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Шановні Читачі!

Доручення Президента України про забезпечення в навчальних закладах країни викладання фа
культативно курсу із н а зн а ч ен и м  змістом «Етика віри» викликало ажіотаж як з боку представ
ників конфесій, так 1 з  боку освітян. Перші це чомусь сприйняли як узаконення викладання в шко
лах «Християнської етики», хоч в Дорученні про неї не йде мова. Особливу спритність тут вияви
ли так звані традиційні Церкви, які в своїх устремліннях використати шанс за допомогою держави 
повернути до себе молодь прагнули зігнорувати наявність в країні не лише іудейського, мусуль
манського, рідновірського, орієнталістських віросповідань, а й прагнули навіть не помічати на
явність в країні католиків і протестантів.

Так, в Одесі московсько-православна Церква зібрала нібито від імені міської та обласної дер
жадміністрацій директорів шкіл із вказівкою їм (від себе, зрозуміло) вже розпочати в школах вивчення 
християнської етики, а оскільки бракують підручники з  курсу, то було рекомендовано вивчати «Основы 
православной культуры» за підручником московського автора А.Бородіної, де, зрозуміло, вже не йде мо
ва про українську духовність, всіляко обстоюється «русский дух». Навіть не читаючи підручники з кур
су «Етика», який з  цього навчального року як обов’язкова навчальна дисципліна вивчається в 5-6  кла
сах, дехто з церковних діячів від необізнаності в природі і змісті різних світоглядних виявів духовності 
людини почав твердити, що він є атеїстичним. В народі кажуть: що сіре -  то й вовк. Для таких атеїзмом 
є все, що лежить за сферою їх конфесійного світорозуміння, до того ж  надто консервативного.

Звучали заклики без відповідного методичного і кадрового забезпечення ввести вже з 1 вересня по- 
всемісно не то що «Християнську етику», а якусь «Християнську етику в українській культурі». А  
оскільки Міністерство освіти не зреагувало на цю самозахисну настирливість і не виконувало са- 
моініціативи цих діячів, а реалізовувало Доручення Президента, де говориться лише про утворення 
спеціальної комісії «для вивчення шляхів забезпечення кваліфікованого викладання курсу з питань етики 
віри та релігієзнавства», то посипалися вже галасливі доноси на Міносвіти в листах до Президента, в га
зетних видруках. А  між тим глава держави давав своє Доручення не Церквам, бо ж  вони відокремлені 
від Держави і, згідно Закону про свободу совісті, не мають права втручатися в роботу її органів. Тут до
речно було б порадити таким діячам подивитися на те, як працюють декларовані ними тисячі недільних 
шкіл, чи мають вони свої навчальні програми і відповідні до вікових особливостей підручники, чи ор
ганізовані в них спеціальні заняття д ля дітей вірних їх конфесії. Можна було б для проведення занять цих 
шкіл попросити органи державної освіти надати можливість користуватися приміщеннями державних на
вчальних установ у вихідні для них дні. Але ні! Давай, державо, за свої кошти організуй дітей, забезпеч 
підручниками, класними кімнатами, а ми вже прийдемо на готове.

Поруч з  цим чуємо по радіо і телебаченню, читаємо в пресі заяви релігійних діячів спільнот іудаїзму 
та ісламу, читаємо публікації в пресі представників протестантських конфесій, в яких вони справедливо 
зауважують на прагненні т.зв. традиційних Церков (так званих тому, що й протестуючі релігійні течії в 
Україні сущі вже біля 2-х  і більше століть) використати курс християнської етики, що видно із видруку
ваних його програм, для своєї катехизаційної діяльності в школі, нехтуючи при цьому поліконфесійністю 
і різносвітоглядністю батьків.

Утворена на виконання Доручення Президента Міністерством освіти спеціальна комісія (а вона над
то велика — біля 40 членів — і включає працівників державних установ, науки й освіти, представників 
конфесій) провела вже декілька своїх засідань. При цьому виявилися діаметрально відмінні підходи що
до виконання Доручення Президента. Проте останнє не дає підстав звинувачувати Гаранта Конституції 
в ігноруванні ним її 35 статті, але його наступні усні заяви (які, до речі, не мають обов язкового уста
новчого характеру) вже про християнську етику свідчать про його волюнтаризм, перевищення своїх прав. 
Якщо Президента чомусь не влаштовує якесь положення Конституції чи законів України (в даному ви
падку положення про відокремлення школи від Церкви і про світськість державної освіти), то він мав би 
подати до Верховної Ради відповідний документ з  проханням відмінити певні статті цих правових доку
ментів або подати їх в іншій редакції. Цього, як бачимо, ще не було. Є  лише вказівка ввести «Ьтику 
віри», а що то є — чи це світська, а чи ж  релігійна дисципліна, то ще треба поміркувати. Бо ж ми знаємо, 
що віра є не тільки релігійна, а й нерелігійна, а якщо релігійна, то не лише християнська. Щ об не допус
тити в школу ту міжконфесійну і міжцерковну колотнечу, яку ми маємо в країні, то може варто було б

ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКА ЕТИКА, А ЧИ Ж ЛИШЕ ХРИСТИЯНСЬКА?

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

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ 
РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ

Релігія посідає хоч і важливе, але 
не головне місце в житті сучасної, зо
крема студентської, молоді. Це за
свідчили ті експертні опитування, які 
провів професор МАУП В.П.Са- 
вельєв. Ієрархія ціннісних орієнтацій 
молоді виглядає так: здоров’я -  72,2% 
опитаних; чесність, порядність -  
56,4%; ерудиція, глибокі знання -  
44,4%; працелюбність -  43,8 %;; віра в 
Бога -  39,6%; високий рівень духов
ності -  38,6%; високий рівень культу
ри -  38,0%; високий рівень добробуту 
-  34,8%; престижна професія -  33,7%; 
національна гідність, патріотизм -  
28,6%. (Жива Вода. -  №9)

Як засвідчило опитування газети 
«День» (№154), проблеми міжкон
фесійних відносин, факт розколу 
православних церков турбує лише 
18% опитаних, певною мірою -  36%. 
Виявило байдужість до цього 54% 
респондентів.

Призначено керівника Державно
го департаменту у справах релігій 
Міністерства юстиції України. Ним
став Ігор Володимирович Бондарчук. 
Досі він працював радником голови 
Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку Кабінету Міністрів 
України. Відповідна постанова Кабі
нету Міністрів про призначення да
тована 1 вересня 2005 р. (№850). 18 
серпня 2005 р. вийшла Постанова

Кабміну №770 «Про затвердження 
Положення про Державний департа
мент у справах релігій». Департамент 
розміщується у тих самих приміщен
нях, що й ліквідований Держкомітет 
у справах релігій, (www.liga.net)

Уряд хоче заохотити Церкви зай
нятися дітьми-сиротами. Віце-пре- 
м’єр-міністр України з гуманітарних 
питань, перебуваючи з візитом в Лу
ганську, заявив, що уряд готовий 
виділяти гроші Церквам на ор
ганізацію для дітей-сиріт додаткових 
занять та розваг. «Уряд пропонує 
Церквам допомогти дітям-сиротам. 
Такі пропозиції будуть поступати у 
всі Церкви України. Кількість гро
шей буде такою, якої її визначить 
Церква. Головне, щоб вона захотіла 
взяти на себе таке складне завдання», 
-  заявив віце-прем’єр. Також він на
гадав, що тільки за офіційною стати
стикою в Україні понад 100 тисяч 
дітей-сиріт. (www. interfax-religion, ru)

Загальні збори Світового Конгре
су Українців, що відбулися в Харкові 
17-18 серпня прийняли Меморан
дум, текст якого направили В.Ющен- 
ку і Ю.Тимошенко. В ньому зокрема 
сказано: «Церковне питання, мабуть, 
є одним з найскладніших з огляду на 
принцип відмежування Церкви від 
держави. Українці діаспори глибоко 
занепокоєні станом Української Пра
вославної Церкви в Україні, оскільки 
найбільшої державної уваги і 
підтримки отримує церква, провід 
якої знаходиться в сусідній державі...
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Релігійне життя України

Це та церква, яка була відновлена 
Сталіним для підтримки його не
людських намірів в основному проти 
України. Це та церква, яка й сьогодні 
вороже настроєна проти української 
незалежності і всього українського... 
Це та церква, яка окуповує центри 
української національної духовності 
(Києво-Печерську і Почаївську Лав
ри) і викрадає духовні цінності, пере
возячи їх в Росію. Було б природним, 
якби Українська держава, замість на
дання пільг ворожим структурам, 
підтримувала єднання Української 
Православної Церкви під адміністра
тивним омофором Київського 
патріархату та у молитовній злуці з 
іншими християнськими церквами».

Етика -  також наука, яка серед гу
манітарних наук є бодай однією із 
найскладніших. Тому заклик Прези
дента вивчати в школах якусь «Етику 
віри» викликав різні, часто проти
лежні міркування. Турбує його 
настрій на свою єдиноістинність ти
пу класиків марксизму при наявності 
буденної обізнаності з релігійними 
феноменами. Особливо критично 
сприйняті слова В. Ющенка: «Йдеть
ся про Бога, віру в тій або іншій 
формі: не ставиться за мету одно
бічне висвітлення цього питання. 
Слід взяти загальні підходи всіх цер
ков». «Не зрозуміло, -  пише до «Дня» 
Лесь Герасимчук, -  чому треба викла
дати саме «релігійну» етику, а не 
філософську..., які можуть бути за
гальні підходи у церков, які 
конфліктують або забороняють (чи 
закликають до заборони) інші церк
ви або релігійні рухи, котрих у нас 
достатньо. Що може бути спільного у

мормонів, бахаїстів і крішнаїтів? Чи 
треба діткам у школі в багатоетнічній 
і демократичній державі пояснюва
ти, що одні релігії релігійніші за 
інші, одні вірники погані, а інші -  
гарні? Тисячі років представники 
різних релігій не здатні розв'язати 
цю проблему, а в нас, виходить, за
тримка була тільки за наказом Пре
зидента, -  тепер за два-три місяці усе 
уладнається... Чи не слід було б усі ці 
«дрібниці» спочатку прилюдно обго
ворити, а вже потім валити на дитячі 
голівки всю цю купину дорослого 
безглуздя?» (День. -  №115). Певно 
тому дописувач газети «Голос Ук
раїни» (1 вересня) зі Львова ^ П р о 
ценко пише: «Пропоную відмови
тись від цього експерименту і затвер
дити основною метою і завданням 
шкільної (бажано і дошкільної) ети
ки оволодіння дітьми нормами і 
принципами загальнолюдської мо
ралі, яка засуджувала б жорстокість, 
лицемірство, віроломність, зазд
рість... Вивчення в школі одночасно, 
за вибором, етики чи християнської 
етики викличе непорозуміння, при
ниження, образи, конфлікти, ворож
нечу на ґрунті релігійних, соціаль
них, національних та інших анта
гонізмів, що так само суперечить 
меті освіти -  сприяти дружбі між усі
ма народами чи релігійними спіль
нотами».

Стурбованість Віктора Ющенка 
щодо існування в Україні розколу в 
Православ’ї поділяє і Російська Пра
вославна Церква. Проте, як вважа
ють її ієрархи, єдності Церкви не 
можна досягнути політичними засо
бами. Зокрема про це сказав голова
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Відділу зовнішній церковних зв’язків 
РПЦ митрополит Кирило (Гундяєв) 
у своєму коментарі на слова Прези
дента України, сказані на урочистос
тях в День Незалежності, про не
обхідність утворення Української 
Помісної Православної Церкви. «Ми 
згодні, що Церква повинна бути єди
ною. Існуючі в Україні розколи нас 
засмучують не менше, ніж керів
ництво цієї країни. Але важливо, що
би відновлення єдності відбулося на 
церковній, канонічній основі», -  за
явив митрополит Кирило. Він 
підкреслив, що «об’єднання не може 
вийти в результаті політичної акції -  
таке штучне об’єднання не принесе 
суспільству добрих плодів, особливо, 
якщо за нього візьмуться сили, во
рожі до православ’я та Росії». «Нас 
насторожують не стільки заяви, 
скільки дії деяких політичних сил, які 
роблять спроби втрутитися в 
релігійне життя», -  зазначив високо- 
посадовець Московської Патріархії. 
За його словами, сьогодні здійс
нюється величезний тиск на керів
ництво УАЛЦ з метою приєднати 
цю Церкву до більшої за розмірами 
УПЦ КП. Такі дії, на думку митропо
лита Кирила, «єдності не добавлять, а 
лише посилять протистояння у 
суспільстві», (wwwjeligioju)

Заради непродуманих амбіцій і 
політичного піару під час відзначен
ня Незалежності України в одного 
воза запрягли коня і боязливу лань,
нагнавши в Святу Софію правовір
них і єретиків та анафемованих, пра
вославних з мусульманами та іудея
ми. А чому б не в резиденції Прези
дента це зробити і не плюгавити пра

Релігійне життя України__________________

вославну святиню? Ще більшим не
подобством був фуршет в дні 
Спасівського посту на території 
Софії з горілкою і вином, м’ясом і са
лом. «Колишня «злочинна влада» та
ке собі не дозволяла». (2000. -  №35)

«Високий Замок» відзначає, що в 
галичанських областях Ющенко для 
багатьох постає як ікона. «Тому будь- 
яка критика на його адресу чи на ад
ресу його родичів, зокрема сина, та 
друзів, зокрема з корупційного ото
чення. Сприймається тут з боку знач
ної частини українців як зазіхання на 
їхні переконання. Люди живуть ци
ми ілюзіями і бояться панічно їх 
втратити. Бояться, що образ, який 
вони собі божественно вимріяли, по
тьмяніє». Але, на жаль, ми живемо в 
реальному, а не вигаданому світі. 
«Сліпа любов і сліпа віра, -  відзначає 
газета, -  можуть зіграти злий жарт не 
лише із самим предметом обожню
вання, а насамперед з народом, з 
країною». Ми не можемо ковтати 
грубість Президента, його свавілля у 
ставленні до вимог Майдану, який 
привів його до влади, нехтування ти
ми, хто тоді був поруч з ним і власне 
завдяки кому він став, не маючи яки
хось особливих даних для цього, тим, 
ким є. То ж «любов до Президента 
має бути вимогливою, а не сліпою». 
(Високий Замок. -11  серпня)

Німб «святого борця» за справу 
народу, носія духу Майдану, керівни
ка «божественного призначення» 
Президент В.Ющенко поступово 
розгубив із-за свого практично 
відсторонення від керівництва дер
жавою, пасивного споглядання за
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тим, що творилося, як він казав, у йо
го команді. Закликаючи інших сліду
вати принципам християнської мо
ралі, навіть даючи вказівку ввести в 
школах вивчення курсу з христи
янської етики, Президент дав волю 
своєму ближньому оточенню олі
гархів нехтувати заповіддю «не кра
ди». Навіть рідного сина не відвернув 
від цього. А він, зрозуміло, регулярно 
відвідуючи Церкву, мав би виявити 
свою любов до батьків, не жити 
розкішно практично на накрадено
му. Президент мав би відвернути від 
себе спробу творити з себе кумира, та 
й сам не став би вдаватися до власно
го кумиротворення, до злослів’я на 
адресу своїх соратників по боротьбі з 
кучмізмом. Тоді б і не злорадстувала 
б простаровладна газета «Сегодня» 
так: «Якщо так справа піде й далі, то 
в цій «ядерній війні» згорить і 
«Месія», і «Діва Марія». Народу зали
шиться лише дивитися вдалину за 
лінію горизонту із сподіванням 
віднайти за контурами радіоактивної 
пилюки контури нової сили. Хай 
навіть і не святої, і не месії!». І тут на 
пам’ять приходить згадка про те, що 
в несприйнятливі часи до українців 
приходила Мати Божа як заступ
ниця. Пророче звучать слова відомої 
актриси Ади Роговцевої: «Гадаю,

Юлія Тимошенко має талановитий 
розум. Її можна критикувати, не 
сприймати, але не захоплюватися 
нею неможливо. Час покаже її 
цінність. Коли у людей великі про
блеми, вони зазвичай втрачають ли
це, бо біда не прикрашає. Але Юля 
після відставки цвіла, мов троянда... 
Це ж як треба було мобілізуватися! У 
Юлі висока глибина душі і перспек
тива!». (Хрещатик. -1 6  вересня)

В Україні продовжується процес 
сакралізації Президента країни, який 
практично ще нічого доброго для 
країни не зробив, а до посади прий
шов на хвилі антикучмізму. Вже ор
ганізовано туристичним бізнесом 
маршрут Суми-Недригайлів-Куле- 
шівка-Хоружівка. Пропонують тури
стам подивитися на сільську хату, де 
пройшли дитячі роки майбутнього 
Президента, сільську церкву, збудо
вану на кошти братів Ющенків, 
вклонитися могилі їх батьків. В бу
дівлі культурно-освітянського цент
ру села розмістять школу-інтернат і 
недільну школу. Самозакоханість 
Президента не дає можливості йому 
призупинити цей процес явного 
підлабузництва.

24 серпня у своєму Зверненні до 
нації з нагоди річниці Української 
Незалежності на Київському Май
дані Президент В.Ющенко сказав, 
що «Русь-Україна сама вільно обрала 
собі віру, і князь Володимир хрестив
ся не вождем підкореного племені, а 
Володарем держави, що протяглася 
від Кримського Корсуня до Бал
тійського берега. Союз з тією давнь
ою Україною шукали і Візантія, і му
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сульманський світ, і європейські дер
жави... З тих часів височить над Киє
вом Свята Софія, в якій щороку у 
цей день звучить молитва за нашу 
державу... Нищенням наших духов
них святинь чужі імперії хотіли пере
творити нашу землю на свою 
покірну окраїну». Говорячи про сьо
годення України, Президент наголо
сив: «Ми знаємо, що Україну будує 
кожен з нас, якою б мовою він не 
розмовляв, до якого б храму не хо
див, яким би політичним поглядам 
не симпатизував. У всіх нас одна доля 
L одна Україна... Ми витримали 
складне випробування. Україна по
стала перед світом нацією, що має 
унікальне покликання. Я вірю, що ми 
будемо гідними його... Ми стали 
сильнішими духом, бо побачили -  
все залежить від нас... Високу місію 
повернення нації до її духовних ви
токів має виконати відновлена Єди
на Помісна Православна Церква... 
Незалежність -  символ нашої нації. 
Ми можемо подолати всі труднощі. 
У нас досить таланту і сили здійснити 
задумане. Головне -  бути єдиними. 
Розділені ми не можемо нічого. Ра
зом ми можемо все». В урочистостях 
на Майдані брали участь керівники 
багатьох конфесій і Церков України.

Святкування Дня Незалежності 
цього року почалося, як відомо, в 
Софійському Соборі. Відкрив спіль
ний міжконфесійний молебень 
Патріарх УПЦ КП Філарет промо
вою, в якій наголосив на важливості 
історичної події 14-річної давності, 
значимості Майдану і необхідності 
мати в Україні Єдину Православну 
Церкву. Святійший наголосив на

Релігійне життя України__________________

важливості обрання Президентом 
країни саме В.Ющенка. Потім про
звучала коротка молитва від УПЦ 
МП (із-за відсутності Предстоятеля 
Церкви митрополита Володимира її 
зачитав керуючий справами УПЦ 
МП єпископ Митрофан), від УАПЦ 
митрополита Мефодія, від УГКЦ 
кардинала Любомира Гузара, від РКЦ 
єпископа Маркіяна Трофим’яка (із- 
за відсутності кардинала Яворсько- 
го), від протестантських спільнот 
глави ЄХБ Г.І.Коменданта. Увечері на 
подвір’ї Софії відбувся урочистий 
прийом. Проте, організовуючи в та
кий спосіб відзначення річниці Неза
лежності, владні структури знехтува
ли рядом положень Конституції і за
конів країни. Україна є світською 
державою, церква відокремлена у нас 
від держави. То ж сам акт включення 
релігійного чинника в контекст офі
ційного святкування державою своєї 
незалежності є протизаконним і не 
тільки в наших українських вимірах, 
а й загальноєвропейських. Останній 
є світським, а Україна до нього праг
не прилучитися. Організатори свят
кування не врахували канонічні ви
моги традиційних християнських 
церков і реалії міжцерковних відно
син в Україні. Цілком зрозумілою є 
відсутність на спільній молитві в 
Софії глави УПЦ МП митрополита
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Володимира: він не міг це робити ра
зом із главами Церков, які в Право
слав’ї визнаються неканонічними, а 
один із глав яких до того ж є ще й 
анафемованим його Церквою. Не 
можуть православні приймати як 
нормальне присутність (співслужі- 
ння) при спільній молитві не тільки 
католиків, харизматів, протестантів 
(всі вони -  християни), а й мусуль
ман та іудеїв. До того ж, і харизмати, 
і протестанти, і мусульмани, і іудеї 
мають в Україні по декілька офіцій
но зареєстрованих державою всеук
раїнських центрів. Для багатьох з них 
(бо ж запросили по одному з кожної 
із конфесій) неприсутність в Софії 
була образою, приниженням, незро
зумілим нехтуванням. Гріховною є 
також організація на подвір’ї право
славної святині у дні спасівського по- 
сту фуршету із вживанням м’ясних 
страв і алкогольних напоїв. Сфера 
релігійного життя надто делікатна. З 
її тонкощами треба рахуватися, а не 
вирішувати «по понятіям», як те бу
ло колись. До того ж, це була держав
на акція, а не урочистість на честь 
сім’ї Ющенків. Непродумане вкрап
лення релігійного епізоду в новий 
сценарій відзначення Дня Незалеж
ності з байдужістю було сприйняте в 
масових ЗМІ, а конфесійні видання 
не винесли інформацію про це в ан
шлаг, а то й взагалі промовчали.

Президент України переконаний, 
що переїзд центру УГКЦ зі Львова до 
Києва є внутрішньою справою Церк
ви. «Це внутрішня справа Греко-Ка- 
толицької Церкви», -  сказав Віктор 
Ющенко і підкреслив, що ніхто не 
має права «показувати перстом», якої

кому бути віри і вирішувати замість 
самої Церкви, де повинен знаходи
тись її центр» -  повідомила Прес- 
служба Президента України. На дум
ку глави держави, право УГКЦ «шу
кати місце розташування своєї кафе
дри і її право поводитися, виходячи з 
точки зору пропаганди своїх ідей». 
«Якщо ми дотримуємося Біблії, як
що відносимо себе до віруючих, да
вайте возлюбимо ближнього, з його 
почуттями і з його вірою, — сказав 
Глава держави. -  Тільки таким чином 
можна формувати доброзичливі 
відносини з братніми церквами». 
і www.president.gov. иа )

Президент України В.Ющенко 
під час перебування в Грузії мав 
зустріч із Патріархом-католикосом 
Ілією П. Під час розмови із свя
тійшим Ющенко висловив сподіван
ня, що й Україна матиме єдину Пра
вославну Церкву, що лідери її Цер
ков сядуть за стіл переговорів і знай
дуть порозуміння. Президент також 
відвідав православний монастир 
Вардзіа, що знаходиться в горах на 
висоті 2000 метрів.

Янукович переміг Ющенка. Він
заставив його підписати Меморан
дум, який не загрожує бандитам і 
тим, хто фальсифікував під час пре
зидентських виборів, в’язницею. Він 
не дає можливості звинуватити у не- 
християнськості тих, хто не дотриму
вався в дні президентських перегонів 
принципу «Боже -  Богові, а кесареве 
-  кесареві».То ж торжествує зло, а це 
вже не по-християнському. Проти 
такої безпринципності виступив 
Комітет виборців України. В його за-
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яві зокрема говориться: «КВУ, чиї 
спостерігачі зафіксували тисячі по
рушень законодавства на минулих 
виборах Президента, відзначав, що 
велика частина таких зловживань 
траплялася через упевненість поруш
ників у безкарності за власні проти
законні діяння, оскільки попередня 
історія виборчих процесів в Україні 
практично не мала прецедентів при
тягнення до відповідальності за 
подібні порушення». То ж Ющенко, 
ублажаючи Януковича, дав зелене 
світло на чергових парламентських 
виборах тим з московсько-право
славної Церкви, хто вдавався до про
тизаконних дій під час президентсь
ких. (Україна молода)

Краніосакраль- 
на терапія -  це 
комплекс терапев
тичних впливів, 
зорієнтованих на 
гармонізацію енер
гобалансу людини. 
З Юлією Тимошен
ко постійно пра

цює краніосакральний терапевт 
Вікторія Телюкова. Лікар називає 
Юлю високодуховною особистістю, 
якій не притаманні меркантильні 
інтереси, помисли її всеціло зорієн
товані на благо українців і України. 
Підійшовши одного разу до ліжка 
хворої Ю.Тимошенко, лікар подума
ла, що на табуретці біля неї лежать 
якісь рецепти. Виявилося, що то була 
її особиста молитва такого змісту: 
«Господи! Дай мені сили допомогти 
моїй країні і народу. Настав мене на 
шлях істини, на такі вчинки і дії, які 
прийнятні тобою». Економічні труд

нощі перших місяців прем’єрства 
Юлі доктор Вікторія порівнює з ти
ми труднощами пророка Мойсея, з 
якими він зустрівся, виводячи євреїв 
з єгипетського полону. Але ж зреш
тою все виправилося. Така доля чека
ла і на Тимошенко-урядовця, але Ку
чма (а тепер -  Ющенко) перервали 
цей, зрештою позначений краніоса- 
кральною енергією, взлет (Сегодня. -  
16 серпня). Юля -  харизматична осо
бистість, чого й злякався В.Ющенко.

