості і задоволення. За сло
вами Шрі Чінмоя: «Наша мета — йти від світлого до більш світлого і далі до 
найбільш світлого, від високого до вищого і далі до найвищого. І навіть 
у найвищому немає кінця нашому прогресові, тому що дух завжди йти, йти 
та йти».

Основні праці Шрі Чінмоя: «Світло Позамежності» (1979), «Внутрішня 
позамежність» (1974), «Медитація» (1978), «Світло Сходу для західного Розу
му» (1989), «Гірлянда Націй-душ» (1995), «Благословенні запрошення 
з університетських світів» (1998) та ін.

За свою працю на благо людства Шрі Чінмой був удостоєний багатьма 
нагородами та почесними званнями. Серед цих нагород і звань є зокрема 
Медаль Неру, присуджена ЮНЕСКО (Париж, Франція, 1995) Шрі Чінмой -  
доктор філософії з релігієзнавства, Honoris Causa, Коледж Св. Марка, Мінне 
сота, 1995 та ін. Проте у світі він відомий насамперед як «Посол Миру» і 
«Перша цілісна людина XX століття».

Центр Шрі Чінмоя -  громадська й освітня організація, заснований відо
мим філософом і громадським діячем Шрі Чінмоєм у 1966 році з метою 
сприяння кращим відносинам як серед окремих осіб, так і серед народів 
світу. Одним із її основних принципів є те, що ніхто не має монополії на 
істину. Тому Центр не підтримує жодну політичну або релігійну програму. 
Через внутрішнє відкриття самих себе, спорт та мистецтво Центр навчає то
му, що окремі особи спочатку повинні знайти найвище або найкраще в са
мих собі, а потім вже надихати інших робити те саме. На цьому шляху од
ного дня може бути досягнутою більш широка мета миру в усьому світі -  за
гальна єдність і задоволеність людини.

В сотнях міст по всьому світу Центр Шрі Чінмоя прагне відкрити нові 
шляхи для інформованості в інтелектуальній сфері та внутрішнього росту. 
Цій меті служить через проведення музичних концертів, художніх виставок 
та поетичних читань. Проводяться також спеціальні заняття, спрямовані на 
покращання здібності зосередження та досягнення гнучкості інтелекту, які 
потрібні кожному для успіху і прогресу у всіх сферах життя.

З метою заохочення розвитку сили волі й міцного тіла Марафонська Ко
манда Шрі Чінмоя виступає як ініціатор сотень марафонів, тріатлонів та лег
коатлетичних змагань, що проводяться кожного року, а також проводить 
декілька національних чемпіонатів у Сполучених Штатах, Європи та 
Австралії.

Однією з головних ініціатив Центру є Біг Миру Дому-Єдності Шрі 
Чінмоя -  всесвітня естафета, яка прагне створити більш глибоке почуття 
братерства повсюди у світі серед людей. Коли учасники пробігають більше 
ніж по 70 країнам, то вони передають палаючий Факел Миру з рук в руки, 
створюючи в такий спосіб дугу дружби, що перетинає всю замну кулю.

_________________ Сторінка конфесії

Релігійна панорама № Є 2005 87



Сторінка конфесії_____________

Центр Шрі Чінмоя 
координує розподіл 
продуктів харчування, 
медичних засобів та 
іншої гуманітарної до
помоги благодійниць
ким закладам в різних 
країнах, включаючи 
Україну. Крім того, 
члени Центру намага
ються сприяти ідеалам 
ООН шляхом проведення скрізь у світі публічних лекцій, маршів миру та 
спеціальних музичних заходів. З 1974 року Центр Шрі Чінмоя у Нью-Йорці 
разом з Центрами як неурядовими організаціями в інших містах Америки 
співпрацюють як єдине ціле з Департаментом Громадської Інформації Ор
ганізації Об’єднаних Націй.

Головне управління Центру Шрі Чінмоя розташовується у Нью-Йорку. 
Великі його Центри знаходяться у Москві, Києві, Донецьку, Оттаві, Лондоні, 
Франкфурті, Парижі, Цюриху, Відні, Мельбурні та Окладі. Всього у світ нині 
діє понад 300 Центрів Шрі Чінмоя з більше ніж чотирма тисячами членів. 
В Україні діє 22 такі Центри з більше ніж 500 своїх членів.

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

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

Адреса для листів: 01001 , Київ-1, а /с  № 156 В.