Лідера Християнсько-Демокра
тичної партії України ВЖуравського 
вабить депутатство в новообраній 
Верховній Раді Після мовчанки про
тягом декількох років він знову 
з’явився в ефірі. І що ж пропонує? 
Окрім іншого, що «в початкових кла
сах середньої школи слід вивчати За
кон Божий». Але як тоді бути з Кон
ституцією і законами України про 
свободу совісті і про освіту, які зако
нодавчо закріплюють світськість 
освіти і відокремлення школи від 
Церкви. Чи усвідомлює лідер ХДПУ, 
що початківці рівнем свого інтелекту 
ще не в змозі осягнути таїни Слова 
Божого. Та й чого ці ініціативи не ре
алізовував пан Журавський, коли 
практично протягом декількох років 
за часу кучмізму керував Міносвітою?

Мер Чернівців Микола Федорук 
звернувся до настоятелів всіх храмів 
міста з проханням знайти мож
ливість влаштувати церкви підсвічу
ванням у вечірній та нічний час, як те 
практикується в • європейських міс
тах. Це, на його думку, зробить хра
ми ще привабливішими і значно по
кращить загальний вигляд міста. Як
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стало відомо, настоятелі церков не 
проти такої новації.

Всеукраїнський щотижневик 
«Кореспондент» визначив найвпли- 
вовіпшх релігійних діячів. Пальму 
першості міцно утримує Патріарх 
Філарет -  він посідає 14 місце серед 
усіх перерахованих політиків. Всього 
до «Топ 100» 2005 року потрапили 
чотири релігійні діячі України: 
Патріарх Філарет, Митрополит Воло
димир (Сабодан), Предстоятель 
УПЦ (МП), -  17 місце, Глава УГКЦ 
Патріарх Любомир (Гузар) -  32 місце 
і головний рабин України Яків Дов 
Блайх -  65 місце рейтингу. Жоден 
інший релігійний діяч не потрапив 
до цього авторитетного рейтингу не 
тільки у 2005, але й у попередні роки. 
(www. kievpatr. org. на)

17 серпня в «On line» прес-конфе
ренції, яку організувало Інтернет-ви- 
дання «Обозреватель», Предстоятель 
УПЦ КП Патріарх Філарет проко
ментував виступ Московського 
Патріарха Олексія II щодо перене
сення кафедри УГКЦ зі Львова до 
Києва. За переконанням Глави УПЦ 
КП, у такій реакції РПЦ мотивація 
одна: «Зберегти Російську Право
славну Церкву в тих масштабах, в 
яких вона була у царській Росії і за 
Радянського Союзу». «Російська дер
жава використовує РПЦ для того, 
аби впливати на українське сус
пільство. І тому я вважаю, що основ
ною причиною небажання бачити 
українську православну церкву авто
кефальною є політичні причини, а не 
церковні», -  сказав Патріарх Філарет. 
В УПЦ КП вважають, що питання

про розташування кафедри є внут
рішньою справою кожної Церкви. 
Там лише висловлюють сподівання, 
що УГКЦ зробить все можливе і не
обхідне, щоб уникнути звинувачень 
у тому, що вона навертає православ
них християн до католицизму. Це 
перша конференція «On line» за уча
стю Глави Церкви. Патріарх в ре
жимі реального часу відповідав на 
різні запитання, що надходили від 
користувачів всесвітньої мережі. 
(5tv,QQm,m)

Віктор Медведчук ухиляється від 
повернення господарю приміщення 
консисторії, орендованих на тери
торії Софії Київської і використову
ваних з комерційною метою. А між 
тим структури орендаторів святині -  
концерн «Славутич» і Укркредбанк 
очолюють провідні діячі СДПУ (о). 
В.Медведчук ще в 1991 році зізнався, 
що саме він створював ці комерційні 
структури. Саме тому віце-прем’єр 
Микола Томенко (до своєї відставки) 
з проханням про повернення звер
нувся саме до нього. (Україна молода. 
-  2 вересня)

На рівні глав комісій з об’єднання 
в м.Тернополі відбулося підписання 
Акту початку об’єднання УПЦ Київ
ського Патріархату і УАПЦ. Об’єд
навча комісія духовенства УАПЦ на 
чолі з протоієреєм Михайлом Левко- 
вичем також мала зустріч з Патріар
хом Філаретом. 27 липня 2005 р. на 
прохання цієї комісії Предстоятель 
УПЦ КП знову зустрівся з нею в 
приміщенні Інституту філософії 
НАН України. На цій зустрічі Па
тріарх Філарет і члени комісії обгово
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рили цілий ряд питань, пов’язаних з 
продовженням об’єднавчого проце
су. Враховуючи те, що представники 
єпископату УАПЦ дотепер не вияв
ляли активного бажання брати 
участь в об’єднавчому процесі, духо
венство цієї Церкви вирішило за 
власною ініціативою утворити ко
місію з об’єднання, що, на його дум
ку, повинно пришвидшити досяг
нення єдності. Для продовження ро
боти і дотримання принципу ієрар
хічної рівності члени комісії заверну
лися до Патріарха Філарета з пропо
зицією, щоб провести наступну 
зустріч з питання об’єднання з ана
логічною комісією духовенства 
Київського Патріархату. Предстоя
тель УПЦ КП погодився на пропо
зицію священиків УАПЦ, щоб така 
робоча зустріч відбулася 4 серпня 
2005 р. об 11 годині в тому ж 
приміщенні. Після обговорення пи
тання з членами Священного Сино
ду, Патріарх Філарет своїм розпоряд
женням затвердив персональний 
склад комісії духовенства Київського 
Патріархату з питання об’єднання. 
До неї увійшли сім священиків з 
різних єпархій України. Головою 
комісії призначено протоєрея Ана
толія Зінкевича. Згідно з попереднь
ою домовленістю члени комісії духо
венства Київського Патріархату 4 
серпня 2005 р. прибули до Інституту 
філософії НАН України. Проте на 11 
годину на робочу зустріч від духо
венства УАПЦ ніхто не прибув. Після 
телефонної розмови з головою 
комісії духовенства УАПЦ з’ясувало
ся, що ця комісія не зможе взяти 
участі в робочому засіданні цього 
дня. Було досягнуто попередньої до

мовленості про перенесення зустрічі 
на 15-16 серпня, (www.cerkva.nrv un)

Культові споруди Києва заборо- 
нили приватизовувати. У столиці 
підготовлений найбільший (після 
Львова) список-перелік об’єктів 
пам’ятників історії й архітектури, що 
не підлягають приватизації ні за яких 
обставин. У нього ввійшли близько 
200 найзначніших монументальних, 
культових споруд і об’єктів, що пред
ставляють національну цінність. Се
ред них будинки Верховної Ради, Се
кретаріату Президента, Марийський 
палац, Будинок з химерами, Палац 
культури «Україна», Жовтневий па
лац, Контрактовий будинок на По
долі, усі будинки, побудовані в 1950-і 
роки і які входять в архітектурний 
ансамбль Хрещатика, а також мону
мент Незалежності, собори, церкви і 
пам’ятники, що є на території міста, і 
багато інших об’єктів. «Після затвер
дження Верховною Радою подібних 
списків, представлених усіма облас
тями України, закінчиться мораторій 
у законодавчій формі, оголошений у 
січні парламентом на які б те не було 
дії стосовно пам’ятників історії й 
архітектури, -  говорить заступник 
начальника Головного управління 
культури й охорони пам’ятників 
історії й архітектури Руслан Кухарен
ко. -  Створення такого загальнодер
жавного реєстру необхідно для того, 
щоб зупинити вакханалію з «прихва- 
тизацією» і знищенням архітектур
них шедеврів», (www.kievpress, info!

2 вересня, на День міста, вперше 
за історію Одеси представники 
різних християнських конфесій ор
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ганізували молитву за подальше 
процвітання міста. В єдиній у 
Східній Європі екуменічній морській 
каплиці святого Архистратига Ми
хайла молилися священнослужителі 
УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ, РКЦ, Об’єд
наної Методистської Церкви, 
Німецької Євангелічно-Лютерансь
кої Церкви. Головний фахівець уп
равління внутрішньої політики 
Одеської міськради О.Катишева вис
ловила задоволення, що за віднов
лення слави Одеси як справді морсь
кої столиці України молилися так ба
гато представників різноманітних 
Церков. У той же день у римо-като- 
лицькій катедрі Успення Пресвятої 
Богородиці, де похоронений один із 
перших мерів Одеси граф Олександр 
Ланжерон, представники різних хри
стиянських конфесій молилися за за
сновників міста та його нинішню 
владу і мешканців, -  повідомляє 
прес-служба Одеської дієцезії РКЦ. У 
храмі також відкрито виставку кар
тин під назвою «Християнська Оде
са». (RISU)

Олесь Бердник був засновником 
ідеї України як духовної республіки, 
ідеї духовної нації. Багатьом пам’ят
не зібрання тих, хто свого часу 
сприймав цю ідею на Гуцульщині 
біля Коломиї. «На жаль, ця велика 
космічна ідея досі не сприйнята, -  за
уважує вдова письменника-фантаста 
Валентина. -  А хіба можна творити 
державу без духовної основи? Я вірю, 
що людство з часом прийде до цієї 
високої ідеї». Українська духовна ре
спубліка Бердника стояла над тими 
політичними, ідеологічними, кон
фесійними відмінностями, які роз’єд

нують народ, утверджувала примат 
духовних, культурних, наукових та 
художніх цінностей цивілізації. 
Бердник вважав, що кожна нація є не 
випадковим поєднанням людей, а 
могутнім колективним духом, що 
має в еволюції Всесвіту своє унікаль
не призначення. Коли Україна обере 
шлях гармонізації, одухотворення 
всіх сфер свого життя, консолідації 
сил культури, науки, духовності, то за 
нею підуть інші народи, відбудеться 
формування у світі Братства Духов
них Республік. Шкода, що Олесь 
Бердник не дожив до Помаранчевої 
революції. Може б його ідеї в дечому 
послугували б нині Україні. (Столи
ц я . - №22)

В Миколаєві у центрі міста архео
логи виявили храмовий комплекс, 
якому більше 3-х тисяч років.
Скоріше це храм «граду людей 
кімерійських», про який писав ще 
Гомер. Храм водночас служив і обо
ронною спорудою для давнього 
міста. Будівля складається з двох час
тин -східної, де знайдено поховання, 
і західної, де скоріше відбувалися по
клоніння. В ритуальних ямах знайде
но дві кам’яні стели у формі людини, 
поховані головою на південь і за
криті глиняними пробками. Ці да
лекі наші предки певнощо поклоня
лися річкам, бо ж було знайдено ще 
керамічний горщик з кістками де
кількох сомів. Археологічні знахідки 
дають підставу твердити, що посе
ленці вшановували небесних богів і 
земних героїв.

Всеукраїнська Рада Церков та 
релігійних організацій на своєму
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червневому засіданні прийняла звер
нення до органів влади щодо впрова
дження законодавчого механізму 
більш жорсткого обмеження пропа
ганди і реклами алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів. Релігійні 
лідери також пропонують обмежити 
приховану рекламу торгових марок 
алкогольної і тютюнової продукції у 
формі спонсорської участі в розва
жальних, спортивних та інших пуб
лічних заходах.

Щомісячно з травня по жовтень 
13 числа о 13-й годині перед Софією 
Київською збираються віруючі з 
трьох власне українських Церков -  
Київського Патріархату, Автоке
фальної Православної та Греко-Ка- 
толицької. Вони моляться за єдність 
України, народу і Церкви. Священик 
УПЦ КП Сергій сподівається, що з 
часом до них приєднаються й віру
ючі інших християнських церков, 
що буде засвідчувати соборність Ук
раїни. Проте в храм молільників не 
пускають, бо ж тепер будь-яке зов
нішнє непродумане втручання в ауру 
будівлі наблизить цю памятку світо
вої культури до «смерті». Заст. дирек
тора Софійського заповідника Ірина 
Марголіна пояснює це так: по-пер
ше, кіптява від свічок проникає у 
«пори» храмового живопису, фрески 
і мозаїку; по-друге, спів хору створює 
вібронапруження в соборі, переви
щує природний фон у ЗО разів; по- 
третє, присутність в будівлі багатьох 
віруючих порушує температурний і 
зволожений режим». Ірина Мар
голіна зауважує: «Регулювати можна 
лише екскурсійний потік, але не на
товп віруючих у дні свят». Ще одна

Релігійне життя України__________________

небезпека — ваговий тиск великого 
людського зібрання на ту гірку, на 
якій збудовано храм, призведе до 
зовні непомітних, але все ж при цьо
му наявних мікроземлетрусів. Вже 
тепер говорять про незначний нахил 
дзвіниці із-за тих новобудов, які 
з’явилися по-сусідству. Врахуймо та
кож і те, що із-за наявного розколу 
українського християнства на різно
маніття його церков, вирішити пи
тання шляхом передачі його для бо
гослужінь одній із них призведе до 
міжцерковної ворожнечі. Софія -  це 
вже не просто храм, а культурно- 
історична пам’ятка світового значен
ня, це культурний здобуток всіх ук
раїнців, а не лише православних і до 
того ж лише якоїсь однієї Церкви. Як 
і в багатьох інших країнах, вона у 
свій «пенсійний вік» може слугувати 
лише як музей. Згадаймо тут, що її 
прототип Софія Константинополя з 
1934 року також має статус музею.

Внук колишнього Першого сек
ретаря ЦК КП України Петра Шелес
та, якого називали «радянським ук
раїнцем» з наголосом на другому 
слові, Петро Шелест-молодший про 
свого діда сказав, що він не був віру
ючою людиною, але був хрещеним. 
«Він мав внутрішню віру, поважав 
християнські заповіді. Я сказав би, 
що він був «нормальним» атеїстом». 
(Газета по-украінські)

В Києві з’явився новий спад
коємець святого князя Володимира.
Ним є Володимир Вільдяєв, який 
різними шляхами доводить таку 
свою спорідненість. Він заявляє 
навіть, що знає, де знаходиться зник-
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ла голова Хрестителя. Це десь в 
Німеччині, яку спадкоємець обіцяє 
зрештою відшукати й привезти у 
відбудовану Десятинну Церкву, в 
якій зберігалися мощі рівноапос
тольного князя. Звернення В.Віль- 
дяєва до Православних Церков з 
проханням надати йому кошти для 
реалізації задуму залишилося без 
відповіді. (Сегодня. -  31 серпня)

Газета «Сегодня» і зокрема її ко
респондент донецького походження 
Євген Іхельсон працює на розпалю
вання міжцерковної ворожнечі. Це
засвідчують навіть орієнтації заго
ловків її публікацій в переддень і 
опісля перенесення осідку УГКЦ до 
Києва. Ось вони: «Кардинал не дол
жен вести себя как бандит» (12 серп
ня), «Грядет религиозная драка?» (18 
серпня), «Били иконами, бросали 
камнями» (22 серпня). Газета так 
вибірково підходила до видруку вмі
щених в ній різних інтерв’ю, що 
складалося враження про її бажання 
якось спонукати до міжконфесійної 
конфронтації. А ось «Газета по-киев- 
ски» (№157) умудрилася вмістити на 
одній сторінці фотографію київсько
го василіанського храму УГКЦ й 
унітазу.

Церкву Спаса збудовано на тери
торії Інституту бджільництва в 
Києві. Храм композиційно об’єднує 
всі споруди Інституту у цілісний ан
самбль. Люди можуть не лише раз на 
рік освячувати мед і яблука, а й 
відвідувати служби Божі, які тут 
віднині буде відправляти священик 
УПЦ Київського Патріархату. Київ
ський міський голова Олександр

Омельченко привітав присутніх із 
народженням храму. «Божі мухи», як 
в народі називають бджіл, виробля
ють такий продукт, який забезпечує 
міцне здоров’я і довголіття.

Ризиковано українкам виходити 
заміж за іноземця-мусульманина. Від
цього застерігає Мар’яна П’єцух в га
зеті «Україна молода» (16 серпня). 
Одружившись з алжирцем і виїхав
ши з ним до Алжиру, Ольга Фіцай че
рез рік повернулася в своє Закарпат
тя, залишивши там відібраних у неї 
двох синів. Жінку обурювали прави
ла життя за мусульманськими тра
диціями. «Мене виганяли з-за столу, 
не дозволяли їсти зі всіма і навіть в 
кухні разом зі всіма перебувати, до 
мене ставилися як до собаки», -  роз
повідає вона. Більше того, батьки чо
ловіка навіть заборонили дітям нази
вати її мамою, вимагали від них, щоб 
мамою вони називали бабцю. На 
знущання постійні чоловіка над со
бою Ольга не знала як навіть реагува
ти і до кого звертатися за якоюсь до
помогою. Лише завдяки втручанню 
посольства України вдалося визволи
ти Фіцай із сімейного ув’язнення, а 
ось дітей -  ні.

Активісти народного фронту «Се- 
вастополь-Крим-Росія» на мітингу 15 
вересня в Сімферополі заочно прису
дили до страти колишнього Прези
дента Росії Бориса Єльцина. Вину йо
го ці українофоби вбачають в тому, 
що Єльцин «без жодного вистрелр 
віддав в руки уніатів і бандерівців 
«Мільйони своїх братів і сестер» в 
Криму і Севастополі, до складу 
«національно-феодальної держави».

__________________ Релігійне життя України
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Одним із засобів повернення Ук
раїни в лоно новостворюваної Ро
сійської імперії є позбавлення ук
раїнців їх власної мови шляхом по
ширення Православною Церквою 
України Московського Патріархату 
у нас через свої богослужіння і вид- 
руки російської мови, ставлення до 
тих, хто користується при цьому ук
раїнською мовою, як до єретиків. 
Дописувач газети «День» Дм. Кор
шунов запитує: «А чи не порушує 
Конституцію така діяльність УПЦ 
МП, явно спрямована проти неза
лежності України? Мені здається, 
що вона дуже схожа на позицію за
бороненої через це «совєцької» 
КПУ».

Протизаконне і антиконституцій- 
не свавілля місцевих Рад в Західному 
регіоні України не знає меж. Так, всу
переч всеукраїнським Конституції і 
законам про свободу совісті й освіту 
обласні Ради Галичанських областей 
узаконили викладання в школах хри
стиянської етики. А ось Підволо- 
чиська райрада навіть відвернула 
рішення Міносвіти України про по
всюдне введення в школах країни в 
5-6 класах курсу «Етика», бо ж дивись 
в школах вже викладається єдиносві- 
тоглядний і конфесійно, навіть гре- 
ко-католицько зорієнтований курс 
християнської етики. Як бачимо, в 
Галичині процвітає юридичне сва
вілля. А що буде і як заспівають гали
чани, якщо депутати Сходу чи Півд
ня додумаються ввести в школах 
курс з основ атеїзму? А вони мають 
для цього можливості і підстави, бо 
ж тут люди далекі від світоглядної 
неосвіченості.

Донька Юліі Тимошенко визна
вала напочатку себе вірною Право
славної Церкви Московського Патрі
архату. Сама екс-прем’єрка часто 
відвідує Києво-Печерську Лавру. Во
на навіть кавалер православного ор
дену Святої Катерини. Нагорода ця 
за те, що 10 років тому Юлія Тимо
шенко побудувала в Кіровоградській 
області два храми для УПЦ МП. На 
початок жовтня було призначене 
вінчання в Києво-Печерській Лаврі 
Жені Тимошенко із британським ро
кером Шоном Карром, проте йому у 
зв’язку з цим треба було прийняти 
православ’я. Вінчати їх мав ігумен 
Варлаам. Проте ситуація з часом 
змінилася. Хоч Карр і прийняв пра- 
вослав‘я, але 2 жовтня вінчання 
відбулося у Видубицькому монастирі 
(Київськоий Патріархат). Для цього 
Шону можна було і не міняти свою 
конфесію, бо Київський Патріархат 
визнає і католицьке, і англіканське 
хрещення. Місце вінчання до остан
нього трималося в таємниці.

Політична невдаха лідерка про
гресивних соціалістів Наталія Віт- 
ренко, змінивши свої світоглядні 
орієнтації, прагне видати себе за вір
ну Московсько-Православної Церк
ви. Не маючи можливості самос
тійно збирати різні антивладні зіб-
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рання, вона прилучається тепер до 
тих акцій, які проводять біляцер- 
ковні структури УПЦ МП. Це можна 
було бачити, коли вона прилучилася 
до московсько-православних, які 
протестували проти перенесення 
осідку УГКЦ до Києва. Тепер пані 
Наталія виступає проти утворення в 
Україні своєї Помісної Православної 
Церкви, зокрема проти відкриття 
подвір’я в Києві Константинопольсь
кого Патріархату.

Шевченко -  апостол Правди і 
Свободи. Така думка з’являється у 
кожного, хто бачить пам’ятник Вели
кому Кобзарю, відкритий в серпні в 
Ковелі. Скульптор Василь Бородай 
втілив українського Мойсея як про
рока нації. З пророчим жестом він 
йде назустріч людям, показуючи ук
раїнцям шлях в майбутнє. Біда Ук
раїнських Православних Церков в 
тому, що вони віднаходять десь там 
на російських теренах різних замуче
них монастирських пророків, вша
новують їхні кістки, в той час як ук
раїнський народ поза церквами ка
нонізує борців за свій поступ як Апо
столів Нації. То ж за історією треба 
встигати, а не плентатися в її хвості.

ПРАВОСЛАВ’Я

11 серпня у приміщенні Патрі
архії в м. Києві відбувся Архиєрейсь- 
кий Собор Української Автокефаль
ної Православної Церкви і засідання 
Патріаршої ради. В Архиєрейському 
Соборі брали участь всі архиєреії 
УАПЦ і члени Патріаршої Ради. Го
ловним питанням на Соборі стояла 
можливість об’єднання УАПЦ з 
іншими Православними Церквами

України в Українську Помісну Пра
вославну Церкву. На Собор прибув 
Предстоятель УПЦ Київського 
Патріархату Патріарх Філарет, який 
висвітлив своє бачення об’єднання 
Церков в єдину Помісну Церкву. Со
бор прийняв рішення провести у 
найкоротший термін єпархіальні 
збори у кожній єпархії УАПЦ з пи
тання об’єднання і скликати наступ
ний Архиєрейський Собор для по
дальшого вирішення питання про 
можливість об’єднання в єдину 
Помісну Церкву. Архиєрейський Со
бор також висловив міркування про 
необхідність участі в об’єднавчому 
процесі представників УПЦ МП. Со
бор прийняв рішення запросити 
представників Вселенського Патрі
арха для прийняття активної участі у 
об’єднанні Українських Православ
них Церков згідно з канонами Пра
вославної Церкви. Архиєрейський 
Собор вирішив запропонувати від
криття подвір’я Вселенської Патрі
архії у Львові у Соборі Успіння Пре
святої Богородиці та в Києві в одній 
із церков чи монастирів, які, можли
во, будуть запропоновані від УПЦ 
КП. На Соборі вирішувалися також 
поточні питання внутрішнього жит
тя УАПЦ. Зокрема, позитивно ви
рішено питання про архиєрейську 
хіротонію ігумена Іларіона (Савчука) 
на єпископа Черкаського й Кірово
градського. Також розглядалось пи
тання про заміщення вакантної ка
федри Харківсько-Полтавської єпар
хії УАПЦ. «Архиєрейський Собор 
високо оцінив і висловив подяку 
Президенту України Віктору Ющен
ку та Уряду України за сприяння і 
підтримку об’єднавчого процесу
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Православних Церков України в єди
ну Помісну Православну Церкву для 
консолідації Українського народу і 
зміцнення Православ’я на теренах 
України», -  говориться в офіційному 
повідомленні прес-служби УАПЦ. 
(юш ш о&ііфіі

Владика Харківсько-Полтавської 
православної єпархії Ігор Ісіченко
висловив своє несприйняття праг
ненням у відсутності представників 
керованої ним спільноти і за втручан
ня державних органів, як він заявив, 
приєднати групу «митрополита Ме- 
фодія» (Валерія Кудрякова) до УПЦ 
КП. Він вважає, що нова державна 
адміністрація продовжує релігійну 
політику Леоніда Кравчука і Леоніда 
Кучми, чим порушує гасла Помаран
чевої революції. Владика знову заяв
ляє про якусь свою вірність опіці 
проводу УАПЦ в діаспорі, але водно
час зауважує: «Ми не збираємося бо
ротися з державними програмами 
подолання міжцерковних чвар». 
(Шлях Перемоги. -1 7  серпня)

Архиепископ Ігор Ісіченко вва
жає, що в тому процесі об’єднання 
УПЦ КП та УАПЦ, переговори про 
який ведуть ієрархи декількох 
єпархій Автокефальної Церкви, про
глядається не скільки налаштова- 
ність на об’єднання, як повернення в 
лоно тієї Церкви, до якої раніше на
лежали ці владики. Архиепископ за
уважує: «Сподіваємося, що поверта
ються з покаянням, а не для плекан
ня нових розколів і зрад. Очевидно, 
що їхня присутність у клірі УАПЦ, 
доктрина якої лишилася для цих осіб 
чужою і незрозумілою, була не біль

ше як кон’юнктурним ходом або ви
конанням політичних доручень. І на
ша єпархіальна спільнота не має з 
цими особами нічого спільного».

«Для кожного відповідального 
християнина плекання миру і сус
пільної злагоди є вищою метою 
служіння державі. Я, високо цінуючи 
Юлію Тимошенко, -  сказав у своєму 
інтерв’ю газеті «Голос України» (15 
вересня) православний архиепископ 
Ігор Ісіченко, -  сподіваюся, що вона 
визначатиме свою життєву позицію 
із врахуванням цього. Хоча ми по
винні розуміти, що подолання 
суспільної несправедливості і різних 
суспільних патологій є також завдан
ням, гідним християнина» .

Призначений новий єпископ 
УАПЦ на Харківсько-Полтавську 
єпархію. Враховуючи те, що ар
хиепископ Ігор Ісіченко виведений 
за штат УАПЦ, предстоятель цієї 
Церкви митрополит Мефодій своїм 
указом призначив главою Харків
сько-Полтавської єпархії УАПЦ ар
химандрита Іларіона (Олега Да- 
маскіна). Цікавим є те, що свого часу 
цього владику бачили в компанії 
Н.Вітренко і Дм.Корчинського. (Ус
пенська вежа. -  Вересень)

Православна Церква Київського 
Патріархату не є такою непримири
мою щодо інших християнських 
спільнот, як Церква Московська.
«Ми дивимося на протестантів як на 
християн, поскільки вони прийняли 
хрещення, -  зауважую Патріарх УПЦ 
КП Філарет. -  Ми ставимося до них 
позитивно, ведемо діалоги на пред-
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мет спільної участі в духовному 
відродження суспільства». (Україна 
християнська. -№13-14)

Патріарх УПЦ КП Філарет не по
годжується з пропозицією декого з 
ієрархів УАПЦ запросити на предсго- 
ятельство Об’єднаної Православної 
Церкви України митрополита із СІЛА 
Всеволода, бо ж він є громадянином

іншої країни й ієрархом іншої Церк
ви. До того ж, він не знає українські 
реалії, як то було із Мстиславом. На 
думку Патріарха Філарета її предстоя
тель має обиратися шляхом таємного 
голосування із нині діючих двох 
керівників УПЦ КП та УАПЦ. Відтак 
якби трапилося чудо об’єднання, то 
треба було б робити вибір між митро
политами Мефодієм і Філаретом. Хоч 
тут постає питання, а чому б не вису
нути в претенденти глави об’єднаної 
Церкви ще двох-трьох ієрархів від 
Церков, які йдуть на об’єднання, щоб 
зняти те несприйняття ні Мефодія, ні 
Філарета, яке є в УПЦ КП і УАПЦ? 
Патріарх Філарет вважає, що після 
об’єднання слід всіх архієреїв зали

шити на їх єпархіальних кафедрах, а 
священиків -  на їх парафіях. Отже, 
нікого не зміщувати, ні переміщати.

Українська Православна Церква 
США веде судові процеси проти 
послідовників УПЦ Київського 
Патріархату. Так, УПЦ СІЛА судить
ся з вірними Вознесенської парафії 
Кліфтона (штат Нью-Йорк), які виг
нали свого священика, виселили йо
го із церковного будинку і найняли 
собі священика з греко-католиків. 
Американська Церква звинувачує 
Патріарха Філарета у втручанні в 
православне життя Америки, що є, з 
її переконань, антизаконним.

Комуністи вимагають Патріарха 
Філарета повернути переказані в 1991 
році на очолювану ним Церкву понад 
25 мільйонів коштів Компартії. Народ
ний депутат ВР від компартії Леонід 
Грач звернувся до генерального проку
рора С.Піскуна з проханням перевіри
ти цю інформацію. Тим більше, що хо
дять слухи, що ці гроші знаходяться на 
рахунках у банках СІЛА та Гонконгу. 
Гроші ці, згідно рішення Президії Вер
ховної Ради під головуванням Л.Крав- 
чука нібито мали йти на відновлення 
Успенського собору Києво-Печерської 
Лаври. Але ж собор потім відновили за 
рахунок держбюджету. Прес-служба 
УПЦ КП вимогу комуністів розцінила 
так: «Це просто чергова провокація 
Московського Патріархату і про- 
російських політиків проти незалежно
го від Москви Православ’я».

На території Видубицького мона
стиря в Києві відкрито ресторан, що
має два меню -  світське і церковне.
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Якщо перше меню включає лише ук
раїнську народну кухню, то друге -  
враховує періоди церковних свят і 
постів. Багато блюд в монастирсько
му ресторані готуються за рецептами 
отця Григорія. Є тут і фірмові на
стойки -  на сухофруктах, м’яті, ім
бирі та ін. Посуд в ресторані стилізо
ваний. Тут все працює на атмосферу 
старовини. (Факты. -  26 серпня)

«Я знаю одне -  аналізуючи той 
стан, в якому зараз знаходиться Ук
раїнське Православ’я, все більше 
впевнююся в тому, що Україні конче 
необхідна автокефалія Православ’я, -  
заявив у своєму інтерв’ю газеті 
«День» (№125) архиепископ Черкась
кий Софроній (УПЦ МП). -  Москва є 
бар’єром, перешкоджає нам спілку
ватися зі світовим Православ’ям... 
Коли державне питання в Україні бу
ло вирішене, логічно і невідворотно 
постало питання незалежності її 
Церкви. Це -  натуральний шлях, аль
тернативи якому немає і не може бу
ти». Такі міркування владики викли
кали ґвалт в середовищі Церкви Мос
ковського Патріархату. Організовано 
написання протестних листів ар
хиепископу. Особливо у цьому 
відзначаються біляцерковні братства.

І я не я і хата не моя. Таким ук
раїнським прислів’ям можна охарак
теризувати ту словесну еквілібристи
ку, до якої вдається Предстоятель 
Православної Церкви України Мос
ковського Патріархату митрополит 
Володимир, коли просить називати 
очолювану ним церковну спільноту 
лише «Українська Православна 
Церква». Сам він значиться другою

особою Священного синоду Мос
ковського Патріархату, в структурі 
світового Православ’я очолювана 
владикою Церква не є ні автокефаль
ною, ні автономною, ні навіть екзар
хатом. Його, як главу української 
спільноти Російської Православної 
Церкви затверджує не Папа Римсь
кий чи Православний Вселенський, а 
саме Московський Патріарх. Чомусь 
соромно владиці від того, що його 
Церква носитиме у назві своїй дода
ток «Московського Патріархату». Тут 
не запереченням вживання цього до
датку треба відхрещуватися від 
Церкви Православної Москви, а 
своєю українськістю, чого, шкода, в 
Церкві, очолюваній Віктором 
Маркіяновичем, немає. Можна пора
дити владиці вийти зі свого офісу і 
заглянути в той книжковий кіоск, 
який розміщений тут же біля виходу, 
й попробувати знайти хоч одну кни
жечку українською мовою. То ж до 
митрополита можна буде прислуха
тися лише тоді, коли він скаже: не 
вживайте в назві очолюваної мною 
Церкви слово «Українська», бо ж я не 
знаю, чи є щось у нас українського. А 
якщо ще владика прочитає (а не ли
ше на титули подивиться) ті книжеч
ки, де пишуть, що «украина» то є 
«окраина» Московської держави та й 
народу такого як український не 
існує, то може він зрештою, через 
більше десяти років свого буття в Ук
раїні, проснеться й усвідомить, що 
народ України вже давно (навіть 
раніше російського) дозрів до набут
тя його Православною Церквою ста
тусу Автокефалії. Зрозуміло, що це 
сприяло б подальшому утвердженню 
України як незалежної держави,
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відкинуло 6 наявні зазіхання на нашу 
незалежність імперіалістів Росії і їх 
духовного окормлювача Московсь
кого Патріархату.

Предстоятель УПЦ МП митропо
лит Володимир направив на адресу 
багатьох керівників держави прохан
ня переглянути статтю 17 Закону про 
свободу совісті, яка визначає норми 
почергового богослужіння. Владику 
турбує те, що священикам його 
Церкви приходиться з повелінь 
місцевих органів влади відправляти 
в деяких храмах служби Божі почер
гово із священиками УПЦ КП або 
УГКЦ. Митрополит порушує питан
ня про ліквідацію цієї статті, бо ж во
на нібито є викликом релігійним по
чуттям віруючих і провокує міжцер- 
ковні зіткнення. Правда, якщо б вла
дика уважно прочитав настанови Ісу- 
са Христа про любов, то може б він 
просив про інше. Адже Спаситель 
вчив любити не лише ближнього, а 
навіть ворога свого. Лише за такого 
ходу мислення можна вважати себе 
християнином. А тут він просить 
державну владу допомогти йому не 
допустити до храму, закрити двері 
перед одновірцем-християнином.

Православна Церква України 
Московського Патріархату негатив
но ставиться до ідеї Президента В. 
Ющенка про утворення «Єдиної 
Помісної Церкви». Керуючий спра
вами УПЦ МП архієпископ Митро
фан в своєму інтерв’ю заявив: 
«Політики будь-якого рівня і навіть 
Президент не мають права і не по
винні втручатися у внутрішні справи 
Церкви.... Якщо Президент визначає

конкретні терміни цього, то тут він 
суперечить сам собі. Не можна сьо
годні визначати якісь терміни, що 
засвідчує минуле: обіцяли до якогось 
року оголошення чи дарування авто
кефалії, але всі прогнози не збували
ся. Гадаю, що визначення якихось 
термінів чи штучне прискорення 
процесу усугубить і без того складну 
релігійну ситуацію. Виходячи з цьо
го, на останньому засіданні Синоду 
УПЦ було прийняте особливе звер
нення до Президента, в якому гово
риться, що єпископат нашої Церкви 
готовий брати участь і в переговор
ному процесі, проте без участі поз
бавленого всіх духовних звань ко
лишнього митрополита Філарета 
(Денисенка), оскільки він анафемо- 
ваний». (Спасите наши души! -  №8)

Московсько-православні батюш
ки Одещини нехтують наявністю в 
області інших конфесій, зокрема 
християнських Церков і організацій.
Вони навіть прагнуть перебрати на 
себе функції місцевої влади. Про це 
свідчить їх збіговисько в Літератур
ному музеї на тему «Православний 
погляд на викладання етики віри у 
загальноосвітніх навчальних закла
дах». Було оголошено, що цю конфе
ренцію проводить відділ релігійної 
освіти, катехизації і місіонерства ра
зом з міським і обласним уп
равліннями освіти. Як виявилося, 
ніхто із цих «світських співорганіза- 
торів» участі в роботі конференції не 
брав. Головне завдання конференції 
-  не допустити протестантів до ви
кладання курсу з християнської ети
ки, бо ж те, що це будуть робити мос
ковсько-православні батюшки, вже
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нібито вирішено: діти мають слухати 
лише православних канонічних 
попів. На конференції від виступаю
чих перепадало всім різновидам про
тестантизму, а особливо місіонерам, 
які завозять у школи комп’ютери і 
різні технічні засоби навчання. Зре
штою конференціалісти прийшли до 
висновку, що замість етики слід вив
чати «Основы православной культу
ры» по підручнику А. Бородіної, вид
рукуваний в Москві. Тут вже вкотре 
виявилася українофобська позиція 
одеського московсько-православно
го священства, що не визнає право 
українства на свою самовизна- 
ченість. (В. Савельев)

Московський Патріархат разом з 
партією «Союз» віднайшли новий 
спосіб духовної колонізації України.
Вони привозять сюди мощі (зро
зуміло -  частинку розчленованого 
тіла) якогось російсько-православ
ного святого, влаштовують шоу-по- 
клоніння їм, а опісля залишають їх 
тут назавжди. Це православне язич
ництво нині процвітає. При цьому 
такі святині і різні чудотворні ікони 
навіть більше вшановують, ніж са
мого Бога і його Сина Ісуса Христа. 
Про них в цьому шумі навіть забува
ють. Моляться вже до посередника з 
проханням, щоб він молився за них 
перед Богом. До того ж, ще вдаються 
і до явного кощунство: тіло покійни
ка роздирають на кусочки і розво
зять в різні куточки Землі, не думаю
чи про долю цього небіжчика під час 
Суду Божого. Бо ж то лише Бог, а не 
земна Церква визначає, хто є хто. 
Благо хоч протестанти уникли від 
цього творення якихось малих хрис
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тиянських божків і відтворення 
форм поклонінь ще доби первісних 
вірувань. А тут -  цілий парад мощей. 
Прошуміли урочистості з привезен
ням мощей Івана Хрестителя, Мико
ли Чудотворця, Володимира Хрести
теля. А ось в серпні-вересні вже но
вий шум: привезли мощі із
російського Свято-Дівеївського мо
настиря Сарафима Саровського. Ба
чите, вони чудотворні, бо ж виявили 
свою зцілюючу силу й царю Миколі 
II, і всій його родині. Але в цій акції 
прихований підтекст відродження 
знову якоїсь імперії, в якій російські 
святі нині будуть опікуватися й ук
раїнцями. То ж українці мають про
сити про своє заступництво за себе в 
посередників родом з Росії. Нібито в 
нас немає своїх святих і святинь. При 
цьому всім відомі політичні уст
ремління партії «Союз», яка ор
ганізувала привезення мощей. Цим 
актом вона явно працює на сподіван
ня відродження Союзу вже без лапок. 
Ось що сказав лідер «Союзу» О.Кос- 
тусєв: «Преподобний Серафим Са- 
ровський -символ православ’я, який 
об’єднує слов’янські народи в одну 
велику дружню сім’ю. Це свято не 
тільки для всіх православних христи
ян України, але і для наших братів із 
Росії...». Ось тільки незрозуміло чому 
п. О.Костусєв тоді виключає із 
слов’ян поляків, чехів, словаків, бол
гар, сербів, словен та інші слов’янські 
народи. Проте підтекст затіяного 
«Союзом» зрозумілий -  новий Союз.

Мощі Серафима Саровського во
зили Україною. Насправді дані мощі 
мають сумнівне походження і, як 
стверджують російські фахівці, їх на
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лежність Саровському є дуже малой
мовірною. Є сумніви й щодо чу
додійної сили мощей. Проте це не за
вадило московським комерсантам у 
рясах протягом місяця возити мощі 
різними московсько-православними 
єпархіями України. Організував цю 
акцію явно з політичним прицілом 
на наступні вибори до ВР лідер партії 
«Союз» Олексій Костусєв. В такий 
спосіб цей московсько-православ
ний місіонер хоче ще раз актуалізува
ти ідею повернення до якогось ново- * 
го міждержавного східнослов’янсь
кого союзу: «Це свято не тільки для 
православних християн України, але 
й для наших братів з Росії, адже діян
ня преподобного Серафима Са- 
ровського тісно пов’язані з духовним 
життям наших народів, з єдиною для 
усіх нас вірою і церквою». В такий 
спосіб партія «Союз» знову втягнула 
невибагливу Московсько-православ
ну Церкву України в сферу політич
ної діяльності, поставила її в ряди 
служак армії російських імперіа
лістів. Серед перших союзників про- 
російського «Союзу» значиться ар
хиепископ Павло -  настоятель Киє
во-Печерського монастиря.

Предстоятель УПЦ МП митропо
лит Володимир благословляє заходи, 
в основі яких звучить плач за колиш
ньою Російською імперією, її царем- 
батюшкою. Так, він благословив 
відзначення в Україні 87-ї річниці за
гибелі царя Миколи II і його сім’ї. 
Незрозуміло лише, чому цей захід 
владика розглядає як патріотичний. 
До того ж, коли Україна зацікавлена, 
як і інші незалежні держави, мати 
свою Православну Автокефалію, ми

трополит знову настирливо засвідчує 
«нерозривну єдність» із Російською 
Православною Церквою, виявляє ту
гу за колишньою «єдиною держа
вою». В реалізації таких українофоб
ських устремлінь особливо відзна
чається така біляцерковна структура 
УПЦ МП як Союз православних 
братств України. (Спасите наши ду
ш и ! -№8)

Отець Микола, настоятель храму 
ікони Божої Матері Іверської, який 
навчається в Інституті міжнародних 
відносин Київського ун-ту ім. Шев
ченка, в інтерв’ю газеті «Факты» за
явив: «Пройшли часи, коли в храм 
приходили лише бабці. Сьогодні в 
церкву йдуть освічені люди -  лікарі, 
юристи... Тому пастир має «відпо
відати». Адже живемо ми у вік 
інформації. При цьому слід врахову
вати, що «формат» життя стрімко 
змінюється» (22 вересня).

Відразу вісім православних хра
мів передала влада Харкова у 
власність УПЦ МП. Віруючим пере
дані храми, де раніше вже проводи
лися богослужіння. Це Іоанно-Усік- 
новенська, Свято-Пантелеймонів- 
ська, Свято-Троїцька, Свято-Ка
занська, Петропавлівська, Трьохсвя
тительська церкви, а також два хра
ми на честь святителя Миколи. Готу
ються документи про передачу Церк
ви харківського Благовіщенського 
кафедрального собору, а також хра
му Олени і Костянтина. Така пос
пішність з боку влади може бути по
яснена лише одним -  процес консти
туювання Української Помісної Пра
вославної Церкви перейшов у прак
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тичну площину, а тому Московський 
Патріархат поспішає привласнити 
собі якнайбільше майна, щоб потім 
максимально утруднити перехід 
своїх громад до Помісної Церкви. 
Дивно тільки, що влада, яка декларує 
необхідність в Україні Помісної 
Церкви, сама ж робить все можливе, 
щоб унеможливити в майбутньому 
розвиток цієї Церкви в країні.

Митрополит Одеський Агафан- 
гел відчуває себе ледь не губернато
ром, як він каже, Новоросії. Для ньо
го Україна не існує, а тому, протесту
ючи проти діяльності Одесько- 
Кримської єпархії УГКЦ, він закли
кав православних керованої ним 
єпархії: «Повстаньмо за землю
Російську!».

Благословенна митрополитом 
Дніпропетровським УПЦ МП Іри- 
неєм преса (зокрема часопис «Спаси
те наши души!»), постійно видруко- 
вує статті українофобського змісту. 
Тут звучать заголовки: «Где ты, вели
кий и могучий русский народ?», 
«Триединая Русь», «Кому нужна еди
ная Украина?», «Боже, Царя храни», 
«Рождение украинского мифа» і т.п. 
Не дивно було б, якби такі статті вид- 
руковувала преса, благословенна 
Одеським митрополитом-росіяни- 
ном Агафангелом. Іриней здається з 
України, але добре слово про Україну, 
її народ, прагнення до національного 
самовираження у нього не знайдеш. 
На одній із конференцій, яка прово
дилася під протекцією Митрополита 
Іринея в Дніпропетровську, навіть 
роздавали брошурку, в якій про Ук
раїну говорилося як про «окраину»

Російської держави, а захід відкрився 
гімном «Боже, царя храни».

Чому митрополита Володимира, 
Предстоятеля ніби і самостійної 
УПЦ МП, не було на Молитві у 
Софіївському соборі 24 серпня, пояс
нили у Москві. «Представнику ка
нонічної УПЦ не варто було брати 
участь в молебні, організованому в 
День Незалежності України в 
Софійському соборі Києва», -  сказав 
відомий своєю наближеністю до 
керівництва РПЦ диякон Андрій Ку- 
раєв. «Мені більше сподобалося б, 
якби в Софійському соборі не було 
навіть і представників митрополита 
Володимира. Тобто окремо, в своєму 
соборі, звичайно, відслужити моле
бень можна, сказати добре слово про 
свою країну, молитися про її 
процвітання -  це все природно і нор
мально. Але в даному випадку була 
якась ненормальність», -  сказав дия
кон. Кураєв пояснив, що для право
славних було дивно спостерігати мо
лебень у Софійському соборі, на яко
му Президент В.Ющенко стояв на 
місці Патріарха. «Якби справа відбу
валася в Росії, ми б сказали був «вчи
нений молебень святковий у присут
ності президента». А ось тут сказати 
так не можна: якщо в Росії президент 
приходить на молебень, то він стоїть 
збоку. І навіть царське місце в Ус
пенському соборі збоку, біля правої 
колони», -  відзначив Кураєв. Він та
кож звернув увагу на те, що молебень 
на День незалежності проходив саме 
в Софійському соборі, який є музеєм 
і не переданий жодній з Церков Ук
раїни. «Це означає, -  вважає диякон, 
що держава на своєму майданчику
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вибудовувала конфесії за рангом і 
визначала, хто головний, а хто ні. За
головну роль грав Філарет, очевидно, 
за заслуги в справі «оранжевої рево
люції». Це все зрозуміло. Але при 
цьому стає явним, що держава бере в 
свої руки ініціативу і важелі щодо 
встановлення релігійного порядку, 
бажаного для України». У цьому ви
падку, сказав А.Кураєв, «у православ
них України пробуджуються давні 
побоювання ще епохи президента 
Л.Кравчука, що держава може вияви
тися дуже завзятою і однозначною в 
цих своїх прагненнях». На його дум
ку, чергова заява В. Ющенка про не
обхідність створення «Єдиної 
Помісної Української Церкви» була 
цілком очікуваною. (ua.for-ua.com)

Дехто відсутність глави УПЦ 
Московського Патріархату митропо
лита Володимира (Сабодана) на 
спільній молитві у Софії і урочистос
тях з відзначення 14-ї річниці Неза
лежності розглядає як демарш- 
відповідь владики на засудження 
Президентом В.Ющенком конфрон
таційної налаштованості УПЦ МП 
на перенесення до Києва осіду УГКЦ. 
«Це -  внутрішня справа греко-като- 
лицької Церкви, -  зауважив Прези
дент. -  Ніхто не має права «вказувати 
пальцем», в якій кому бути вірі і 
вирішувати замість Церкви, де має 
знаходитися її центр... Якщо ми 
наслідуємо Біблію, якщо ми відноси
мо себе до віруючих, давайте полю
бимо ближнього -  з його почуттями 
і з його вірою. Тільки так можна 
формувати доброзичливі відносини 
із братськими Церквами». Як відомо, 
митрополит Володимир направив до

Президента Звернення не допустити 
перенесення офісу греко-католиків із 
Львова, а преса Церкви навіть підбу
рювала вірних до активного проти
стояння. (День. -№ 153)

Своїми інформаціями про пре
зентацію в Ужгороді книг т.зв. ру
синською мовою преса Дніпропет
ровського владики Іринея сприяє 
розпалюванню сепаратизму на За
карпатті. Водночас він друкує лише 
такі інтерв'ю, які зорієнтовані на збе
реження підпорядкованості право
славних України Церкві-колонізато- 
ру -  Московському Патріархату. Так, 
газети дніпропетровського владики 
не видрукували ні Звернення до єпи
скопату УПЦ, ні інтерв'ю з поруше
них у Зверненні питань газеті «День» 
Черкаського владики Софронія з 
приводу долі Українського Право
слав'я, а ось Відкритий лист вірую
чих Черкаської єпархії до владики 
(явно організований українофобами 
з УПЦ МП) видрукувано повністю. 
То ж цілком зрозуміло, чому на кон
ференціях, організованих під патро
нажем митрополита Іринея, звучить 
імперський гімн Росії.