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

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

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

Здано до друку 4.07.2005 р. Підписано до друку 5.07.2005 р. Ум.друк.арк. 4,5. 
Замовлення № Наклад 500. Формат 60x90 ’/«

Видавництво «Світ Знань». Email: svitznan@ukrpost.net Друк — «Атол»
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мир. Можна тут звертатися й до інших прикладів історії. А  вона свідчать про те, що у своїх взаємних 
відносинах християнські Церкви часто далекі від Христової заповіді любові. Вони подеколи виявляли 

повну нездатність вирішити гострі проблеми своїх взаємних відносин.
То ж у тому, що Президент В.Ющенко відверто запропонував Церквам свою послугу, чогось нез

вичного немає. Розколоте Православ'я — розколота країна. Комусь це вигідно і треба. Та й в гро
мадській думці світу із-за цього внутрішньоправославного протистояння про Україну існує негативна 
оцінка як країни скандалістів. В міжнародному духовному полі із-за цього нас не може презентувати 
якась єдина національна християнська спільнота. В ролі презентанта України за цих умов виступає 

Церква країни її колонізатора. А  це ж ганьба!
Той факт, що українська влада налагоджує контакти із Церквою Константинопольського 

Патріархату, не є чимось неприродним, адже остання, а не Московська, є Церквою-Матір ю щодо 
Київської Церкви. Саме він має церковно-законне право визначати статус останньої - автономія чи 
автокефалія - в православному світі, а не Російська Православна Церква, яка, як наступниця М ос
ковської митрополії, неканонічно виниклої в 1448 році, є похідною від Київської митрополія, її донь
кою. Д о того ж, не існує якихось кимось схвалених загальноприйнятих міжнародних стандартів цер
ковно-державних відносин. Т і стандарти, які із-за своїх імперських інтересів обстоює Московський 
Патріархат, є власне російськими стандартами і переслідують вони мету збереження православно- 
російської імперії.

В газеті «2000» (№ 2 5 ) видрукувано статтю сумнозвісного В.Медведчука «Ерозія права», в якій 
він подає прагнення української влади вирішити конфлікт в Православ’ї країни як порушення статті 
Конституції про відокремлення Церкви від держави. Проснувся колишній владика Адміністрації 
В.Кучми! Згадав би про те, як в його владні часи Церква Московського Патріархату була активно 
підключена до агітації за провладного претендента В.Януковича, як викручували руки священикам, 
щоб вони, навіть всупереч настроям вірних парафій цієї Церкви, добивалися проголосування за «проф- 
фесора». А  хіба не було тоді, збереженого ще й донині в деяких регіонах, явного лобіювання владою 
інтересів Московсько-Православної Церкви, яка, до речі, вінчала третій шлюб В.Медведчука.

Президент В.Ющенко, виявляючи своє прагнення допомогти Православ’ю України здолати 
міжцерковне протистояння і утворити Єдину Українську Православну Церкву, не проводить, як це 
наголошує В.Медведчук, при цьому поділ наявних Церков і конфесій на першо- і другосортні. «М и — 
європейці,- зауважує В.Ющенко. — Ми поважаємо будь-яку віру, духовний вибір людини. Ніхто із 
світської влади перстом не вказуватиме, кому і до якої Церкви ходити». То ж  пан Медведчук вдався 
до явних спотворень реалій мислення Президента, хоч сам не був ангелом у сфері свободи вірос
повідань в свою бутність при владі.

Проте ми все ж  маємо наголосити на тому, що сфера релігійного життя є надто складною і делікат
ною. Тут дещо містично мислячий наш Президент мав би вирішувати її проблеми не на рівні буденних 
міркувань, а виважених і обґрунтованих висновків певних наукових експертних колективів, вивчення 
думок конфесійного різноманіття України. Будемо думати, що ця зустріч поклала цьому початок.

Говорячи про утворення в країні Єдиної Української Православної Церкви, завжди наголошую на 
тому, що це має бути не простий організаційний процес вивершення такої церковної структури. Вона 
має сформуватися на основі відродження Київських Православних традицій, тих особливостей, які ма
ло Православ’я X -X V II століть Київської митрополії. Зрозуміло, що воно — не для росіян України. 
Для них мав би бути у нас екзархат Російської Православної Церкви.

Професор А.КОЛОДНИИ

Закінчення. П очат ок на 2-й. стор. обкладинки.
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