В Україні створене всеукраїнське 
об’єднання «Православний вибір» 
для відстоювання інтересів віруючих 
УПЦ МП на майбутніх парламентсь
ких і місцевих виборах. Воно створе
не на базі двох громадських право
славних організацій -  Союзу право
славних братств України і Право
славного братства Олександра Нев- 
ського, які очолюють відповідно Ва
лентин Лукіяник і Юрій Єгоров. «Не
обхідно домогтися, щоб на май
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бутніх виборах 2006 року у Верховну 
Раду й у місцеві органи української 
законодавчої влади кожен па
рафіянин канонічної православної 
церкви зумів зробити правильний 
вибір і підтримати саме ті партії і 
політичні об’єднання, які є щирими, 
а не кон’юнктурними прихильника
ми канонічного православ’я в Ук
раїні і його єдності з Російською пра
вославною церквою», -  йдеться в 
повідомленні, яке було оприлюднене 
26 вересня на прес-конференції в 
агентстві «Інтерфакс-Україна». В.Лу- 
кіяник повідомив, що «Православ
ний вибір» створюється як аналітич
ний центр для вивчення програмних 
положень політичних сил, що 
візьмуть участь у виборах, а також 
наступного моніторингу виконання 
їхніх обіцянок після виборів. За сло
вами Ю.Єгорова, у даний час про го
товність захищати інтереси Ук
раїнської Церкви вже заявили партія 
«Держава», Партія регіонів, Росій
ський блок, партія «Союз», партія 
послідовників Путіна. Комуністична 
партія України також «постійно 
підтримує на політичному рівні» по
зиції УПЦ МП. (мм ш п їе ф х-хеМі 
gjQtt.ru)

Створення об’єднання «Право
славний вибір» різко негативно оці
нюється іншими Церквами. Зокрема 
прес-секретар Київської Патріархії 
ігумен Євстратій Зоря сказав, що 
створення такої структури свідчить 
про те, що керівництво Московсько
го Патріархату і політичні сили Росії, 
які за ним стоять, не зробили належ
них висновків з результатів мину
лорічних президентських виборів і

Релігійне життя України_________________

надалі мають намір використовувати 
УПЦ МП і авторитет православ’я з 
політичною метою. «Ця організація 
створена не для відстоювання інте
ресів віруючих УПЦ МП на май
бутніх парламентських і місцевих ви
борах, а для нав’язування їм політич
ного вибору, зробленого в Мос
ковській Патріархії, -  сказав ігумен. -  
Якщо на президентських виборах 
2004 р. політична агітація велася без
посередньо від імені Церкви Мос
ковського Патріархату, то тепер си
ли, які підтримують і фінансують 
діяльність Союзу братств Лукіяника 
або інші подібні псевдоцерковні ор
ганізації, вирішили діяти більш тон
ко. Але так чи інакше ці політичні си
ли виявили бажання знову спекулю
вати іменем і авторитетом право
слав’я, розмінюючи його на тимча
сові політичні дивіденди. “Право
славний вибір» буде не стільки 
відстоювати права віруючих, скільки 
порушувати закони України, які за
бороняють використовувати релі
гійні почуття в політичних цілях.» 
Відповідаючи на питання про те, чи 
планує Київський Патріархат ство
рювати перед виборами в парламент 
подібні громадські організації, ігу
мен Євстратій сказав: «Київський 
Патріархат не планує брати участь у 
агітаційних кампаніях і цим самим 
порушувати закон, бо віруючі йдуть 
до храмів молитися Богу, а не слуха
ти агітацію. Українські виборці дове
ли, що вони самі здатні визначитися 
щодо власних політичних вподобань 
і відстоювати свій вибір. Наша Церк
ва буде молитися за справедливі ви
бори і за те, щоб ті, хто керуватиме 
нашою державою, діяли на благо Ук
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раїни і українського народу». 
(www. kievpatr. org. иа)

Союз православних громадян Ук
раїни пройде офіційну реєстрацію в 
Міністерстві юстиції й одержить ста
тус громадської організації. Про це
на прес-конференції в Києві заявив 
новий керівник СПГУ Валерій Кау
ров. За його словами, реєстрація ор
ганізації необхідна, тому що право
славні мають намір більш активно 
брати участь у суспільно-політично
му житті України. «Ми не будемо те
пер просити партії допомогти прий
няти той або інший закон, а будемо 
домагатися цього самі. Раніше ми не 
займалися загальноукраїнськими 
проблемами, зосередившись на 
регіональних», -  сказав Кауров. Най
ближчим часом віруючі УПЦ МП 
мають намір провести акції протесту 
в Києві проти відкриття подвір’їв 
Константинопольського Патріархату 
на території України. Зокрема, В.Кау- 
ров повідомив, що СПГУ планує ор
ганізувати пікетування посольства 
Туреччини, громадянином якої є 
Патріарх Варфоломій. (pravoslavie.ru)

П’яний батюшка з Церкви Мос
ковського Патріархату відспівує по
мерлих на Лісовому кладовищі в 
Києві. Так, коли в храм занесли до
мовину з полковником запасу, «ви
сокоморальний» навіть не помітив, 
що то чоловік. «Кого отпевать будем? 
Это -- Ольга?». Ніяк не могли втлума
чити нещасному, що то -  Василь. 
«Должна быть Ольга» -  наполягав 
він. П’яний чіп за 10 хвилин з п’ято
го на десяте щось доспівав до слів 
«вечная память» і тут справно взяв

«за роботу» 150 грн. Ще й на ремонт 
даху почав вимагати. То ж перш ніж 
прагнути ввійти в школи з прагнен
ням там вчити дітей моралі (це й без 
когось іншого там успішно роблять 
вчителі), слід Церкві потурбуватися 
про моральне виховання своїх свя
щеннослужителів, щоб вони не 
підривали в очах народу авторитет 
моралі християнства. (Вечірній Київ. 
-  27 серпня)

Всеукраїнське православне брат
ство святого Архистратига Божого 
Михаїла УПЦ виступило із заявою, в 
якій засудило спекуляцію політич
ною партією «Братство», якою керує 
Д.Корчинський, православними за
ходами та перетворення їх у по
літичні акції. Православні братчики 
вважають поведінку «братчиків» 
Корчинського такою, що суперечить 
християнським принципам. По
даємо текст заяви із деякими скоро
ченнями: «Занепокоєння православ
ної громадськості, вірних УПЦ МП 
викликає позиція політичної партії 
“Братство» щодо Православної 
Церкви. Декларації цієї партії про 
“перехід до Московського Патріарха
ту» саме на початку виборчих пере
гонів видаються у цьому контексті 
цинічними й такими, що не відпо
відають духові християнської щ и
рості й критеріям особистої скром
ності. Православна громадськість 
вбачає у такому крокові лідера партії 
“Братство» недобросовісні намаган
ня залучити як своїх виборців право
славних віруючих людей, прибіч
ників Московського Патріархату. 
При цьому необхідно особливо за
уважити, що декларації партії “Брат
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ство» суперечать їхнім публічним 
вчинкам. Так, зокрема, на релігійно
му заході з нагоди дня пам’яті Хре
щення Русі 14.08.2005 р., організато
ром якого був Союз Православних 
Братств України, політичною пар
тією “Братство» був учинений акт 
блюзнірства та зневаги до релігійних 
почуттів православних християн. 
Зневажаючи принципи християнсь
кої етики, прибічники “Братства» 
розгорнули під час Хресного ходу 
прапори політичної партії, а також 
залучили до колони священика 
Київського Патріархату, що викли
кало справедливе обурення віруючих 
людей. На зауваження представника 
Союзу Православних Братств Ук
раїни про неприпустимість такої по
ведінки та вимогу негайно припини
ти політичну маніфестацію, пред
ставники політичної партії “Братст
во» відмовилися реагувати. Таким 
чином, Хресний хід прибічники 
партії “Братство» намагалися пере
творити на політичний рекламний 
захід а також створити конфліктну 
ситуацію. Подібні блюзнірські акти 
партії «Братство» вчинялися на Хрес
них ходах неодноразово. То ж, 
репліка прес-секретаря Союзу право
славних громадян Росії Кирила Фро
лова про Дмитра Корчинського, 
керівника партії “Братство», як про 
“Савла», який під дією благодаті Бо
жої може стати “Павлом» (тобто свя
тим Павлом), а також заклик п.Фро- 
лова наслідувати приклад Корчинсь
кого, викликають справедливе зане
покоєння, а також розцінюються як 
образа релігійних почуттів вірних 
УПЦ МП. Ми звертаємося до право
славної громадськості із проханням
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бути особливо пильними у зв’язку із 
вчинками недобросовісних полі
тиків, які намагаються шляхом зне
важливої й блюзнірської поведінки, 
усупереч будь-якій логіці, видавати 
себе за «прибічників канонічної 
Церкви». Ми закликаємо віруючих 
людей діяти й міркувати згідно Пере- 
дання Святої Церкви, духу апос
тольської розсудливості й політичної 
незаангажованості». Від імені право
славної громадськості, Голова Союзу 
Православних Братств України Ва
лентин Лукіянік №2/230 21 вересня 
2005 р. (RISU)

Офіційний друкований орган 
Руської Істинно-Православної Церк
ви «Церковные ведомости» засудив 
практику використання Церкви в 
політичних передвиборчих техно
логіях і спекуляції УПЦ МП з моща
ми святих. Зокрема, аморальним 
визнано «православний піар» партії 
«Союз» і її лідера, а також поставлено 
під сумнів достовірність мощів свя
того Серафима Саровського, які 
партія «Союз» возить містами Ук
раїни. Про це йдеться у повідо
мленні, отриманому РІСУ 6 вересня, 
текст якого подаємо повністю (у пе
рекладі RISU): «Із сумом доводиться 
констатувати, що останнім часом в 
Україні знову посилилися спроби 
аморального використання Право
славної Церкви і її святинь у пере
двиборчій агітації. Зокрема, партія 
«Союз» та її лідер А.Костусєв знову 
намагаються використати в Україні 
т.зв. «православний піар» у політич
них цілях, транспортуючи містами 
України від імені партії «мощі Св.Се
рафима Саровського». Втягування
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Церкви у політичну пропаганду та 
інші акції суперечать Святим Кано
нам, а тому неприпустимо. Місія 
Істинної Православної Церкви, як 
Містичного Тіла Христового, -  
спасіння душ людських, вказування 
шляху до Царства небесного і єднан
ня з Христом Спасителем, стояння в 
Правді, Істині та Любові. Це головне 
і єдине Її завдання, для цього тільки 
Вона і була створена своїм Засновни
ком та Главою. Будь-які інші завдан
ня, політичні чи економічні, далекі 
Святому Православ’ю, а тому не по
винні мати місце або заохочуватися у 
Церкві. Незважаючи на сумне вико
ристання Церкви, доводиться з жа
лем констатувати, що «мощі Св. Се
рафима Саровського», які викорис
товуються партією «Союз» з метою 
політичного піару, насправді такими 
не є. Про ситуацію з мощами Св.Се- 
рафима Саровського Комісією з пи
тань канонізації РІПЦ було зроблено 
детальну доповідь Архиєрейському 
Синоду Руської Істинно-Православ
ної Церкви, з якої стає очевидним, 
що «мощі», які перебувають в 
Дівєєво (Росія) і привезенні політич
ною партією «Союз», насправді не 
належать Св.Серафиму Саровсько- 
му. Більш детально про це див. До
повідну записку Комісії з питань ка
нонізації Архиєрейському Синоду 
Руської Істинно-Православної Церк
ви про ситуацію з Мощами св. Преп. 
Серафима Саровського Чудотворця, 
опубліковану в «Церковных Ведомо
стей Русской Истинно-Православ
ной Церкви»: Великая Дивеевская 
тайна, Правда о мощах ср.прп.Сера: 
фима Саровского Чудотворна», (шЬ 
асотЬж&ш RISU)

Представ
ники Руської 
Істинно-Пра- 
в о с л а в н о ї  
Церкви зви
н у в а ч у ю т ь  
владу Одесь
кої області в 
п о р у ш е н н і  
чинного зако- 
н о д а в с т в а  
щодо прав і свобод віруючих цієї 
Церкви. Мова йде про кафедральний 
храм РІПЦ в Україні -  церкву св. 
Іоанна Кронштадтського, яку в 1990 
р. передано РІПЦ, а зараз робляться 
спроби передати у власність УПЦ 
МП. «Через одинадцять років після 
передачі храму віруючим РІПЦ 
місцева влада почала дії з відбирання 
його на користь УПЦ МП, аби після 
цього на території храму збудувати 
дві десятиповерхові будівлі під го
тельно-розважальний комплекс, 
проти чого виступили віруючі 
РІПЦ», -  сказано у Заяві громади 
РІПЦ. Вірні цієї Церкви розцінюють 
такі дії місцевої влади як «порушен
ня чинного законодавства». За їх пе
реконанням, це -  пряме втручання 
представників місцевих органів са
моврядування у внутрішнє життя 
релігійної громади РІПЦ, порушен
ня законних прав і свобод та спроба 
спровокувати конфлікт на релігійно
му ґрунті. Вірні РІПЦ називають такі 
дії влади «наданням монопольної пе
реваги якійсь одній релігійній ор
ганізації (у даному випадку УПЦ 
МП) по відношенню до інших (у да
ному випадку РІПЦ), що «супере
чить нормам чинного законодавства 
та міжнародного права». Окрім хра-
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му св.Іоанна Кронштадтського, до 
складу єдиного архітектурно-релі
гійного комплексу також входять 
будівля колишньої богодільні, виїзні 
ворота з дзвіницею та земельна 
ділянка, які РІПЦ так і не передані. 
Вірні РІПЦ стверджують, що «розпо
рядженням Одеського міськвикон
кому від 09.08.2002 р. Відділенню 
гідроакустики НАН України проти
законно було дозволено проектуван
ня і будівництво на охоронній тери
торії згаданого храму 2-х десятипо
верхових офісно-житлових будівель 
під готель та розважальний комплекс 
при цьому повністю проігнорував
ши вимоги і протести єпархіального 
управління та громади віруючих 
РІПЦ». Довідка. РІПЦ є самостійною в 
управлінні і не підпорядковується 
жодній іншій церковній юрисдикції. В 
своїй діяльності Синод РІПЦ керується 
Указом Св. Патріарха Тихона від 1920 р. 
“Про самоуправління єпархій». Назва 
“Руська Істинно-Православна Церква» 
історично належить Катакомбній Церкві 
в СРСР, яку з 1982 по 2005 рр. очолював 
колишній в’язень сталінських таборів -  
Архиепископ Лазар (Журбенко, 1931- 
2005) Одеський і Тамбовський. Нині, 
після смерті Архиєп. Лазаря, Головою 
Синоду РІПЦ обрано Архиепископа Ти
хона (Пасічника). РІПЦ організаційно 
сформувалася як окрема гілка в кін. 20-х 
-  поч. 30-х рр. XX ст. в результаті відмо
ви більшості єпископату і духівництва 
дореволюційної Православної Церкви 
від співробітництва з комуністичним ре
жимом у СРСР. Більшість ієрархів і духо
венства якої в 30-ті -  40-ві рр. було 
розстріляно, а ті, хто лишилися на сво
боді, в результаті жорстоких репресій і 
переслідувань змушені були перейти на
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нелегальний спосіб служіння. З падінням 
комуністичного режиму і проголошен
ням України незалежною державою 
РІПЦ під проводом архиєп. Лазаря (Жур- 
бенка) вийшла з підпілля. 18 червня 1993 
р. Радою у справах релігій при Кабінеті 
Міністрів України зареєстровано Одеське 
Єпархіальне Управління Руської Істинно- 
Православної Церкви як самостійне і не
залежне від інших церковних юрис
дикцій. За твердженням ієрархії цієї 
Церкви, РІПЦ принципово не бере участі 
в будь-яких політичних рухах та ідео
логіях. (www. catacomb. ory. иа)

Г л а в а  
Російської Пра
вославної Ста
рообрядницької 
Церкви митро
полит Москов
ський і всієї Русі 
Андріан (Чет
вергов) звернув

ся з листами до Президента України 
В.Ющенка і мера міста Одеси Е.Гур- 
віца. Причиною написання листів є 
загроза знесення міського старооб
рядницького храму без надання цер
ковній громаді заміни або компен
сації. Перший дерев’яний старооб
рядницький храм був побудований в 
Одесі невдовзі після заснування міста 
-  у 1798 р. У 1828 р. старообрядники 
облаштували інший молитовний бу
динок на вул.Преображенській, на 
місці якого в 1911 р. була побудована 
кам’яна церква Покрови Богородиці. 
У 1930-і роки цей храм, як і багато 
інших церков, підірвали. Нинішній 
старообрядницький храм, що пред
ставляє собою цегляний двоповерхо
вий будинок площею 545,7 кв. м., пе
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редали віруючим в 1944 р. у безкош
товне і безстрокове користування. З 
того часу тут існує єдина у місті ста
рообрядницька церква Покрови 
Пресвятої Богородиці, у якій регу
лярно відбуваються богослужіння. 
Попереднє керівництво міста ви
рішило цілком перебудувати істо
ричний квартал, у якому знаходився 
Покровський храм. Із січня 2004 р., 
коли рішенням колишнього мера 
Одеси забудовником кварталу при
значили ЗАТ «Футбольний клуб Чор
номорець», над храмом нависла за
гроза зносу, причому під нас скла
данні переліку знесених об’єктів, за 
які забудовник зобов’язаний надати 
компенсацію, храм свідомо пропус
тили. Колишня міська влада ніяк не 
реагували на прохання громади захи
стити її від дій ЗАТ «ФК Чорномо
рець». Сьогодні, незважаючи на те, 
що адміністрація міста змінилася, як 
і раніше не вирішуються питання на
дання віруючим іншого будинку для 
молитви або компенсаційних виплат 
за знесений будинок з виділенням 
землі під будівництво нового храму. 
Ці події стали не останніми у низці 
причин, які призвели до смерті мит
рополита Андріана -  він раптово по
мер від серцевого нападу на 55-му 
році життя, (portal-credo.ru) Реакція 
«Релігійної панорами» висловлює 
співчуття членам Церкви та рідним 
покійного.

Собор УАПЦ (Канонічної) звер
нувся до вірних про неможливість 
Євхаристійного єднання з Патріар
хом Мойсеєм. Таке звернення Собо
ру було ухвалене і підтримане 29 
липня. Звернення підписали ар

хиепископ Луцько-Волинським Ва
силь та єпископ Черкасько-Одесь
кий Ісаакій. Учасники Собору також 
просять в інших православних кон
фесій України духовного прощення і 
розуміння необхідності духовного 
єднання. У документі Собору УАПЦ 
(Канонічної) перераховуються при
чини такого рішення: 1. Неоднора
зові публічні заяви та проповідуван
ня Патріархом Мойсеєм реінкар- 
нації. 2. Засуджуючі заяви Патріарха 
Мойсея з питань внутрішньої і 
зовнішньої політики інших, офі
ційно зареєстрованих в Україні, пра
вославних конфесій УПЦ КП, УАПЦ 
та УПЦ МП, а також органів держав
ної влади. 3. Заборона судовими ор
ганами України реєстрації УАПЦ (К) 
і її громад на території України, що 
унеможливлює подальшу діяльність 
УАПЦ (К) під керівництвом Па
тріарха Мойсея. 4. Вважати недій
сними рішення Патріарха Мойсея 
про заборону в служінні і позбавлен
ня сану низки єпископів і духовенст
ва УАПЦ (К). 5. Собор звернувся до 
мирян з попередженням про духов
ну шкідливість вчення Патріарха 
Мойсея і звернувся до влади з про
ханням заборонити проведення бо
гослужінь та лекцій за його участю. 
(RISU)

На відзначення нашого Дня Неза
лежності до Києва приїхали два 
представники православних Грузії -  
протоієрей Василій Кохабідзе та ди
ректор Центру релігійних дослі
джень Грузії Володимир Гогаішвілі. 
Вони з обуренням сприйняли ор
ганізований біляцерковними спіль
нотами УПЦ МП шабаш під час про-
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ведення греко-католиками Служби 
Божої біля недобудованого храму 
Воскресіння Христового. Грузинські 
гості мали зустріч із науковцями 
Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, 
з представниками Православних і 
Греко-Католицької Церков. Отець 
Василій зазначив, що грузини просто 
зобов’язані допомогти українському 
народу отримати автокефальний 
устрій їх Православної Церкви. «Ми 
глибоко переконані в тому, -  сказав 
він, -  що Вселенська Церква має зро
бити все і дуже швидко, щоб Україна 
мала єдину незалежну Помісну Церк
ву -  український народ гідний цьо
го». Гості призналися, що чимало 
єпископів їх Церкви співчувають тій 
драматичній ситуації, яка склалася в 
Українському Православ’ї і поділя
ють ідею його автокефалії. (День. -  
№154)

«Медовий Спас» на території 
Києво-Печерського монастиря пра
цював у формі виставки-ярмарки 
протягом тижня -  14-21 серпня. Мед
привезли сюди зі всієї України не 
тільки окремі виробники, а й інші 
монастирі. Окрім меду, на ярмарці 
можна було купити твори церковних 
іконописців та церковну літературу, 
великий різновид ладану тощо.

СВІТ ГРЕКО- І 
РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ

Ієрархи УГКЦ видали звернення 
про насущні суспільні та церковні 
справи. Учасники засідання Синоду 
УГКЦ, який нещодавно проходив у 
Львові, звернулися до вірних і духо
венства цієї Церкви з приводу 
суспільно-політичної ситуації в Ук
раїні, акту польсько-українського 
примирення, міжконфесійних відно
син, з приводу перенесення осідку 
Глави УГКЦ до Києва та значення 
Євхаристії в житті християн. «Навіть 
зі здобуттям Незалежності наш на
род ще не став уповні вільним, 
оскільки не позбувся впливу мину
лих десятиліть, -  вважають ієрархи. -  
Вибори нового Президента стали не
мовби переломним моментом, під 
час якого ми, як народ, справді стали 
сувереном своєї долі.... Але те, що ми 
бачимо сьогодні, ще не є завершен
ням наших сподівань. Перед нами -  
довга дорога, яку ми зможемо здола
ти тільки за певних умов». Владики 
вважають, що лише вільна людина, 
яка «усвідомлює свою богосинівську 
гідність і власну відповідальність пе
ред Богом та людьми», «знає ціну 
праці та спроможна реалізувати ті 
дари, які дав їй Господь», може здо
лати цю дорогу. «Така людина не че
кає, коли бажані життєві блага підне
се їй Президент чи Уряд країни, -  
йдеться у Посланні, -  а сама дома
гається поліпшення власного життя 
усіма законними й доступними їй за
собами». З допомогою акту польсь
ко-українського примирення, який 
був літургійно проголошений ієрар-
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хами УГКЦ і РКЦ, духовні владики 
дали приклад своїм вірним у став
ленні до братів з інших народів. Ним 
вони також засвідчили зрілість, «бо 
тільки духовно зрілий народ здатний 
прощати і просити прощення». «Вка
заний акт примирення двох сусідніх 
народів -  це водночас яскравий і ко
рисний приклад того, як ми повинні 
ставитися до всіх інших народів», -  
йдеться у зверненні Синоду УГКЦ. 
«Паралельно з поліпшенням 
міжнаціональних стосунків ми по
винні і далі працювати над нарощен
ням порозуміння у міжконфесійних 
стосунках. Ми з приємністю відзна
чаємо, що під час і після Помаранче
вої революції рівень співпраці та 
довіри між Церквами в Україні 
суттєво зріс», -  зазначається у По
сланні. Як третю важливу подію року 
єпископи називають перенесення 
осідку Глави УГКЦ до Києва, із-за чо
го виникли певні міжконфесійні не
порозуміння. Тому єрархи заклика
ють «молитися також і за тих ук
раїнських християн, серця яких ще 
не звільнилися від тягаря недовіри». 
Остання тема послання присвячена 
Року Євхаристії, який проголосив 
вже покійний Папа Іван Павло II. У 
червні ц.р. УГКЦ відбувся Всеук
раїнський Євхаристійний Собор. 
Ієрархи ще раз нагадують вірним, 
що значить євхаристійне життя, дар 
Пресвятої Євхаристії та закликають 
паству якнайчастіше приймати Євха- 
ристійного Христа, (www.ugcc.org.ua)

Перенесення резиденції глави 
УГКЦ зі Львова до Києва має, окрім 
історичного, й канонічне обґрунту
вання. Так, Канон 57 Кодексу канонів

для Східних Католицьких Церков зо
крема гласить: «Патріарша Церква 
повинна мати в межах власної тери
торії сталий осідок резиденції Па
тріарха, встановлений, по змозі, в го
ловному місті...». Правда, тут можуть 
зауважити, що УГКЦ не є Патріар
шою Церквою, оскільки це нібито 
ще не визнав Папа Римським. Але чи 
потрібним є таке визнання? Відомо, 
що Папа Климент УІІІ прийняв в 
1596 році Українську Церкву в лоно 
Христової Вселенської Церкви як 
Помісну. В цьому можна перекона
тися, уважно прочитавши Артикули 
Берестейської Унії.

Перенесення офісу Греко-Като- 
лицької Церкви до Києва є перемо
гою над прагненням православно- 
колонізаторської Церкви Москви 
розглядати Україну якоюсь своєю 
церковно-законною колонією з 
вивіскою «канонічної території». 
Олександр Потебня колись цитував 
такий вислів: «Нам здається, що гине 
весь світ, коли висихає болото, в яко
му ми квакаємо». Дійсно, висихає бо
лото Московського Православ’я, а 
також російського імперського уст
ремління. Але це чомусь подається 
як світова трагедія. Нічого тра
гедійного в цьому немає. На радість 
людству розпалася імперія Горбачо
ва і на трагедію ще збереглася 
імперія Олексія II.

Православні кликуші з УПЦ в 
своїй ретивості протесту проти пере
несення осідку УГКЦ до Києва вия
вили свою глибоку середньовічність і 
далеку нехристиянськість. Вони не
величкими іконами били по голові
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жінок, які прагнули прорватися че
рез їх кордон до місця богослужіння 
Предстоятеля УГКЦ, навіть кидали 
гравій. То ж УПЦ МП варто було б 
організувати для них уроки христи
янської етики, зокрема з християнсь
кої любові, яка вчить любити навіть 
ворога. І тут вдало сказала київська 
пенсіонерка Олександра Василівна: 
«Якщо в Києві є московська, єврей
ська й інші церкви, то чому не бути 
тут греко-католицькій? Головне, щоб 
віруючі дійсно вірили в Бога і не 
втручалися в політику».

Православні Грузії взяли участь в 
урочистостях з нагоди перенесення 
осідку УГКЦ до Києва. Серед них бу
ли директор Центру релігійних 
досліджень В.Гогіашвілі і клірик Гру
зинської Православної Церкви про
тоієрей В.Кобахідзе. У своєму виступі 
на телебаченні отець Василь зокрема 
сказав: «Ми приїхали, щоб підтрима
ти мученицьку і героїчну Українську 
Греко-Католицьку Церкву. Багато 
грузинських православних і христи
ян інших конфесій солідарні із ук
раїнськими греко-католиками. Наша 
участь в цих урочистостях є вира
женням християнської братської лю
бові до цієї Церкви і до всієї України. 
Після наших революцій почалося 
зближення і тісне співробітництво 
між Україною і Грузією на фоні не
обгрунтованих протестів з боку Мос
ковської Патріархії, породжених її 
імперськими амбіціями. Ми також 
всім серцем підтримуємо абсолютно 
законне прагнення українських пра
вославних мати свою автокефальну, 
незалежну від Росії православну 
Церкву».

Оскільки Патріарший собор Вос
кресіння Христового і резиденція 
глави УГКЦ будуть ще будуватися 
десь біля двох років, то кардинал Гу- 
зар буде жити в приватній квартирі 
на вулиці Нікольсько-Слобідській, а 
його Богослужіння вірні Церкви 
відвідуватимуть в храмі Миколи на 
Аскольдовій могилі.

У два наступних роки УГКЦ пла
нує відзначити кілька знаменних дат.
Так, у березні 2006 р. Церква відзна
чатиме 60-ту річницю Львівського 
собору 1946 р., на якому було прий
нято рішення про ліквідацію Берес
тейської унії. У 2007-му році УГКЦ 
святкуватиме 100-річчя від першого 
Велеградського унійного з’їзду 1907 
р., у якому брав участь Митрополит 
Андрей Шептицький. Про це та інше 
повідомив на прес-конференції у 
Львові Глава УГКЦ Патріарх Любо
мир (Гузар). «Ми хочемо відзначити 
цю річницю, щоб наголосити -  вже 
100 років тому греко-католицькі вла
дики займалися болючою справою 
поділу між християнами. Перший 
з’їзд, 1907 р., був міжнародним, і на 
нього запросили православних, хоча 
їх прибуло дуже мало. Маю надію, 
що цього разу, через сто років, вони 
більш охоче підуть на порозуміння». 
«У 2006 р. минає 60 років від дня, ко
ли Греко-Католицьку Церкву на 
псевдо-соборі ліквідували. Проте цю 
трагічну сторінку в історії УГКЦ 
Церква використає як нагоду для 
примирення з православними брата
ми, а не звинувачуватиме», -  зазна
чив владика Любомир. Також Па
тріарх Любомир повідомив про при
значення єпископа Ігоря (Возьняка)
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адміністратором Львівської ар- 
хиєпархії УГКЦ, офіційне введення 
на престол якого відбудеться 10 лис
топада ц.р. (Mvw.gazeta.lviv.ua)

Синод УГКЦ, на відміну від си
нодів Українських православних цер
ков, на своїх засіданнях розглядає не 
лише технічні питання призначень та 
перепризначень, інформувань про 
поїздки та ін. Кінцесерпневий синод 
мав мову про формування, виховання 
та життя священиків, осучаснення 
статуту Церкви, звернення до народу 
з актуальних тем церковного і 
суспільного життя тощо. Учасники 
Синоду взяли участь у освяченні но
вого приміщення семінарії Святого 
Духа та приміщення філософсько-бо
гословського факультету Українсько
го Католицького Університету.

Український владика обраний 
учасником Папського Синоду Єпис
копів. Ватикан 8 вересня опублікував 
списки 36 кардиналів, єпископів та 
священиків, іменованих Папою Бе
недиктом XVI учасниками Синоду 
Єпископів. Серед них -  архиепископ 
Філадельфійський, митрополит ук- 
раїнців-католиків у США владика 
Стефан (Сорока). Одинадцята Гене
ральна Асамблея Синоду Єпископів, 
яка буде присвячена темі Євхаристії, 
відбудеться 2-23 жовтня 2005 р. у Ва- 
тикані. Передбачається, що в ній 
візьме участь близько 250 учасників, 
які представлятимуть єпископські 
конференції, східно-католицькі Па
тріархати та Верховні Архиепископ
ство, монаші ордени та згромаджен
ня та кардинали-префекти діцестерій 
Римської Курії. (wWW'ZenittQTg).

86-річний греко-католицький 
єпископ, який практично все своє 
життя провів в Італії та Аргентині, 
penny років свого життя вирішив 
провести в місті над Славутою Верх
ньодніпровську. Його сюди просто

на гостину запросив православний 
священик. Тутешня природа і 
клімат, високі дніпрові кручі нагаду
ють владиці Андрію Сапеляку далеку 
Аргентину, де він прожив 36 років. 
Тут він має не лише будиночок для 
проживання, а й капличку. Всі меш
канці наддніпрянського міста знають 
про владику, люблять з ним спілку
ватися.

Вірні Греко-Католицької Церкви 
явно від незнання висловлюють свій 
гнів на безбожників (відтак -  
атеїстів), називаючи це «оскалом», на 
тих, хто в той чи інший спосіб проти
стояв перенесенню резиденції УГКЦ 
зі Львова до Києва (Україна молода. -  
8 вересня). Якщо вони при цьому ма
ли на оці комуністів чи близьких до 
них за поглядами різних вітренківців 
або василівців, то вони офіційно вже 
не засвідчують свою антирелігійність. 
Маємо вже «православних ко
муністів» чи «православних прогре- 
сивно-соціалістів». Спілкування з ти
ми, хто не відносить себе до жодної з 
конфесій, засвідчує те, що вони не
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тільки визнають, а й горді за те, «що 
Україна є, Україна буде», що вони не 
ділять її на Західну і Східну, що вони 
сповідують європейські правові 
принципи свободи віросповідань, 
визнають ту значиму роль, яку зіграла 
Греко-Католицька Церква у збере
женні українства. І тут вони погоджу
ються з висновком, що «лише віру
ючі, очевидно не в Бога, а в Московсь
кий Патріархат, проти того, аби в Ук
раїні була Українська Церква». Це 
дійсно ганьба, що Україну на багатьох 
міжнародних зібраннях релігій світу 
репрезентує не її Церква, а Церква 
Московського Патріархату, яка за 
трьохсотліття свого колонізаторства в 
Україні призвела наш народ до того, 
що він навіть забув свою етнічну на
лежність і під «виховним впливом» 
промосковської Церкви відносить се
бе просто до слов’ян.

УГКЦ, організувавши влітку пла
стунські табори в Карпатах, приділя
ла особливу увагу при цьому про- 
веденю в них релігійного виховання.
Тут були і ранкові молитви, молитви 
перед і після прийняття їжі, і вечірня 
молитва. В таборі, у якому була я, 
проводилися служби Божі двома свя
щениками -  греко-католиками. Під 
час служб всі читали молитви «Отче 
наш» та «Радуйся, Маріє!». На служ
бах Божих діти були серйозні, 
відповідальні, ніхто не нудьгував. В 
таборовій книжечці, яку вели пласту
ни, вміщувалися розповіді про хрис
тиянську історію України, зокрема 
про хрещення України-Руси. Табір 
святкував свято Івана Купала. При 
цьому дівчата плели вінки і пускали 
їх за водою. Поєднання християнсь

кого виховання з національним ро
било життя дітей в рідній Україні 
щасливішим і успішнішим. (Б.Не- 
давня)

Хмельницький обласний фонд 
«Карітас» УГКЦ створив консульта
тивний центр із запобігання торгівлі 
людьми та надання допомоги 
жінкам, які постраждали від 
трафікінгу -  продажу в рабство. 
Анонімно і безкоштовно тут на
дається допомога потерпілим 
жінкам: і юридична, і психологічна, і 
медична, і соціальна. Саме ця гро
мадська благодійницька організація 
створила тимчасовий притулок для 
жінок. Сприяє вона в пошуках зник
лих за кордоном людей. З березня 
2005 року при цьому центрі працює 
інформаційний проект «Запобігання 
торгівлі жінками». Його мета -  пре
вентивне інформування та консуль
тування групи ризику стосовно про
блеми трафікінгу.

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ

2 серпня 2005 р. у приміщенні 
центрального офісу Церкви Христи
ян Віри Євангельської України відбу
лася зустріч керівників євангельсь
ких протестантських Церков Ук
раїни, у якій взяли участь лідери по
над 20-ти протестантських об’єд
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нань, які репрезентують практично 
90% українських протестантських 
громад. Головував на зустрічі Єпис
коп Церкви ХВЄ Михайло Паночко. 
Учасників зустрічі було поінформо
вано про створення Ради Єван
гельських Протестантських Церков 
України та оприлюднено відповідну 
Декларацію. Рада, як консультатив- 
но-дорадчий орган, утворена з ме
тою об’єднання зусиль протестантсь
ких Церков задля утвердження та за
хисту принципів свободи совісті та 
віросповідання, рівності всіх релі
гійних організацій у своїх правах, ко
ординації та узгодження спільної по
зиції. Євангельських Протестантсь
ких Церков України на міжкон
фесійному, державному та міжна
родному рівнях, поширення христи
янських цінностей і моралі. Рада ре
презентує об’єднаний голос і спільну 
позицію Євангельських Протес
тантських Церков України, які 
підписали Декларацію. Утворення 
Ради стало результатом усвідомлен
ня керівниками Церков необхідності 
та важливості діалогу між ними, на
лагодження братерських стосунків і 
співпраці у поширенні християнсь
ких євангельських істин, а з іншого 
боку -  прагнення до встановлення 
партнерських відносин між держа
вою та Церквою задля духовного 
відродження українського суспіль
ства. Декларацію підписали Голова 
Всеукраїнського Союзу Об’єднань 
Євангельських християн-баптистів 
Г.І.Комендант, Єпископ Церкви ХВЄ 
України М.С.Паночко, Старший 
єпископ Української Християнської 
Євангельської Церкви Л.М.Падун, 
Старший пресвітер Союзу вільних

церков християн євангельської віри 
України В.Ф.Райчинець, Голова 
Братства незалежних церков і місій 
євангельських християн-баптистів 
С.М.Дебелинський, Голова Асоціації 
місіонерських церков євангельських 
християн України В.І.Давидюк, Єпи
скоп Української Лютеранської 
Церкви В.Горпинчук, Президент Ук
раїнської Уніонної Конференції 
Церкви адвентистів сьомого дня 
В.А.Крупський. Голова ВСОЄХБ 
Г.І.Комендант зазначив, що Рада 
відкрита для усіх, хто прагне займа
тися саме євангельською, а не 
політичною діяльністю. Він заува
жив, що підписанти Декларації не 
сприймають ідеї пастора О.Лєдяєва 
щодо «Нового світового порядку». 
Відбулася жвава дискусія щодо за
вдань, які стоять перед Радою, а та
кож щодо питання політичної актив
ності віруючих. Усі виступаючі вис
ловили усвідомлення своєї 
відповідальності за майбутнє протес
тантського руху в Україні. Зокрема 
В.А.Крупський висловив занепо
коєність ситуацією у протестантсь
кому русі, захопленістю окремих 
Церков політикою, нагадав про те, 
що відбувалось, коли Церква злива
лася з державою, наприклад, хрестові 
походи, наголосив на тому, що ми 
можемо змінювати світ тільки одним 
шляхом, який дав нам Христос. 
В.Горпинчук зауважив, що мова мо
же йти не лише про хрестові походи, 
але й про трагічні сторінки протес
тантської історії часів Реформації, 
зокрема про діяльність Мюнцера, 
Карлштадта, про селянську війну в 
Німеччині, хоча всі вони починали з 
доброї цілі -  перетворення суспіль

__________________Релігійне життя України
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ства. Він наголосив на тому, що ви
нятковою функцією Церкви є про
повідь Євангелії, на необхідності 
визначення чіткого вододілу між 
Церквою і політичною партією. 
М.С.Паночко підкреслив, що свобо
ду не можна використовувати для за
доволення власних амбіцій. Водно
час виступаючі зазначили, що Церк
ва не може повністю відсторонитися 
від суспільного життя, адже це може 
відкрити шлях для деструктивних 
сил, тому вона має стояти за правду, 
піднімати свій голос проти суспіль
них вад, бути совістю суспільства. 
Вірні за наявності відповідного по
кликання можуть брати участь у 
політичній діяльності, але цим не ма
ють займатися керівники церковних 
об’єднань. Зазначалося, що політи
кою є не лише якісь публічні акції, 
але й отримання певної допомоги від 
тих чи інших політичних сил в обмін 
на лояльність щодо них. Для подаль
шого обговорення даних питань 
Єпископ Об’єднаної Християнської 
Євангельської Церкви Живого Бога 
С.В.Балюк запропонував провести 
богословську конференцію на тему 
«Церква, суспільство, держава». 
Л.М.Падун зазначив, що створення 
Ради має дві сторони: любов до тих, 
хто бажає служити Богу і людям, не
сти Христову Євангелію, а з іншого 
боку, усвідомлення необхідності 
встановлення певного порядку у 
діяльності протестантських Церков. 
Багато виступаючих наголошували, 
що люди дивляться на діяльність 
протестантських Церков, не розріз
няючи їх, а навпаки сприймаючи як 
щось спільне. Це покладає на кожну 
Церкву велику відповідальність, ад

же вона, таким чином, представляє 
увесь протестантський рух в Україні. 
Виступаючі висловили розуміння на
явності богословських та обрядових 
розбіжностей у служінні протес
тантських Церков, водночас було 
підкреслено, що між різними Церк
вами набагато більше спільного, ніж 
відмінного. Тому Рада у своїй діяль
ності не буде торкатися доктриналь- 
них питань чи втручатися у внут
рішні справи Церков. Також учасни
ки наради закликали ініціаторів захо
ду не обмежуватися створенням Ра
ди, а частіше проводити зустрічі 
керівників Церков для консультації з 
тих чи інших важливих питань, зок
рема для вироблення спільної по
зиції щодо тих чи інших законопро
ектів. Наступну зустріч заплановано 
провести 24 жовтня цього року. 
(RISU)

Держава та українські протестан
ти готові до співпраці. Науковий 
консультант Президента України 
Олександр Саган зустрівся з учасни
ками наради керівників протес
тантських Церков України, яка про
ходила 2 серпня у приміщенні цент
рального офісу Церкви Християн 
Віри Євангельської України. О.Саган 
розповів про сьогоднішній стан роз
будови державно-конфесійних від
носин в Україні. Зокрема, він заявив 
про те, що у Секретаріаті Президента 
України має бути створена робоча 
група з питань свободи совісті при 
Президенті України, до складу якої 
увійдуть експерти із відповідного пи
тання та представники Церков і 
релігійних організацій. Створення 
такої групи є результатом зустрічі
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глав Церков і релігійних організацій 
із Президентом 14 червня цього ро
ку. Головним завданням групи має 
стати врахування пропозицій Цер
ков щодо удосконалення законодав
ства для вирішення проблемних пи
тань державно-конфесійних відно
син. Аналогічна група має бути ство
рена і при Кабінеті Міністрів Ук
раїни, про що є відповідне прези
дентське доручення щодо залучення 
експертів і представників релігійних 
організацій до розробки законопро
ектів, що стосуються діяльності ос
танніх. Робота таких груп має стати 
ознакою дотримання державою 
принципу рівності релігійних ор
ганізацій, сприяти недопущенню си
туації, коли одна з Церков лобіює 
свої власні інтереси всупереч іншим. 
Відповідаючи на запитання при
сутніх, багато з яких торкалися пи
тання виділення земельних ділянок 
релігійним організаціям, О.Саган за
значив, що, згідно із дорученням 
Президента України від 8 липня 2005 
р., на голів ОДА покладено персо
нальний контроль за виділенням зе
мельних ділянок. Також було повідо
млено, що восени Кабінет Міністрів 
України має розглянути питання 
плати релігійними організаціями за 
газ в напрямку встановлення та
рифів на рівні з фізичними особами. 
На закінчення О.Саган від імені дер
жави подякував протестантським 
Церквам за їхню діяльність, висло
вив переконаність в тому, що Церква 
є частиною суспільства, яка має по
казати приклад іншій його частині. І 
напрямків для цього достатньо, адже 
лише безпритульних дітей в Україні 
нараховується 100 тисяч і держава

сподівається на допомогу з боку Цер
ков у розв’язанні цієї кричущої 
суспільної проблеми. У своєму слові- 
відповіді єпископ Церкви ХВЄ Ми- 
хаїл Паночко зазначив, що протес
тантські Церкви готові надати свою 
допомогу державі та суспільству там, 
де в цьому є необхідність. Він висло
вив спільне розуміння того, що про
цес звершення суспільних змін є 
важким і тривалим, але, з іншого бо
ку, вірні протестантських Церков 
сподіваються, що він буде послідо
вним і невідворотним. (RISU)

В Одесі 22-27 серпня відбувся Все
український християнський Конгрес 
молодих баптистів. Гаслом ювілей
ного (десятого) Конгресу було: 
«Зберігати віру у всіх обставинах». 
Учасниками заходу стали близько 
1500 молодих християн євангельсь
ко-баптистських церков з усіх облас
тей України та гості з Узбекистану і 
Таджикистану. До його учасників із 
закликом жити чистим святим жит
тям, проявляти віру у послуху Богу, 
бути знаряддям в Божих руках, слу
жити Христу на всякому місці звер
нулися представники керівництва 
Всеукраїнського Союзу Об’єднань 
євангельських християн-баптистів, 
баптистські служителі з різних облас
тей України. Гості з Узбекистану та 
Таджикистану розповіли про 
гоніння, які переживають християни 
в цих країнах. Голова Союзу Гри
горій Комендант у своєму виступі за
значив, що керівництво ВСОЄХБ 
розглядає молодь як сьогодення та 
майбутнє баптистських церков, по
бажав, щоб Конгрес став новим ду
ховним поштовхом для молодих
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християн, зміцнив їхню віру в Госпо
да і Спасителя Ісуса Христа, поспри
яв подальшій консолідації молодих 
віруючих. Також він висловив впев
неність в тому, що програма Конгре
су не залишить байдужою жодну мо
лоду людину, а теми, що обговорю
ватимуться під час його роботи, є 
важливими та актуальними для хрис
тиянської молоді. Учасники Конгре
су обрали нового керівника Комітету 
молодіжного служіння ВСОЄХБ. 
Ним став брат Павло Унгурян. Вис
тупаючи перед учасниками Конгресу, 
новообраний керівник молодіжного 
служіння зазначив, що «обставини 
XXI століття, в яких ми живемо, ви
магають від нас головного -  не втра
чати ту дорогоцінну віру, яку ми 
прийняли через особисте знайомство 
з Богом». Також він наголосив на 
важливості духовної спадкоємності з 
віруючими старшого покоління, які 
«зберегли віру під час важких страж
дань та переслідувань», і закликав 
учасників зберегти цю віру під час 
свободи та відкритості. «Зберігаючи 
віру, поспішаймо до активного слу
жіння на безмежній ниві Божій», — 
завершив свій виступ Павло Унгу
рян. (RISU)

«Віра в нашого Спасителя Ісуса 
Христа -  це не лише доктринальні 
твердження, не набір правил, не про
сто сумлінне виконання обрядів, — 
твердить ст. пресвітер Церкви Єван
гельських хрисгиян-балтистів Пол
тавської області Валерій Антонюк. -  
Це, насамперед, активна громадянсь
ка позиція, через яку, власне, і пе
ревіряється наша віра. Переконаний, 
що сучасна помісна церква -  це

Релігійне життя України__________________

інституція, яка покликана і здатна 
позитивно впливати на розвиток 
суспільства, на поліпшення життя у 
своєму місті чи селі. Збережемо хри
стиянські цінності -  призупинимо 
деградацію своєї нації». (Вечірня 
Полтава. -  23 вересня)

Полтавська громада Церкви ЄХБ 
приділяє постійну увагу роботі з мо
лоддю. Щовівторка з 19.00 до 21.00 в

центрі міста на майдані Незалеж
ності відкритий молодіжний клуб. 
Сюди приходять хлопці і дівчата із 
своїми проблемами й бідами. Тут во
ни спілкуються із своїми ровесника- 
ми-віруючими, слухають музику, об
говорюють актуальні проблеми дня. 
При Церкві працює Недільна школа 
для дітей, в якій нині навчається біля 
сотні хлопчиків і дівчаток. Кожна 
вікова група має свій клас, свою про
граму. Старший пресвітер області 
В.Антонюк розповідає, що у них хри
стиянське виховання дітей поєд
нується із корисною справою. Про
водяться кількаденні зимові і літні 
табори. Біля десятка сестер і братів 
беруть участь в роботі благодійного 
фонду «Віра. Надія. Любов». Тут своя 
програма -  просвітницько-профі
лактичні заходи для молоді ан- 
тиспідової, сексуальної тематики
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«Життя на перетині», «Жодних виба
чень» тощо.

Бетель -  так називається Уп
равлінський центр свідків Єгови в 
Україні. В перекладі це означає «Бо
жий дім». Тут живуть і служать біля 
150 добровольців. Родина Бетелю 
складається з людей різних націо
нальностей і вікових груп. Але їх 
дійсно можна назвати родиною, то
му що вони з’єднано служать своєму 
Творцю -  Богу Єгові. Кожного по
неділка ввечері родина Бетелю зби
рається на вивчення Біблії за допо
могою журналу «Вартова башта». 
Біблійні обговорення, які проводять
ся щодня зранку і кожного понеділка 
увечері, -  це важлива частина бе- 
телівського життя.

Духовна Рада Християн Одещини 
в своєму листі до Президента Ющен
ка висловила своє занепокоєння тим, 
що Одеське обласне відділення теат
ральних діячів, незважаючи на рі
шення суду, зволікає з передачею 
Пресвітеріанській Церкві колишньо
го їхнього церковного будинку. Вод
ночас тими масовими заходами, які 
постійно проводяться в будівлі, теат
рали продовжують приносити їй ве
ликі збитки. Духовна Рада своїм лис
том до вищих посадовців України та
кож порушила питання про еквіва
лентність дипломів вищих духовних 
навчальних закладів державним дип
ломам про вищу освіту.

Міжнародний табір «Глорія» 
влітку цього року з ініціативи і 
підтримки Німецької лютеранської 
церкви зібрав на відпочинок дітей з

чотирьох конфесій -  лютеран, бап
тистів, харизматів і православних 
спочатку до Одеси. Друга дитяча 
зміна табору працювала вже під Пол
тавою. Потім відпочинок дітей знову 
було організовано в Одесі. В таборі 
були діти з Словаччини та Білорусії. 
Табір був для них не тільки формою 
відпочинку, а й біблійною школою. 
(Согласие. -  №4)

Понад 60 релігійних організацій 
Дарницького р-ну столиці десяти 
конфесій, що об’єднані Духовною 
Радою Церков (голова -  представник 
баптистської спільноти В.Кунець), 1 
вересня провели благодійницьку 
акцію. Вони закупили і подарували 
першокласникам портфелики із всім 
потрібним для навчання начинням. 
В ранці були також Біблія в малюн
ках і молитовник.

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ

Релігійна організація «Посольство 
Боже» не бажає звільняти приміщен
ня київського легкоатлетичного мане
жу на вулиці Тичини, незважаючи на 
рішення суду. Про це 7 вересня 
повідомив під час брифінгу началь
ник Головного управління по
фізичній культурі і спорту Київської 
міськдержадміністрації Ростислав Ка- 
рандєєв. За його словами, дана ситу
ація є суто політичною, і вирішити її 
може тільки одна людина в державі. 
«Проводилися переговори з «Посоль
ством Божим» щодо їхнього переїзду 
в інше приміщення. Навіть ми домо
вилися з Державним управлінням 
справами про виділення їм
приміщення у виставковому ком-
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гілексі на проспекті Глушкова, але їм 
там більше подобається», -  розповів 
Р.Карандєєв, додавши що, «ми вигра
ли мало не 12 судів, в тому числі і Вер
ховний, про примусове виселення їх з 
нашого комунального манежу, але там 
знаходиться приймальня народного 
депутата. Там є певний фанатизм лю
дей, які відвідують ці богослужіння». 
Тим часом, за словами начальника ГУ, 
придбане для манежу покриття на за
гальну суму майже один мільйон гри
вень, вже більше року лежить на 
складі. (www.kievpress.info)

Харизматичний Союз України 
став членом Міжнародного співто
вариства п’ятидесятників і хариз- 
матів. Відповідний сертифікат одер
жав офіс Об’єднання незалежних 
християнських харизматичних цер
ков України (Повного Євангелія), 
президентом якого є пастор Ана
толій Гаврилюк. Керівник ук
раїнських харизматів так прокомен
тував це повідомлення: «Ми прагне
мо спілкуватися зі всіма п’ятидесят- 
ницькими і харизматичними союза
ми світу. Ми прагнемо до справж
ньої єдності з ними. При такому 
спілкуванні ми прагнемо здобути те, 
чого ми ще не маємо, а водночас за
пропонувати ті ресурси, які у нас є, а 
це місіонерське служіння й біблійне 
навчання».

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ

В ніч на 27 число місяця раджаб за 
календарем мусульмани Києва зібра
лися в центральній мечеті ДУМУ, 
щоб відзначити вознесіння пророка 
Мухаммеда до Творця, коли він

Релігійне життя України _____________

одержав одкровення про обов’язкове 
виконання кожним вірним щодоби 
п’ятиразового намазу. Саме під час 
цих молінь душа кожного мусульма
нина підноситься до Аллаха. Відзна
чаючи свято Міраджа, кожний му
сульманин прагне провести ніч у 
бдінні. Виголошуються молитви, чи
тається Коран. Піст в Мірадж при
рівнюється до ста днів посту.

Пішов з життя 
на 77 році життя 
муфтій Духовного 
Центру мусульман 
України Сулейман 
М ухам м едзянов. 
С к л а д н и й  
життєвий шлях мав 

він до того настання духовного 
служіння, якому Сулейман Мухам
медзянов віддав останні 12 років сво
го життя. Мало хто знав, що муфтій, 
уроженець Татарстану, закінчив 
авіаційне училище в Іркутську, про
ходив службу в багатьох містах ко
лишнього Союзу. Вийшовши в 1974 
році на пенсію у військовому звання 
підполковника, він продовжив пра
цю у світських установах. Лідером та
тарської громади Мухамедзянов став 
у 1991 році, а імамом татарських му
сульманських громад його було об
рано в 1994 році. Муфтієм він став у 
2000 році. Цьому сприяло досконале 
знання ним шаріату і канонів ісламу. 
Тяжка хвороба переслідувала муфтія 
ще з 1973 року. Останню, п’яту найс
кладнішу операцію він переніс в лю
тому цього року. І хоч вже тяжко бу
ло йому ходити в останні місяці жит
тя, але все одно муфтій не відмовляв 
тим, хто запрошував його на вико
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нання обрядів. Сулейман Мухаммед- 
зянов не призначив свого наступни
ка. То ж його мусульманській спіль
ноті прийдеться обирати самій. Всі, 
хто особисто знав муфтія, із сумом 
сприйняли повідомлення про його 
смерть і прагнутимуть зберегти на
довго світлу пам’ять про нього.

Муфтіят Києва, Рада мусуль
манських громад столиці, ор
ганізація «Арраїд», Ісламські гро
мадські культурні центри ряду міст 
України направили в Лондон своє 
співчуття тим, хто постраждав тут із- 
за теракту. «Ми завжди засуджували, 
засуджуємо і будемо засуджувати 
тих, хто стоїть за організацією і 
здійсненням цих терактів, якими б 
гаслами вони не прикривалися. Не
має виправдання нікому з тих, хто 
посягнув на життя і здоров’я невин
них мирних людей, людей різних 
національностей і релігій», -  гово
риться в листі-посланні.

Видавництво «Аль-Іршад» при 
Духовному Управлінні мусульман 
України налагодило регулярний ви
пуск агітаційних листків. Це має не
абияке значення в розвіюванні тих 
негативних установок щодо ісламу, 
які з’являються в українських ЗМІ, 
особливо російськомовних. Так, в 
одній із таких листівок «Іслам -  
релігія істини» говориться про ті 
хибні стандарти, які ще побутують в 
оцінках ісламу і які спричинені фак
тором релігієзнавчої неосвіченості 
наших журналістів. Цікавим є засте
реження листівки. В ньому зокрема 
говориться, що оскільки в цій 
листівці згадується ім’я Творця, то її

не можна класти в брудні місця, не
поважливо поводитися з нею. 
Подібних застережень в християнсь
ких виданнях немає, хоч в них і зга
дується вся Свята Трійця.

ІУДЕЙСЬКИЙ СВГГ

18-26 вересня молоді єврейські 
реформісти з країн СНД відвідали 
міста та містечка Закарпаття. Близь
ко ЗО активістів руху прогресивного 
іудаїзму з Росії, Білорусі та України 
на чолі із Шурою Коганом, коорди
натором молодіжних програм по 
СНД, ознайомилися з історією та 
культурою Рахова, Мукачева, Хусту 
та інших міст та селищ краю. Ор
ганізатором та спонсором заходу ви
ступила Всесвітня рада прогресивно
го іудаїзму. Крім знайомства з краєм, 
юнаки та дівчата проводили тра
диційні іудейські служби та обряди 
(Шабат, Шахаріт, сліхот), а також ак
тивно відпочивали. “Важливо, що ми 
ознайомилися з великою культурою 
народів Закарпаття та дізналися про 
єврейську історію та культуру краю. 
Цікаво, що там і сьогодні існує 
єврейське життя, працюють грома
ди. Все це розвіює думки про те, що в 
цьому краї розповсюджений анти
семітизм», -  сказав Денис Бурміст- 
ров, активіст Київського реформіс
тського клубу «Нецер», який брав 
безпосередню участь у програмі. 
(В.Матвєєв)

В цьому році свій Новий рік іудеї 
відзначають 4 жовтня. Першими за
полонили Умань жінки-хасидки з 
дітворою. Вони тут могли бути до 24 
вересня, коли почали приїздити вже
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чоловіки. Цікаво виглядають 4-5- 
тирічні хлопчики у ярмолках та з 
пейсиками. Подолали півсвіту навіть 
немовлята з мамами. Всі вони 
спішать до могили цадика Нахмана, 
могила якого знаходиться в Умані, із 
сподіванням одержати через нього 
побільше благодаті. Але особливо 
гамірно стає в місті, коли сюди 
приїздять чоловіки. їх може бути 
водночас до 20 тисяч. Місцевий го
тель вміщує їх (і то часто на двохя- 
русних ліжках) до 400 (плата -  до 20 
дол.). Решта поселяється в помеш
каннях уманчан (оплата до 8 дол.). 
Чоловіки дуже бешкетні. Прихо
диться викликати на допомогу 
поліцейських навіть з Ізраїлю. (Ук
раїна молода. -1 5  вересня)

Голова Черкаської облдержа
дміністрації О.Черевко переконаний, 
що підписане Президентом України 
розпорядження щодо створення 
ісгорико-архітекгурного заповідника 
«Стара Умань», частиною якого ста
не і пантеон цадика Нахмана, дасть 
змогу організувати в місті туристич
ну інфраструктуру на рівні світових 
стандартів. Нові підходи до ор
ганізації паломництва забезпечать не 
лише належні умови для гостей 
Умані, але й нові робочі місця для 
мешканців міста та додаткові надхо
дження до місцевого бюджету. Після 
зустрічі з О.Черевком помічник го
ловного рабина Всеукраїнського 
єврейського конгресу Давид 
Мільман заявив: «Ми вперше бачи
мо таку увагу з боку влади до наших 
паломників. Візит губернатора і 
рішення Президента ще раз засвід
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чує те, що у нової влади слова не роз
ходяться з ділом. На Майдані Прези
дент обіцяв, що в Україні всі нації і 
релігії почуватимуться однаково за
хищеними державою».

(www.,mzQm,Qrg,m)

Близько 20 тисяч 
хасидів з усіх ку
точків світу прибули 
цього року для свят
кування Рош-ха- 
шан (Новий рік за 
іудейським календа
рем) біля могили 
свого святого -  ца

дика Нахмана в Умані (Черкаської 
обл.). Рабин Нахман був засновником 
руху бреславських хасидів. З початку 
масового паломництва в Україну у 
1988 році від 9 до 12 тисяч євреїв 
щорічно святкують новий рік в Умані. 
Останніми роками неподалік від захо
ронения цадика Нахмана з’явився 
єврейський квартал, де розташований 
готель, крамниці та будинки з кварти
рами хасидів. “Кожного року ми при
буваємо до Умані святкувати Новий 
рік з великим праведником свого по
коління цадиком Нахманом, якого ми 
вважаємо живим. Ми вдячні ук
раїнській владі, яка надає нам мож
ливість молитися на цьому святому 
місці», -  сказав рабин Міхл Дорфман, 
лідер руху браславських хасидів (з 
Ізраїлю), висловлюючи подяку ук
раїнській владі. Рабин Нахман, духов
ний лідер бреславських хасидів, наро
дився в українському містечку Мед- 
жібожу 1772 і упокоївся у 1810 в Умані. 
З тих пір Умань стала хасидською Мек
кою, де тисячі хасидів збираються 
святкувати Новий рік. (ВМатвеєв)
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Паломництво хасидів до могили 
Баал Шем-Това сприятиме відрод
женню містечка Меджибою. Вже тут
побудовано декілька невеличких го
телів, реконструйовано дороги. Від
булася реставрація надгробок на 
єврейському кладовищі, над моги
лою Бешта побудовано ОЬель. 
Оскільки до святинь міста приїздить 
до 10 тис. паломників, то передбаче
не будівництво у містечку великого 
готелю.

Луцька синагога XIV століття бу
де передана єврейській громаді.
Унікальна синагога входить у список 
найкрасивіших і цінних синагог 
світу, буде реституйована. Незабаром 
замість занять у спортзалі, у який пе
ретворений молитовний зал, тут бу
дуть проходити молитви і релігійні 
обряди. На зустрічі з губернатором 
Волинської області Володимиром 
Бондарем лідер Всеукраїнського 
Єврейського Конгресу й Об'єднаної 
Єврейської Громади України В.Раби- 
нович обговорив ініціативу передачі 
давньої споруди громаді. Волинська 
єврейська громада нараховує близь
ко тисячі років. Відомо також, що 
перша синагога в цьому краї була по
будована ще в XIV столітті. Зараз си
нагога перебуває у дуже непривабли
вому стані. Вона поступово руй
нується, хоча є пам'ятником архітек
тури. Після передачі її іудейській гро
маді євреї зобов’язуються відрестав- 
рувати будинок. Рабинович запропо
нував участь ВЄК і ОЄГУ у фінансу
ванні процесу відновлення синагоги. 
Голова Волинської ОДА Володимир 
Бондар підкреслив важливість 
відновлення історичної справедли

вості стосовно громад нацменшин і 
їх релігійних структур. (jn.com.ua)

У вересні в Києві відбувся 
Всесвітній форум лідерів найбільших 
єврейських організацій. Лейтмоти
вом його роботи було прагнення 
консолідуватися у протистоянні 
світовому тероризму. Вперше за ба
гато років на форумі було обрано го
ловного рабина України. Ним став 
Моше-Реувен Асман. На форумі 
лідер ВЄК і ОЄОУ В. Рабинович за
пропонував створити Всесвітній 
єврейський парламент, а також 
Всесвітній єврейський інформацій
ний альянс.

Єврейські спільноти України -  
Всеукраїнський єврейський конгрес, 
Об’єднання єврейських громад, газе
та «Столичка» в присутності голо
вного рабина Моше-Реувена Асмана 
на прес-конференції в УНІАН за
свідчили наявність в нашій країні 
фашизму, організованого скінхедсь- 
кого руху. Відповідні заголовки з'я
вилися також на перших сторінках 
євреєредагованих масових газет. 
Приводом для цього послужив га
небний бандитський вчинок групи 
молодиків, які з метою розваги тяж
ко побили учня ієшиви Мордехея 
Маложанова прямо в центрі Києва у 
підземному переході. То ж заява ліде
ра єврейських спільнот Вадима Раби
новича, що це не випадковість, а ки
мось підготовлювана акція, явно не 
на те зорієнтована і шукає він ксено
фобію не там, де вона дійсно є й що 
характерно -  щодо українців. 
Засвідчив це в своєму інтерв'ю тій же 
«Столичке» навіть якийсь 22-річний
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неупереджений Сергій, сказавши, що 
серед українців немає скінхедів «і, я 
вас запевняю, не буде».

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ

В День Незалежності України не- 
оязичники провели акцію в центрі 
столиці -  священну ходу «За Рідну 
Віру>. В такий спосіб вони прагнуть 
не лише привернути увагу до своєї 
релігії, але й заявити про свої права. 
Розпочалася хода Славленням Богів 
біля Національного музею історії Ук
раїни, де колись, за їх словами, був 
жертовник. Далі хода рушила на 
Софіївський майдан до пам’ятника 
Світовида, звідси -  на Майдан Неза
лежності, де відбувся мітинг. Завер
шилися священна хода біля пам’ят
ника Т.Шевченку ще одним мітин
гом. Як йдеться у повідомленні на 
сайті Рідної Православної Віри, 
«Після отримання Україною неза
лежності, склались умови для більш 
ширшого проявлення витоково ук
раїнської, відійської релігії наших 
Предків -  Рідної Православної Віри 
(Руської Віри). Сьогодні Рідно- 
вірський Рух досить масове сус
пільно-релігійне явище. Особливо 
багато рідновірів у м.Київ. Так, одна 
лише релігійна громада «Покон Ро
да» Рідної Православної Віри нарахо
вує більше сотні прихожан. На
томість права наші, як громадян Ук
раїни, віруючих, знехтувані, а 
релігійні почуття зазнають постійно
го приниження. Зважаючи на це, та 
користуючись конституційним пра
вом на мирне відстоювання своїх 
ідей і переконань, ми оголошуємо 
про проведення, спільно з іншими

рідновірськими об’єднаннями, свя
щенної ходи «За Рідну Віру»». «Вимо
ги мітингуючих Рідновірів такі: дер
жавна реабілітація споконвічної 
Рідної релігії Русинів-Українців 
(Рідної Православної Віри); рівні 
права конфесії Рідновірів згідно За- 
кону.про Свободу совісті; законне от
римання земельної ділянки для по
будови Храму Рідної Православної 
Віри». Рідновіри протестували проти 
релігійної дискримінації Рідновірів у 
суспільному житті країни, проти 
продажу Священних місць України, 
зокрема Перунового гаю на Оболоні, 
проти порушення ст.35 Конституції 
України через впровадження пред
мету «Християнська Етика» в на
вчальних закладах, а також проти 
відбудови Десятинної церкви та 
будівництва церкви на Тарасовій 
горі». Володимир, Верховний волхв 
Руси-України сказав: «Наші капища 
надійно сховані в лісах, ми продов
жуємо берегти нашу віру, але прий
шов час вийти на площі, прийшов 
час побудувати храм». (alatyr,Qrgm )

Сорокаріччя відродження Левом 
Силенком Української рідної віри 
відзначила громада рунвірів при свя
тині «Оріяна», яка знаходиться в 
Спрінг-Глені (США). На святкуванні 
були вірні з України і Канади. Свя
щенну годину відправив рунтато Бо
голюб Свириденко. Він закликав 
відроджувати рідну віру насамперед 
в Україні. Учасники урочистості вис
ловили своє невдоволення тим, що 
Київська міська Рада зволікає із 
виділенням земельної ділянки під за
будову святині. Висловлене також 
невдоволення наповненням України
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московсько-православними видру- 
ками, активною підтримкою влад
них структур християнських кон
фесій і водночас якимсь ігноруван
ням рідної віри українців. Рідновіри 
центральної святині говорили про 
свою підтримку ідеалів Помаранче
вої революції і затурбованість тими 
акціями, до яких вдався В.Ющенко, 
відправивши у відставку уряд Ю.Ти- 
мошенко.

«Родове Вогнище». Так нази
вається духовне видання Родового 
Вогнища Рідної Православної Віри, 
третій випуск якого побачив світ. Він 
вміщує статті «Слов’янська Рідна 
Віра в контексті світоглядних і 
соціальних трансформацій людства», 
«Слов’яни: становлення етносу й 
цивілізації», «Ведичне Православ’я -  
підгрунтя всеслов’янської національ
ної ідеї» та інші. Видрукувано також 
Статут Рідної Православної Віри, 
інформації про Всеслов’янське вічен, 
Повіду Верховного Волхва Родового 
Вогнища та ін. Є прадавні поради, 
світлиця знахаря.

Свято Івана Купала -  це свято 
літнього сонцестояння. Відзначають 
його у нас 7 липня. Саме тому воно 
існує протягом тисячоліть і харак
терне не лише для слов’ян, а й для 
всіх інших індоєвропейських на
родів. Відколи його стали святкувати 
наші предки, сказати тяжко, але з 
прийняттям християнства його 
пов’язали з Різдвом Івана Хрестите
ля. Не можна сказати, що воно у нас 
нині пов’язане з язичницькими віру
ваннями. Свято це сприймається 
радше як щось рекреаційне, як

відпочинок. На думку наукового 
співробітника Інституту народоз
навства Олени Чабанюк, символіка 
свята Івана Купала найскорше 
пов’язана з міфом про теогамію -  
священний шлюб Сонця і води. 
Сонце -  це чоловіче начало, а вода -  
жіноче. Засвідчується це іменем ку
пальської героїні Марени. Марена, 
Марина, море -  синоніми. 
Лінгвістично доведено, що вони 
пов’язані з морем. Чоловіче начало 
важко реконструювати. Є ще багато 
обрядів, пов’язаних із цим святом. 
Кожний з них має своє символічне 
пояснення. В давні часи свято це на
зивалося просто Купала. Іван Купала 
-  це суміш язичницької урочистості 
з християнською датою Відсічення 
голови Івана Хрестителя. «Дохрис
тиянський» Купала відзначався на 
два тижні раніше: у день літнього 
сонцестояння. (Експрес. -  №75)

В багатьох язичницьких спіль
нотах священною твариною вва
жався кінь. Певно що саме кінь був 
тотемною твариною і на наших 
давніх теренах. Це засвідчує факт 
якогось несприйняття нами (як і на
шими предками) конини, хоч м’ясо 
коня висококалорійне і легке для 
вжитку. На верхушці Збручанського 
ідола є також зображення коня. А в 
скількох піснях згадується ця вірна 
людині тварина! Недавня знахідка в 
Північній Осетії також засвідчує 
вшанування тут коней. Археологи 
виявили самостійні захоронения 
чотирьох коней, які були перед їх 
захороною оздоблені різними при
красами, забезпечені їжею та всім 
іншим.
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Український фольклор має багато 
спільного з буддистським індійським 
та тибетським. До такого висновку 
прийшов запорізький письменник 
Олександр Виженко, співставляючи 
їх любовний зміст. Фольклор, відзна
чає він у своїй книзі «Україна кохан
ня», утримує шифрограми ук
раїнської науки кохання. Наші пред
ки, зокрема, вірили, що цілуватися -  
означає зцілюватися. Тому в мис
тецтві поцілунків вони були непере- 
вершені. (Сегодня. -  ЗО червня)

У світі проживає всього біля двох 
тисяч караїмів -  представників одно
го з наймалочисельніших народів 
планети. Найбільше їх -  в Криму, на 
їх історичній батьківщині. Цьо
горічні дні караїмської культури про
ходили в стародавньому мертвому 
місті Чуфут-Кале, заснованому при
близно у 12 столітті. Щороку його 
відвідують тисячі туристів. Потрохи 
родове гніздо караїмів занепадає. 
Люди сподіваються на допомогу дер
жави у відновленні історичних 
пам'яток міста. Спадковий доглядач 
стародавнього городища Михайло 
Дубинський пам'ятає, яким місто Чу- 
фут-Кале було 70 років тому. За його 
словами, ще до війни тут розібрали 
будиночок, в якому колись побували 
всі російські царі і навіть кілька іно
земних. У сорок другому німці нічого 
не чіпали, лише приходили на екс
курсії. Після війни Кале стало занепа
дати. Місцеві мешканці розтягували 
каміння на власні будівництва, в хід 
пішли й мармурові плити стародав
ньої святині -  кладовища Балта-Тей- 
мез. Караїми нарікають, що вже бага
то років держава лише обіцяє надати

гроші на реставрацію їхнього родо
вого гнізда. Туристів на Чуфут-Кале з 
кожним роком все більше. Тут мож
на сфотографуватись у національно
му строї, посидіти в сідлі, скуштувати 
автентичних страв. Караїми ж, які 
зустрічаються тут раз на рік, стриво
жені: «Чуфут-Кале гине». (RISU)

Фестиваль молодих караїмів 
зібрав у їх родовому гнізді Чуфут-Ка
ле більше ста осіб. Тут були караїми 
не лише з різних міст України, а й з 
Польщі, Литви, Білорусі, Росії, Ту
реччини, Франції. Учасники IX 
Міжнародного молодіжного ка
раїмського табору зайнялися упоряд
куванням території фортеці, а також 
караїмського кладовища Балта-Тий- 
мез. Хоч захід проголошено мо
лодіжним, але до участі в його роботі 
прилучаються караїми різного віку. 
На попередньому зібранні молодих 
караїмів був його учасник 93 років. 
Як зауважує голова Наукової Ради ка
раїмського товариства Юрій Полка
нов, «кожний караїм, що поважає се
бе, хоч би в якому б місці земної кулі 
він не жив зараз, хоча б раз за життя 
повинен побувати в Чуфут-Кале». 
Окрім участі в дискусіях, вивчення 
тих об'єктів, які збереглися в Чуфут- 
Кале, учасники молодіжного табору 
побували на різних екскурсіях.

Головна святиня караїмів -  Вели
ка соборна кенаса -  відреставрована.
Знаходиться вона в Євпаторії. З цієї 
нагоди тут пройшов Всесвітній фес
тиваль культури кримських караїмів. 
По Євпаторії відкрито ряд ме
моріальних дощок, що розповідають 
про внесок караїмів в історію міста.
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Глава Вірменської апостольської 
Церкви в Україні архиепископ Гри- 
горіс взяв участь в урочистому 
відкритті в Києві бутика «Вірменські 
коньяки». Владика освятив бутик.

Взявши в руки бокал коньяку «Ара
рат», він сказав про позитивну енер
гетику тих земель, де виробляють 
цей елітний напій. Архієпископ за
уважив, що найкращий коньяк мож
на виготовити лише на землі з бага
тою культурою і духовністю.

НОВІ РЕЛІГІЇ УКРАЇНИ

Три тисячі 
нових бодхісатв 
дали обітницю 
«йти шляхом 
чеснот і вести до 
просвітлення  
всіх живих іс
тот». Це сталося 
не в Тибеті, а в 
Національному 
палаці «Україна» в присутності близь
ко 5 тисяч осіб з України та сусідніх 
країн. Всі вони прийшли на зустріч із 
Кармапою сімнадцятим. Гялва Кар- 
мапа -  глава школи Карма Каг’ю, яка 
належить до одного з чотирьох основ
них напрямків тибетського буддизму 
Ваджраяни, що була започаткована в 
XI столітті. Для тибетців Кармапа -

«Живий Будда», в той час як західні 
буддисти бачать в ньому передусім 
Вчителя, який передає учням позача
сові повчання. Двогодинну лекцію 
кармапи перекладали з тибетської на 
англійську, і лише потім російською 
мовою. Чернець розповідав про шлях 
бодхісатви. Візит Кармапи -  перший, 
здійснений на пострадянську тери
торію -  проходить у рамках євро
пейського турне Лами. Після України 
Кармапа відвідав Британію, Словач
чину та Грецію та повернувся до своєї 
резиденції в індійському Калімпонгу. 
Після фактичної втрати Тибетом сво
го суверенітету та початку пла
номірного знищення тибетського 
релігійного інституту, у 1958 р. 
тодішній глава школи Карма Каг’ю 
XVI Кармапа виїхав до Індії, де з того 
часу знаходиться резиденція Кармап. 
Завдяки діяльності XVI Кармапи, у XX 
сторіччі буддійські повчання поши
рилися у країнах Європи та СІЛА. Су
часний Гялва Кармапа Трінлей Тхає 
Дордже народився у 1983 р. у Тибеті. 
Молодий Кармапа Трінлей Тхає Дорд
же багато студіює філософію дхарми, 
світову історію та англійську мову. 
Улюблені світські заняття першого ла
ми в цьому перевтіленні -  крокет та 
Інтернет. У 1994 році Тхає Дордже був 
визнаний другим за ієрархією вчите
лем школи Карма Каг’ю Шамаром 
Рінпоче. Сьогодні під духовним 
керівництвом Гялва Кармапи у 51 
країні світу діють біля 650 меди- 
таційних центрів та монастирів. В Ук
раїні діють 15 медитаційних центрів, 
заснованих учнями Кармапи, які скла
дають найбільшу буддистську спіль
ноту в Україні.

(www. karmapa. buddhism. org. ua)
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Всі громади Церкви Єдиної Віри 
Останнього Завіту України -  в містах 
Києві, Донецьку, Харкові, Черкасах, 
Запоріжжі, Одесі, Луцьку, Рівне та 
інших -  18 серпня відзначили 14-ту 
роковину від першої відкритої про
повіді духовного Вчителя Вісаріона- 
Хрисга у другому пришесті. Учасни
ки урочистості прослухали літургію, 
були при цьому також пісні і танці, 
славлення Отця Небесного. Цього 
року на відзначення цього свята до 
Землі Обітованої, що в Красноярсь
кому краї, виїздило більше 20 вірних 
з українських спільнот Церкви. Тут 
воно відзначається як «Свято Добрих 
Плодів». В ці дні підводиться підсу
мок зробленого думками і руками 
майстрів Землі Обітованої. 17 серпня 
учасники урочистості були обдаро
вані вирощеними власними руками 
щедрими плодами Землі. Відбувся 
вечір духовної музики. Святкування 
18 серпня почалося з дитячої літургії. 
Відбувся обряд благословіння ново
народжених дітей в Храмі Благосло
вення с.Петропавлівки. Потім -  
літургія для дорослих і гостей. Вечір 
ознаменувався коротким словом 
Вісаріона, яке він виголосив з балко
ну Храму, а також святковим 
феєрверком. В цьому ж Храмі було 
розміщено виставку з репродукціями 
картин Вчителя Вісаріона. 19 серпня 
картинна галерея Землі Обітованої 
представляла в Будинку зустрічей 
нові роботи місцевих художників. В 
спеціальних павільйонах можна було 
подивитися вироби з дерева, лози, 
глини, металу, соломи, бісеру, май
стерно виткані вироби з льону та 
шерсті, вироби для домашнього 
вжитку, предмети одягу. У святкові

дні на спеціально збудованих сценах 
відбувалися виступи бардів із власни
ми піснями, співочих та танцюваль
них колективів. Українських учас
ників свята особливо зачарували вис
тупи вокально-інструментальної гру
пи «Гармонія» та ансамблю танцю 
«Ніжність». (Л.Мельник)

Наприкінці липня крішнаїти 
Києва після тривалої перерви знову 
заявили про себе великим святку
ванням Ратха-ятри, яке вони прове
ли на київському Подолі. Невелич
кий дощ нібито від імені Крішни 
благословив учасників урочистості. 
По вулиці Сагайдачного послідовни
ки свідомості Крішни возили велику 
Колісницю, оспівуючи Крішну. 
Колісниця була барвисто оздоблена. 
Під її шатром розміщалися божест
ва. 10 разів вона проїхала від Пошто
вої площі до Контрактової. Весь цей 
час перед нею виконувався жіночий 
танець пастушок, співалися гімни. 
Пуджарі, які їхали на Колісниці, роз
кидали в натовп святкуючих знаме
ниті індійські солодощі. Присутніх 
частували стравами індійської кухні. 
Жінки ставили тут собі на лоб знаме
ниті гопі, прикрашали обличчя сим
волічним індійським макіяжем. За
вершилося святкування театраль
ною виставою на сюжети крішнаїт- 
ських священних книг.

Верховний Бог один. Лише він 
має в різних релігіях різні імена. В 
перекладі з іудейського на українську 
Яхве означає Існуючий. Саваоф -  
Войовничий, Єгова -  Сущий. Аллах з 
арабського перекладається як Бог. 
Рама і Крішна з санскриту перекла
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дається відповідно Всерадісний і Все- 
приваблюючий. Враховуючи це, 
Центри ведичної культури в Києві 
(вул. Зоряна), в Дніпропетровську 
(вул. Калініна), в Одесі (Сухий ли
ман), в Донецьку (вул. Рубенса) та ін. 
запрошує віруючих різних конфесій 
щосуботи в 15.00 на спільну молитву.

Системою Фалунь Дафа, що 
з’явилася в Китаї в 1992 році і 
зорієнтована на удосконалення душі 
і тіла, позбавлення стресів, поліп
шення здоров’я, вже регулярно зай
маються і в ряді міст України. Зокре
ма в Києві у Марийському парку 
щоп’ятниці десь під захід Сонця зби
раються прихильники цього вчення. 
Протягом години під звуки китайсь
кої музики вони виконують різні 
вправи. Кожна з них має своє при
значення, а насамперед -  це очищен
ня тіла. Масовики з фалунь-гун пра
цюють і в інших районах Києва. Зок
рема в Дарницькому парку вони за
лучають до цього безпритульних 
дітей. При цьому їх ще й нагодують, 
десь влаштують на ночліг.

Церква саєнтологів в особі газети 
«Сегодня» знайшла свого активного 
пропагандиста. Час-від-часу на її 
шпальтах пропагується діанетика як 
наука про вплив минулих стресів і 
травм на людину сьогодення, що є 
надто ефективною і приносить лю
дині велику користь, особливо при 
лікуванні гіпертонії, головних болей.

МІСТИКА

Групу сатаністів затритмано в 
Одесі. Вони діяли на території

міського Інтернаціонального кладо
вища. Організовували тут оргії, руй
нували поховання, малювали на 
пам’ятниках шестикутні зірки. На 
кладовищі поховані знаменитості 
Одеси -  академік В. Філатов, актор 
М.Водяний та інші, але воно нині за
крите для масових поховань. Члени 
секти прийшли до сатанізму із-за 
розчарування в своїй вірі у Бога. Пе
ред тим як стати сатаністом і одержа
ти дар надприродного, претендент 
проходить серію обрядів, зокрема 
обпалювання вогнем, принесення 
жертв та ін. Зокрема ріжуть чорного 
кота, збирають кров і випивають 
ковток її. Член спільноти одержує від 
Сета -  керівника громади -  якесь пе
кельне ім’я. При цьому члени групи 
не знають дійсні імена один одного. 
Як з’ясувалося, Сет є студентом одно
го з одеських університетів, а сам ро
дом з Мукачева. Він вважає себе од
ним із обраних, позначених самим 
Сатаною. Він носить одяг переважно 
чорного кольору. Серед його «духов
них завоювань» -  розбиті пам’ятни
ки воїнам, спортсменам та ін. Са- 
таністи допускають, що сила людей, 
пам’ятники яких вони зруйнували, 
переходить в них. Сатаністи принес
ли лише на Інтернаціональному кла
довищі збитків десь на 40 тис. гри
вень. Якщо раніше вони діяли пере
важно на кладовищах, то тепер 
змістилися і в центр Одеси, заклика
ючи своїми оголошеннями дітвору 
до клубів довговолосих чи закоханих 
в рок. (Факты. -  8 июля)

Винуватців вбивств не обов’язко
во слід шукати серед сатаністів. Так, в 
багатьох газетах вбивство трьох ма-
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лолітніх дітей і їх мами в місті Ізмаїлі 
приписали сатаністам. Мотивацією 
цього було те, що вбита жінка була 
надто православно набожна. Відтак 
нібито в сатаністській традиції коїти 
над такими ритуальне вбивство. Са
ме в такому напрямку й були зорієн
товані пошуки правоохоронців. І це 
вже не вперше ми зустрічаємо в пресі 
подібні швидкопальні припущення. 
А виявилося, що зрештою це було 
вбивство чисто на побутовій основі. 
Хібащо під час похорон священик 
сказав, що вбивцю на це напучував 
сатана.

На далеких і глибоких полонинах 
гуцули зберігають ще у своїй уяві не
полоханий світ добрих і злих духів, 
архаїчне форми буття. Життя на по
лонині супроводжується цілою сис
темою оберегів і заборон. Так, в сере
ду і п’ятницю та після заходу Сонця 
не можна чужим людям давати мо
локо, бо це недобре позначиться на 
корові. Водночас вважається спра
вою честі прихистити і нагодувати 
пізнього подорожнього, якщо він 
раптом приб’ється до колиби. Не 
можна свистіти в темну пору доби, 
щоб не закликати злих духів.

Лик Києва має свою таємницю.
Рельєф правобережної частини міста, 
зазнятий із Космосу, нагадую людсь
кий профіль. Лінію лоба, чим думає 
людина, утворюють схили Дніпра в 
районі Печерська. Цікаво, що саме 
тут знаходиться «думаюча верхівка»

Релігійне життя України_________________

столиці, розміщені основні структу
ри влади. В центрі лоба, там, де тра
диційно розміщують «третє око», 
знаходиться Києво-Печерська Лавра. 
При цьому Софійський і Ми
хайлівський Собори знаходяться 
прямо в «очниці». Подільські вулич
ки -  це «ніс Києва». Форма губ 
виліплена рельєфом Реп’яхового Яру. 
Тут же, в устах, розміщена давня Ки
рилівська церква. Можна продовжу
вати це описання. Якщо накласти на 
рельєф Києва схему вулиць, то стане 
зрозумілим, що вони не заважають 
сприйняттю обличчя. То ж кого нага
дує Київ своїм рельєфом? Так, 
архітектор Куровський називає це об
личчя атлантоподібним (таким зоб
ражали давньоєгипетських сфінксів). 
То ж лик Києва треба зберегти, не 
стерти з його рельєфу ні річечки, ні 
озера, бо ж тоді він втратить дійсно 
своє обличчя. Загадкою є нібито ки
мось визначене розміщення на «об
личчі Києва» культових споруд. В 
Києві з’явився рух «Київська ланд
шафтна ініціатива». Його члени 
прагнуть добитися бережливого став
лення до ландшафту столиці. (Газета 
по-киевски. -  №171)
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РЕЛІГІЯ І СВІТ

Агентство Pew Global Attitudes 
Project опублікувало наслідки опиту
вання мешканців 18 країн світу. Мета 
досліджень -  виявити ставлення лю
дей різних віросповідань щодо інших 
вірувань. Виявилося, що християн 
більше всього люблять в Росії (93%), 
в Ливані (91%) і в СІЛА (87%). Анти- 
християнські настрої найсильніші в 
Туреччині (63%), Марокко (61%), Па
кистані (58%). До ісламу свої симпатії 
виявили переважно мешканці му
сульманських країн. В Йорданії та 
Індонезії таких 99%, в Марокко -  
97%. А ось в СІЛА уже 57%, в Росії -  
55%. Ісламофобів найбільше в Нідер
ландах (51%), Китаї (50%) та Німеч
чині (47%). До іудеїв добре ставлять
ся в Нідерландах (85%), Франції 
(82%), Канаді і Великобританії (78%). 
А ось юдофілів у СІЛА проживає 
77%, в Росії -  63%, Йорданії -  100%, 
Ливані -  99%, Марокко -  88%.

Нині серед 50% населення Біло
русії 80% є православними, а 14% - 
католиками (відповідно 1300 і 430 
парафій). Патріарший екзарх Біло
русії митрополит Філарет заявив, що 
при цьому «БПЦ не вимагає від дер
жави якихось переваг для себе. Пра
вославна Церква служить народу. 
Подібного кредо дотримується і ри- 
мо-католицька Церква країни».

Дві третини мешканців Британії 
не підтримали ініціативу Міністер

ства освіти про збільшення кількості 
релігійних навчальних закладів і об
сягів їх фінансування. Нині в країні 
діє біля 7 тисяч релігійних духовних 
закладів, серед яких 6955 христи
янських, 36 іудейських, 5 мусуль
манських і 2 сикхських.

Євросоюз закликав Китай припи
нити релігійні репресії, поважати 
міжнародні стандарти у сфері прав 
людини. До Китаю їде спеціальна де
легація Євросоюзу з метою вивчення 
стану із свободою віросповідань.

В Російській ПЦ не поділяють 
оптимістичні погляди Ватикану на 
стан православно-католицького діа
логу. Про це заявив заступник голо
ви Відділу зовнішніх церковних 
зв’язків Московського патріархату 
протоієрей Всеволод Чаплін у 
своєму коментарі до висловлювання 
Голови Папської ради із сприяння 
християнській єдності кардинала 
Вальтера Каспера. Останній вважає, 
що атмосфера між католиками і пра
вославними покращилася. «З одного 
боку, радує, що кардинал Каспер у 
черговий раз заявив, що Католицька 
Церква не має наміру займатися 
прозелітизмом стосовно православ
них. З іншого ж боку, я б не розділив 
безхмарного оптимізму католицько
го ієрарха щодо стану наших відно
син. У православних християн гарна 
пам’ять, і, на жаль, наступальні кро
ки Католицької церкви породжують 
у все більшого числа православних 
відчуття того, що Католицька церква
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поводиться недружньо, незважаючи 
на всі широкі посмішки», - сказав 
Чаплін. «Кардинал Каспер говорить, 
що уніатство -  це міст між Сходом і 
Заходом. Я думаю, що якщо це і 
міст, то він замінований, і йти по 
ньому небезпечно», - підкреслив 
священик.

На міжнародній конференції, ор
ганізованій в Нью Йорку 10-17 ве
ресня 2005 р. Міжрелігійною міжна
родною федерацією за мир у світі бу
ло проголошено заснування нової 
міжнародної організації -  Всесвіт
ньої федерації миру (Universal Peace 
Federation, UPF). Її місією є оновлен
ня ООН та забезпечення нового 
рівня лідерства. Прагнучи стати ор
ганізацією, яка може показати при
клад вирішення конкретних про
блем на шляху досягнення миру, 
UPF хоче консолідувати зусилля гро
мадських організації, науковців, 
освітян, діячів культури та релігій
них діячів всього світу. Д-р Сон 
Мьон Мун, засновник Міжрелігійної 
міжнародної федерації за мир у 
всьому світі та інших міжнародних 
миротворчих організацій, під час 
конференції запропонував рево
люційний проект досягнення миру 
та покращенню умов життя людей. 
Цей проект полягає в побудові туне
лю через Берингову протоку, який 
поєднає Америку та Азію. Втілення 
цього задуму дозволить замкнути 
Міжнародну систему автомагістра
лей, що відкриє можливість людям 
подорожувати наземним транспор
том з Африканського Мису Доброї 
надії до Сант’яго в Чілі та з Лондона 
до Нью-Йорку і сприятиме об’єд

нанню світу в єдину громаду. Маючи 
величезний досвід миротворчої 
діяльності, д-р Мун розпочав 
всесвітнє турне відразу ж після закін
чення Конференції в Нью Йорку. Це 
турне проходитиме по 96 містах і 
охопить близько 60 країн світу. В 
рамках цього турне делегація, очо
лювана доктором Муном, відвідає 
Україну 20 жовтня ц.р. В Україні 
відбудеться конференція, присвяче
на Інавгурації Всесвітньої федерації 
миру. Громадянське суспільство Ук
раїни, яке нещодавно проявило свій 
надзвичайний миротворчий по
тенціал, має змогу долучитися до 
цих глобальних миротворчих про
цесів, взяти активну участь у міжна
родних проектах, вийшовши на но
вий рівень діяльності та саморе- 
алізації. (В.Матвєєв)

Американські вчені виступили 
проти намірів Президента країни 
Дж.Буша ввести на рівних викладан
ня в школах теорії еволюції і теорії 
божественного сотворіння світу. Се
ред протестуючих Американське то
вариство астрономів, Американське 
хімічне товариство та ін всесвітньо 
відомі наукові спільноти. То ж 
біблійні теорії не для шкіл цивілізо
ваної країни.

Після урагану «Катріна», який 
приніс величезні людські жертви і 
матеріальні збитки СІЛА, на штати 
Техас і Луїзіана насунувся новий ура
ган «Ріта». Швидкість вітру в його 
епіцентрі становила 280 км/год. Си
ла цього урагану еквівалентна вибу
ху декількох атомних бомб. Діаметр 
урагану -  600 км. Згідно міжнародної
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статистики США є однією з най
більш релігійних країн. То ж амери
канці роблять висновок: Бог відвер
нувся від нас. Але є й інша оцінка 
ураганів. Дехто розглядає їх як вияв 
Божого промислу. Зокрема участь 
білих у спасінні переважно негри
тянського населення Нового Орлеа
ну поміняв ті негативні установки, 
які мали останні щодо білих людей. 
«Я вдячний Богу за те, що він мені 
відкрив очі на реальний стан ре
чей», -  заявив один новоорлеанець.

Християнство не дає людині те, 
що може дати їй буд дизм, оскільки 
воно постійно принижує людину її 
гріхом, вчить думати про якісь пока
рання, незгоди життя, невирішені 
його проблеми. В цьому переконався 
Руслан зі Львова, прочитавши книгу 
про Далай-Ламу. Буддистський лідер 
радить зосереджуватися на зробле
ному, радіти життю, всьому, що є в 
довкіллі, прагнути до самореалізації. 
Саме такий хід мислення допоміг 
Руслану позбутися головних болей, 
безсоння, нормалізації артеріально
го тиску та ін. (Високий Замок. -11 
серпня)

В храмі святого Стефана в Ірані 
знайшли людський скелет. Місцевий 
вірменський архиепископ вважає, 
що це є залишки Івана Хрестителя. 
Правда в аргументації своїх вис
новків владика дещо плутає. Він по
силається на мемуари якогось фран
цузького туриста, якому десь в XVI 
столітті хтось сказав, що в Стефано- 
вому храмі похований один з 12-ти 
апостолів. Але ж Іван Хреститель не 
є апостолом.

Після відомих терактів в Лондоні 
в ЗМІ Великої Британії розгорнулася 
дискусія не лише з питання ісламу, а 
й релігії взагалі Відомі коментарі й 
аналітики атакують релігію як таку, 
як інститут, що є небезпечним для 
сучасної світської культури. Вони за
кликають суспільство встати на за
хист цінностей науки і освіти від по
сягань релігійного екстремізму. Фа
натизм, ксенофобія, забобони збли
жують мусульманського мулу із като
лицьким священиком, бо ж всі вони 
ведуть до похмурого середньовіччя, 
смішного анахронізму. Всі релігії є 
причиною наших жахів, втрат, не
уцтва, насилля. «Якщо всі релігії 
вчать, що життя після смерті значно 
краще за земне, - пишуть газети, - то 
не дивно, що релігійні фанатики не 
рахуються ні зі своїм життям, ні з 
життям інших людей». «Якщо ми хо
чемо назавжди позбутися релігійних 
воєн -  так, як ми вже позбулися раб
ства та канібалізму, то слід рішуче 
зрікатися релігійних догм» (The 
Guardian, The Times ). (День. - №156)

Відродження релігійності в кра
їнах, які виникли на руїнах Радянсь
кого Союзу, спричинило те, що на 
третє місце в дослідженні на попу
лярність вийшов Ісус Христос Випе
редили його Володимир Путін та Йо
сип Сталін. Хоч в російськомовному 
Інтернеті християн більше, ніж му
сульман, але чомусь п’ятим став Ал
лах. Його випередив ще й Володимир 
Ленін, але відстав Карл Маркс -  десяте 
місце, Будда -  дев’ятнадцяте. Як не 
дивно, третю десятку онлайн-параду 
завершує донедавна надто популяр
ний Папа Іван Павло II.
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Влада Киргизії почала боротьбу із 
звичаєм викрадання суджених. ц я
боротьба має підстави: десь 70% од
ружених селянок свого часу були ви
крадені. І хоч існує спеціальна стаття 
Кримінального кодексу, згідно якої 
винуватців ув’язнюють на п’ять 
років, проте за останнє п’ятиріччя 
ця стаття спрацювала лише десь в 
ста випадків. Самі киргизи вважа
ють, що згідно мусульманської тра
диції викрадання наречених не є ве
ликим гріхом.

З цього навчального року в мос
ковських школах вивчають «Основи 
світових релігій». Посилаючись на 
поліконфесійність країни, тут відмо
вили Московському Патріархату 
вивчати лише історію православної 
культури. В підручнику з курсу 
дається описання чотирьох релігій -  
християнства, іудаїзму, ісламу та 
буддизму.

З християнством не можна лізти 
туди, де навчаються діти мусульман.
Батьки-мусульмани в італійському 
місті Мілані почали вимагати з 
класів, де навчаються їх діти разом з 
дітьми з християнських сімей, забра
ти католицьку символіку. Оскільки 
влада не погодилася з цим, то діти 
мусульман перестали відвідувати за
няття. Заняття з ними проводяться 
тепер просто на тротуарі. Вчителі й 
батьки порушили питання про 
відкриття мусульманських шкіл.

Екуменічна спільнота французь
кого міста Тез очолювалася 90- 
річним братом Роже Шютцем. Він
проводив тут щотижня молитовно-

медитаційні зустрічі, починаючи з 
кінця 50-х років. Громади руху є 
майже в ЗО країнах світу. Спільнота 
Тез відома також і своїм бла
годійництвом. Але 16 серпня обірва
лося життя брата Роже. Його вбила 
під час вечірньої молитви за участі 
2,5 тис. вірних психічно хвора 
молільниця з Румунії.

К А Т О Л И Ц И З М

Знявши гриф «Таємно» із доку
ментів про останні дні життя Івана 
Павла II, канцелярія Святого Пре
столу дала можливість дізнатися, як 
протягом декілька місяців лікарі бо
ролися за життя Понтифіка. Водно
час сказані польською мовою Папою 
останні його слова «Дайте мені мож
ливість увійти в дім Отця мого» 
засвідчують, як тяжко те йому дало
ся. Звіт має 220 сторінок.

Відбулася зустріч Папи Бенедик
та XVI з лідером заснованої архиепи
скопом Марселем Лефевром ультра- 
консервативної організації «Братст
во святого Пія X» єпископом Бер
нардом Фелле. Йшла мова про мож
ливі умови входження спільноти, 
яка відкололася після II Ватиканс
кого Собору, зі Святим Престолом. 
Тим більше, що нинішній Папа по
стає в очах католиків світу як кон
серватор. Після розмови з Пон- 
тифіком єпископ сказав: «Наша 
зустріч стала чудовою нагодою пока
зати, що ми завжди були й будемо 
вірні Святому Престолу».

Ізраїльська преса продовжує 
співати пісню про антиєврейську на-
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лаштованість Папи Бенедикта XVI.
При цьому не лише згадується його 
знаходження в 1943-1945 роках в 
гітлерюгенд, а й те, що він не засуд
жує теракти, які проводять палес
тинські бойовики, посилаючись на 
реагування на них Ізраїлю не в прий
нятих міжнародним товариством 
нормах. «Виходить, що винуваті не 
терористи, а ізраїльтяни, які своєю 
неадекватною поведінкою не дають 
можливості Папі Римському поста
вити ізраїльські жертви в один ряд з 
європейськими». Папу дорікають ще 
й за те, що він в своєму трактаті 
«Домінус Ієзус» надто негативно 
висловився щодо іудейства, напи
савши, що тільки належність Ісуса 
до єврейства є внеском іудеїв у світо
ву культуру, а не сам Старий Завіт, 
який послужив основою христи
янського вчення.

Перший за- 
к о р д о н н и й  
візит новий Па
па Бенедикт XVI 
здійснив до рід
ної Німеччини.
Тут його приві
тала мільйонна 
спільнота като
лицької молоді, 
яка з’їхалася до Кьольна практично 
зі всього світу. Багато з тих, хто 
приїхав до міста, із-за величезного 
людського натовпу так і не побачили 
намісника Бога на Землі. Традицію 
всесвітнього відзначення дня молоді 
ввів покійний Понтифік Іван Павло 
II. Три роки тому він закликав в на
ступний раз зібратися у Кьольні і ще 
сам збирався відвідати цей самміт

католицької молоді. Мета заходу -  
привабити молодь до Церкви і віри, 
показавши, що вона може бути не 
нудною і догматичною, а світлою і 
радісною. Той, хто привабить мо
лодь, а не тільки старичків, опанує 
майбутнім. Це розумів Іван Павло II. 
Саме тому він співав на своїх 
зустрічах з молоддю її пісні, перетво
рюючи ці зустрічі у фестивалі, а сам 
перетворюючись у поп-зірку. Ор
ганізатори XX Всесвітньої зустрічі 
молоді мали багато клопотів: не вис
тачало «спальних місць», витрачали
ся кошти державні на захід, який для 
некатоликів не мав ніякого значен
ня, наплив молоді порушив урівно
важений темп життя міста, перепов
неність громадського транспорту 
зривала ритм роботи підприємств 
міста із-за недоїзду працюючих та ін. 
Молодь є молодь: надто багато було 
шуму. Порядок пильнувало біля 12 
тис. поліцейських. Після лондонсь
ких терактів тут було організовано 
цілий ряд заходів безпеки. Навіть 
дно Рейну водолази прощупали на 
предмет відсутності там мін, ка
налізаційні люки були заварені на
глухо. На щастя, все відбулося без 
інцидентів. Наступна зустріч відбу
деться у Сіднеї в 2008 році (Екс
прес. -  30-31 серпня).

Оцінюючи сто днів понтифікства 
Папи Бенедикта ХУІ, ті, хто очікував 
від нього жосткості й педантизму, 
закручування гайок і наведення по
рядку, дещо повеселішали. Ставши 
Папою, кардинал Ратцінгер змінив 
імідж строгого догмата і цербера 
церковних канонів на образ пастиря 
доброго -  людину м’яку і навіть де
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що боязливу. Ті, хто близько знав 
раніше німецького кардинала, за
свідчують, що у нього було друге 
утаємничене Я. Тому й не збувають
ся прогнози, що ґрунтувалися на не
повному знанні Йозефа Ратцінгера.

Ватикан у вирішенні питань като
лицько-православних відносин праг
не не помічати Вселенського Па
тріарха Варфоломія і орієнтується на 
діалог передусім з Московським 
Патріархатом. Але якщо до смерті 
Івана Павла II на заваді стояла його 
польськість, то німецькість нового 
Понтифіка дає можливість скорого 
діалогу. Цьому сприяє й політичне 
зближення в останні роки Німеччи
ни і Росії. Активно зближення між 
Ватиканом і Московським Патріар
хатом лобіює німецький кардинал 
Вальтер Каспер. (День. -1 8  серпня)

Кардинал Вальтер Каспер готує 
зустріч Папи Бенедикта XVI з 
Патріархом Московським Олексієм
П. Зустріч може відбутися на нейт
ральній території, тобто ні у Вати- 
кані, ні у Москві. В наступному Пон- 
тифік планує зустрітися із главами 
всіх Східних Церков.

Вчені-богослови Ватикану висту
пили з ідеєю включення до Святого 
Письма деяких текстів з т.зв. сувоїв 
Мертвого моря, що належали гро
маді есенів. Богослови мотивують 
своє рішення тим, що Євангелія у їх 
теперішньому вигляді були складені 
через століття після розп’яття і вос
кресіння Христа, а записи в згортках 
Кумранської громади є свідченням 
очевидців описаних в них подій.

Релігія в сучасному світі___________________

В католицьких монастирях ко
лишньої Югославії ховаються 
військові злочинці. Про це інформу
вав головний прокурор Гаазького 
міжнародного трибуналу над ними 
Карла дель Понте. Зокрема прокурор 
сказала, що в одному із хорватських 
францисканських монастирів пере
буває генерал Готовина, який є од
ним із трьох найбільш значимих 
злочинців. Правда. Хорвати його 
вважають національним героєм і не 
налаштовані видати генерала в руки 
Гаазького трибуналу, хоч за його го
лову пропонують 2,8 млн. доларів. 
Вважають, що на совісті Готовини 
вбивство 150 сербів і вигнання з 
рідних земель понад 150 тис. етніч
них сербів.

Ватикан, як це не дивно, практич
но визнав еволюційну теорію 
Дарвіна. Глава Ватиканської обсерва
торії священик-єзуїт Джордж Койл 
заявив, що ця теорія сумісна з проце
сами, описаними в Біблії. У видруку
ваній ним в британській католицькій 
газеті The Tablet статті сказано, що 
Бог створив Всесвіт і Землю, а потім 
вона вже сама почала еволюціонува
ти. «Бог працює над Всесвітом. Вод
ночас у нього є власна життєва, як у 
дитини. Бог не втручається в його 
розвиток постійно», - пише Д.Койл. 
Виступаючи ще в 1996 році перед 
Папською Академією наук, папа Іван 
Павло II заявив, що теорія еволюції і 
католицька віри сумісні.

Російські греко-католики заявили 
про себе «Собором духовенства 
Російської католицької церкви візан
тійського обряду», який відбувся на
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прикінці серпня в селищі Саргатське 
Омської області. Собор цей був не 
зібранням українських уніатів, які 
мешкають в Росії і яких Ватикан зо
бов’язав підпорядковуватися римо- 
католицькому єпископату країни, а са
ме зібранням росіян-уніатів. їх не ба
гато, вони ще не мають своїх ієрархів. 
Проте їх громади вже зареєстровані і 
входять до складу римо-католицьких 
єпархій. Громад російських уніатів 
більше в Зауральї, бо сюди їх висилала 
царська і радянська влада. На Соборі 
вирішувалося питання утворення ек- 
зарзату Російської католицької церкви 
Східного обряду. Висловлене прохан
ня до Папи Римського прийняти їх під 
свій прямий омофор.

ПРОТЕСТАНТИЗМ

Нехтування правами протестантів 
в Росії зростає в геометричній про
гресії. Ось що пишуть про це 
російські п’ятидесятники Церкви 
«Емануїл», звертаючись до влади з 
проханням допомоги: «Будучи хрис
тиянами євангельської віри (протес
тантами), ми і наші діти відчуваємо 
на собі різні приниження і оббріху
вання на свою адресу. Через деякі за
соби масової інформації розпа
люється релігійна нетерпимість щодо 
євангельських церков, ототожнення 
шанованих у всьому світі христи
янських протестантських конфесій із 
деструктивними сатаністськими сек
тами. Лише за чотири місяці 2005 ро
ку різного роду гонінь, утисків і пору
шення наших прав маємо більше, 
ніж за 2003 і 2004 роки разом. Інци
денти у вигляді спроб забрати чи зне
сти будівлю церкви, підпали або зни

щення молитовних будинків, образи, 
напади і побиття християн-протес- 
тантів і пасторів з боку як правоохо
ронних органів, так і фанатично на
лаштованих груп були зафіксовані в 
багатьох містах Росії. Розслідування 
таких правопорушень, як правило, 
залишаються без наслідків. Ситуація 
така, що складається враження запла
нованого гоніння на протестантські 
церкви Росії»

Лютеранська Церква Швеції зай
нялася саморекламою. На цю кам
панію вона витратить 1,1 млн. евро. 
Свої рекламні оголошення Церква 
розмістить на всю сторінку в 67 газе
тах. Прес-секретар архієпископської 
канцелярії Аннелі Дуфва зазначив: 
«Ми не прагнемо залучати нових 
членів. Ми лише інформуємо людей 
про церкву і про те, що вона може 
запропонувати».

Англіканська Церква переживає 
кризу. Нині щонедільних прихожан 
вона має всього 916 тисяч (для 
порівняння -  в Англії щотижня 
відвідують мечеть 930 тисяч мусуль
ман). Протягом наступних двох де
сятиліть цифра по АЦ зменшиться 
на 2/3. Якщо сьогодні недільні бого
служіння відвідують десь 9,4% насе
лення країни, то деякі експерти вва
жають, що через 30 років їх буде ледь 
5%. Із-за цього прийдеться закрити 
до 18 тис. храмів. Ці цифри мають 
послужити «дзвінком тривоги» для 
керівництва Англіканської Церкви.

Англіканська Церква відкрито 
виступала й виступає проти війни в 
Іраці. Але нині вона вивід військ з
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Іраку розглядає як безвідповідальну 
акцію, бо ж із-за відсутності ста
більної демократії в цій країні це 
зрештою призведе до погіршення 
ситуації, міжконфесійних і внутріш- 
ньоісламських протистоянь.

Наступний глава Англіканської 
Церкви принц Чарльз поводить себе 
так, що нібито моральні принципи 
християнства не для нього писані.
Під час великосвітського прийому, 
коли його знайомили із британсь
кою моделлю Софі Андертон, принц 
сказав їй: «Так це ви є тією моделлю, 
яка любить демонструвати свої гру
ди на сторінках газет і журналів? Чи 
не дозволите ви мені тут кинути свій 
більш детальний погляд на них?» 
«Признаюся, я від нього такого не 
чекала, - сказала Софі. -  Розгубив
шись, я твердо відповіла принцу: 
«Ні»».

Палата єпископів Англіканської 
Церкви оприлюднила текст заяви, в 
якій запропонувала очолити рух 
міжконфесійного примирення з му
сульманами. «Ми вважаємо,- гово
риться в ній, - що церкві притаманна 
роль посередника - заради миру і не
залежно від того, яку політику прова
дить світський уряд. Бо християнсь
ка церква має особливий мандат -  
завжди та всюди добиватися прими
рення». Єпископи пропонують му
сульманам провести зустріч духов
них лідерів під гаслом «Правда і при
мирення». Під час цієї зустрічі 
англікани мають вибачитися за війну 
з Іраком, за ті методи, які використо
вував Захід в цій війні, за трагедію 
Іраку і страждання його народу.

Масштабна особистість рефор
матора Мартіна Лютера постає в 
присвяченій йому опері, яку написав 
словацький композитор Кубек. Лю
тер -  це людина, яка змінила облич
чя не лише суспільства його часу, а й 
вплинула на всю світову історію, на 
долю Європи та всього світу. Кожна 
дія опери присвячена одному з ета
пів життя Лютера.

ПРАВОСЛАВ’Я

Патріарх Варфоломій запропо
нував своє посередництво в проти
стоянні між Сербською і Македонсь
кою Православними Церквами. Ос
тання, як і в нас в Україні Автоке
фальна, виокремилися з Сербської 
без згоди останньої на це. Характер
но, що Варфоломій в своєму листі на 
ім’я прем’єр-міністра Македонії на
звав Македонську Церкву «свя
тішою» Македонські архієреї схваль
но прийняли ініціативу Вселенсько
го Патріарха.

Константинопольський Патріарх 
Варфоломій І під час візиту в 
Грецію, заявив в інтерв’ю грецькому 
телебаченню, що Туреччині прий- 
деться відкрити семінарію на ост
рові Хейбелиада (Халки), оскільки
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після 3 жовтня почнуться перегово
ри про вступ цієї переважно мусуль
манської країни в Європейський 
Союз. Патріарх також заявив, що у 
випадку початку консультацій про 
європейське членство Туреччина 
«буде змушена діяти відповідно до 
норм, прийнятими в Євросоюзу», і 
виявляти повагу до релігійної сво
бод і прав меншин. Богословська 
школа на острові Халки, студентом 
якої був у свій час і Димитріос Ар- 
хондоніс, майбутній Патріарх Вар
фоломій, була закрита турецькою 
владою в 1971 році. Переговори про 
її відкриття ведуться протягом бага
тьох років. Відкриття семінарії ут
рудняється тією обставиною, що в 
Туреччині, де суворо дотримуються 
світського характеру держави, 
відсутні конфесійні навчальні закла
ди, у тому числі й мусульманські. 
Патріархія ж, зі своєї сторони, не 
згодна відкрити семінарію як фа
культет якого-небудь зі світських 
університетів, що призвело б до вне
сення значних змін у програму на
вчання.

В московсько-православній пресі 
все частіше з’являються статті із за
стереженнями Вселенському Патрі
арху від канонічного вирішення 
проблеми Українського Право
слав’я. Москва затурбована розпа
дом своєї православно-колоніальної 
імперії. При цьому газети нагадують 
про нібито незаконне зняття анафе
ми з католиків, про навчання Варфо
ломія у Папському Східному інсти
туті і захист там дисертації доктора 
канонічного права, про його надеку- 
менізм. (Справедливость. - №6)

Першоієрархом Української Пра
вославної Церкви Канади обрано ар
хиепископа Едмонтонського Івана.
Він обраний на місце упокоєного в 
Богові митрополита Василя. Водно
час Собор Церкви для забезпечення 
повноти Собору Єпископів обрав 
єпископом проотоієрея Михайла 
Шкрумеда, який має 32 років свяще- 
ничого служіння. Новим канцлером 
Церкви -  головою Президії Консти- 
торії обрано о.Богдана Гладьо із 
Гамільтону.

Відомо, що Грузинська Право
славна Церква віднесла до націо
нальних святих всесвітньо відомого 
поета, автора «Витязя в тигровій 
шкірі» Шоту Руставелі, В Києві на ву
лиці, яка носить ім’я митця, буде 
споруджено до завершення року 
Грузії в Україні пам’ятник Шота Рус
тавелі. Коли зрештою проснуться у 
нас Православні Церкви, що мають у 
своїй назві слово «Українська», щоб 
так вшановувати світочів нашого 
народу. Правда, українці без т. зв. 
«Церков Українських» вже самі зро
били їх святими, вшановують як 
Апостолів нації, бо ж тільки євреєза- 
мкнене християнство їх не влашто
вує, а «московських святих» вони 
полишають для їх рідної Церкви.

Католікос-Патріарх всієї Грузії 
Ілля II направив лист главі Руської 
ПЦ патріарху Олексію П, у якому 
висловив протест у зв’язку з при
сутністю 20 вересня в Цхінвалі на 
святкуванні «Дня незалежності» 
Південної Осетії, без узгодження з 
Грузинською ПЦ, представника 
Руської ПЦ -  єпископа Ставро-
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польсько
го і Вла- 
д и к а в -  
казького  
Феофана. 
Як сказа
но в роз- 
п о в с ю д -  
женій за
яві прес- 

служби Патріархії Грузії, «Католи- 
кос-Патріарх Грузії Ілля II вислов
лює своє обурення в зв’язку з даним 
фактом». «Це грубе порушення цер
ковних порядків, - підкреслює Ілля II 
у своєму звертанні до Олексія II. - те
риторія Цхінвальского регіону є 
невід’ємною частиною Грузії й 
однієї з єпархій Грузинської ПЦ, 
проте, незважаючи на всі домовле
ності з Російською ПЦ подібні пору
шення спостерігаються й в Абхазії, 
що лише вносить напругу у відноси
ни не тільки між Грузією і Росією, 
але і між Церквами». Католикос- 
Патріарх сподівається, що глава 
Російської ПЦ в майбутньому буде 
вживати заходів з припинення таких 
самовільних вчинків духовних осіб 
Росії.

На 6 травня 
2006 року в 
Сан-Францис
ко заплановане 
відкриття Все- 
закордонного 
Собору, у яко

му візьмуть участь більш 200 пред
ставників священства і мирян 
Російської Православної Церкви За
кордонної. По закінченні його робо
ти Архиєрейський Собор РПЦЗ

прийме остаточне рішення з питань 
подолання розбіжностей між двома 
гілками Російської православної 
Церкви. У 90-і роки минулого 
століття Патріарх Олексій II неодно
разово висловлювався за діалог з 
представниками Закордонної Церк
ви аж до відновлення єдності. Проте 
РПЦЗ ці ініціативи ігнорувала. Ли
ше після того як Московський 
Патріархат у тексті «Соціальної кон
цепції» заявив про те, що Церква 
може відмовити влади в підтримці, 
«якщо влада примушує віруючих до 
відступу від віри», відношення 
РПЦЗ до об’єднавчого процесу по
ступово стало мінятися. Ключову 
роль у прискоренні об’єднавчого 
процесу відіграв російський прези
дент В.Путін, який у 2003 р. у Нью- 
Йорку переконав митрополита Лав
ра в необхідності зустрітися із 
Олексієм II. Візит митрополита Лав
ра в Москву відбувся в травні 2004 р. 
-  обидва Предстоятелі були прий
няті Путіним у Ново-Огарьово. Пре
зидент Росії недвозначно дав зро
зуміти, що держава зацікавлена у 
відновленні порушеної понад 80 
років тому єдності Церкви. Нова 
зустріч В.Путіна з ієрархами РПЦЗ у 
Нью-Йорку у вересні 2005 р. показа
ла, що Путін продовжує контролю
вати об’єднавчий процес. Стимулю
ючи церковні структури до пошуку 
компромісу, Путін у буквальному 
значенні відроджує в очах право
славних емігрантів на Заході образ 
«государя -  заступника православ’я». 
Цікавоу що після цих рішучих 
внутрішньо- і зовнішньополітичних 
дій російської влади у  справі об'єднан
ня двох гілок Російського православ'я,
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чільникам Російської ПЦ вистачає 
совісті звинувачувати українську 
владу у  сприянні об'єднавчому проце
су між УАПЦ та УПЦ КП.

Патріарх Московський виявляє 
повне незнання історії (або неба
жання знати її так, як це не вигідно 
його Церкві), коли в своєму По
сланні Папі Римському заявляє, що 
«ні з історичної точки зору, ні з точ
ки зору церковних правил і канонів» 
перенесення уніатської кафедри в 
Київ не може бути виправданим. 
Уніатство зародилося в Києві. Це ж 
київський митрополит Рогоза від 
імені Київської Церкви укладав уго
ду тз Папою Римським. У нас в Ук
раїні про це знають навіть молодші 
учні. Що ж стосується канонів, то тут 
Московсько-Православні імперські 
засади, зрозуміло, не мають ніякої 
сили щодо іншої Помісної Церкви, а 
нею є УГКЦ. І якщо остання 
функціонує на своїх землях, то Мос
ковська на них є загарбником, ре- 
алізатором політики російського фа
шизму. Ще одне. Патріарх прагне 
навіть довести, що ліквідація в 1946 
році УГКЦ і поглинення її Мос
ковським Патріархатом було навіть 
благом для греко-католиків. Це бла
го українці можуть висловити 
прислів’ям: «Відгриз вовк вівці ноги 
і каже: біжи».

Різкій критиці піддав нинішній 
правозахисний рух в Росії Голова 
Відділу зовнішніх церковних зв’яз
ків Московського патріархату мит
рополит Смоленський і Калінін- 
градський Кирило (Гундяєв). «Нині 
головним викликом для віруючих

людей є мо
ральний реля- 
т и в і з м 
(подвійні стан
дарти), що на
саджується в 
суспільстві під 
прикриттям за
хисту прав лю
дини». Спроби 

ж Церкви обмежувати права людини 
в тих випадках, коли вони супере
чать суспільній моралі, за словами 
митрополита, зустрічають різку кри
тику з боку радикальних прихиль
ників ліберального вчення. Як при
клад, він привів лояльність стосовно 
сектантських угрупувань. «Хто і коли 
перервав би збіговисько сектантів, 
спрямоване на розпалення міжре
лігійної ворожнечі?». Проте, - вва
жає митрополит, - існує варіант при
мирення християнського і лібераль
ного розуміння ідеї прав людини. 
Цим варіантом є відповідальність 
людини за свої вчинки. «Крім ідеї 
моральної відповідальності, немає 
ніякої іншої ідеї, що могла б переки
нути міст між релігійним поглядом і 
ліберальними течіями», - підкреслив 
митрополит Кирило.

Найближчим часом у Росії почне 
роботу громадський православний 
телеканал «Спас», створений з 
ініціативи колишнього ведучого про
грами «Муза-Обоз» Івана Демидова. 
«Спас» -  громадський православний 
канал. До 60% його продукції складе 
громадське мовлення, 40% - право
славна тематика», - сказав І.Демидов. 
За його словами, програма каналу бу
де складатися із шоу, різного роду
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просвітницьких, освітніх і докумен
тальних програм. Світські ведучі бу
дуть працювати разом з ведучими- 
священиками. Що ж стосується 
технічної сторони, то в проектах но
вого телеканала -  вихід на супутнико- 
ве віщання. Відділ зовнішніх церков
них зв’язків Московського Патріар
хату привітав запуск православного 
телеканалу «Спас». Заступник голови 
Відділу о. Всеволод Чаплін зокрема 
сказав: «Найголовніше, що ство
рюється альтернатива отупляючому 
й засипляючому телебаченню, потоку 
тупих розваг, духовного фастфуду, 
інтелектуальної жуйки, псевдокуль- 
турних чіпсів, які зорієнтовані на те, 
щоб навіки прикувати людину до ди
вана з пляшкою пива». Секретар із 
взаємовідносин РПЦ та суспільства о. 
Михайло Дудко зауважив: «На такому 
каналі мають бути і фільми, і серіали, 
і програми типу ток-шоу, й інші пе
редачі -  все, що не суперечить хрис
тиянській моралі».

Поділяючи затурбованість Прези
дента України існуванням на ук
раїнських теренах розколу в Право
слав’ї, Московський Патріархат сло
вами митрополита Кирила водночас 
застерігає від спроб досягти єдності 
політичними засобами. «Важливо, 
що відновлення єдності не може 
відбутися внаслідок політичної акції, 
- зауважує владика, - бо ж таке штуч
не об’єднання не принесе суспільству 
добрих наслідків». Митрополит Ки
рило висловив затурбованість тим 
тиском, який виявляють на керів
ництво Автокефальної церкви певні 
політичні кола з метою спонукати йо
го на об’єднання з УПЦ КП.

Патріаршу кафедру Єрусалимсь
кої Православної Церкви в кінці 
серпня зайняв Феофіл III. Офі
ційний титул у нього такий: Найбла- 
женніший Патріарх Святого Граду 
Єрусалима і всієї Палестини. Ново
обраний 55-річний патріарх грек за 
національністю. Освіту він здобув у 
Єрусалимській патріаршій школі, в 
Афінському університеті й в 
аспірантурі Дармського університету 
(Англія). Донедавна займав посаду 
патріаршого екзарха в Катарі. Він 
прийшов на зміну обраному в 2001 
році патріарху Іринею, якого за ко
рупцію було усунуто з посади.

Обраний новим предстоятелем 
Єрусалимської Православної Церк
ви Феофіл ПІ закликав свого попе
редника Іринея визнати свою прови
ну і прийняти відставку. На думку 
святійшого, це необхідно самому 
Іринею, щоб не страждати від нас
лідків визнання виборів Патріарха 
владою, зокрема владою Йорданії 
Палестини. Більшість парафіян 
Патріархії -  етнічні греки.

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

Канадська провінція Онтаріо 
ледь не стала першою західною те
риторією, що офіційно визнала за
кони шаріату. Перешкодило цьому 
несподіване для багатьох втручання 
прем’єр-міністра провінції Далтона 
Макгінті. Прем’єр одноособовим 
рішенням оголосив поза законом 
будь-які релігійні судові інстанції. 
Ідея шаріату як арбітражної інстан
ції в рішенні сімейних питань ви
никла в Канаді в грудні минулого ро-
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ку. Судова влада Онтаріо, намагаю
чись зменшити навантаження на 
місцеві цивільні суди, вирішила доз
волити релігійним групам -  мусуль
манським, єврейським, католиць
ким -  бути арбітрами в сімейних су
перечках, що стосуються розлучень, 
опіки над дітьми і спадщини. Осно
вою цього спірного рішення став 
арбітражний акт, прийнятий у 1991- 
м року, яким дозволялося вирішен
ня подібних проблем на розсуд 
іудейських і католицьких громад. Бу
ла організована комісія на чолі з ко
лишнім генпрокурором провінції. У 
грудні минулого року ця комісія ре
комендувала легалізувати релігійні 
суди, у тому числі й шаріатський. Все 
йшло до того, що провінція Онтаріо 
офіційно визнає шаріат. Проте це 
сподобалося не всім, і в багатьох ка
надських та європейських містах 
пройшли масові акції протесту. Се
ред протестуючих були й відомі осо
би, які, до речі, вважають себе на
лежними до мусульманської культу
ри. В основі протесту -  звинувачен
ня уряду в ігноруванні основи лібе
ральної демократії -  відокремлення 
Церкви від держави. Заборона 
релігійних судів у провінції Онтаріо 
фахівці витлумачують як поразку 
ісламських фундаменталістів у 
Північній Америці.

Європейські служби почали бо
ротьбу з радикальними ісламістами 
в інтернет-просторі. Так, британські 
служби методично і цілеспрямовано 
ведуть електронне знищення в 
Інтернеті сайтів, що використову
ються екстремістами для пропаган
ди ідей джихаду й передачі інструк

цій з того, як проводити бойові опе
рації, захоплювати заложників, вес
ти переговори з офіційною владою 
при цьому та ін. Нині десь біля 4 ти
сяч сайтів пропагують джихад проти 
західної цивілізації.

В Парижі відкрито перший 
McDonald’s по-мусульманськи. Тут
їдять гамбургери із різними соусами, 
але тільки халяльні, такі, що 
відповідають мусульманським зако
нам. Beurger King Muslim гарантує, 
що тварина була вбита і обезкровле
на одним ударом ножа і в ім’я Алла
ха. Перевірка блюд має засвідчити 
відсутність в них алкоголю й тварин
них жирів. Продається тут і безалко
гольне пиво.

Індонезія -  переважно мусуль
манська країна. Суд її визнав вину 
трьох жінок за намір навернути в 
християнство трьох мусульманських 
дітей. Суд був ініційований Радою 
мулл країни. Згідно закону 2002 року 
про захист дітей максимальне пока
рання за спроби навернення в іншу 
віру становить 5 років ув’язнення і 
10 тис. доларів штрафу.

Відомий індо-пакистанський 
письменник Салман Рушді зауважує, 
що «сьогодні мусульманам не
обхідно подолати рамки традиції, їм
потрібен насправді реформістський 
рух, здатний адаптувати основопо
ложні концепції ісламу до реалій су
часної епохи -  своєрідна мусуль
манська Реформація. Саме вона 
здатна протистояти не лише ідеоло
гам джихаду, а й затхлій. Задушливій 
атмосфері традиціоналістського ві-
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ровчення, прорубати вікно через яке 
в замкнений простір мусульмансь
ких общин увірветься такий не
обхідний їм свіжий вітер. Було б ду
же добре, якби цю ідею підтримали 
уряди та громадські лідери мусуль
ман в ісламському світі і за його ме
жами». Відомо, що ісламські радика
ли призначили нагороду за голову 
Рушді в сумі 2,8 млн. доларів.

Новий наступ «Аль-Каїди» носи
тиме назву «Операція із знищення 
розп’яття». Почалася вона з Аф
ганістану та Іраку. Спровокувала цю 
акція американська военщина. Ад- 
жек це з її ініціативи в цих країнах 
стали повсюду встановлювати 
розп’яття. Для реалізації цього заду
му «Аль-Каїда» оголосила нове вер
бування моджахедів. По спеціально
му телеканалу моджехед Абдал-Хаді 
ал-Іракі наголосив, що світ вже 
об’єднався за муллою Омаром і шей
хом Усамой бен Ладеном. Він закли
кає мешканців США і Великобри
танії не обманутися брехливими за
явами Блера і Буша: «Єдина свобода, 
яку ви маєте -  це підтримка їх ба
жань. Ваші сини позбавлені дитин
ства, ваші жінки використовуються 
як предмети бізнесу, розваг, а всі ви 
-  раби. Демократія, права людини і 
свободи -  це пусті ілюзії, які дають 
можливість їм тримати вас під кон
тролем». Саме цим «Аль-Каїда» 
обґрунтовує необхідність вести джи
хад до остаточної перемоги над ци
ми силами зла. «Мусульманський 
світ не має чогось подібного Німеч
чині, Японії чи Південій Америці. 
Діти ісламу не будуть сидіти склав
ши руки і спостерігаючи, як по

нашій землі поширюються зло й 
аморальність».

Трагічно закінчилося вшануван
ня річниці мученицької смерті 
шиїтського імама Муси аль-Казими в 
Іраці. Сотні тисяч прочан, які зібра
лися неподалік головної шиїтської 
святині Багдаду мечеті Казимія. Коли 
вони були обстріляні з міномета 
невідомим сунітським угрупуванням 
«Джейш ат-таїфа аль-Мансура», а в 
юрбі прозвучали крики, що тут є те- 
рорист-смертник з поясом шахіда, то 
всі від жаху кинулися тікати через 
міст. Парапет мосту не витримав: 
люди почали падати в Тигр. 
Кількість смертей сягає за тисячу, 
біля чотирьохсот осіб поранено.

М у с у л ь 
манка -  вісім
надцятирічна 
с т у д е н т к а  
Хаммаса Ко- 
хістані, яка 
народилася в 
Ташкенті (Уз
бекистан), за
воювала титул 
«Міс Англія» 
на конкурсі, 
який відбувся 
в Ліверпулі. 
Дев’ять коків 
тому дівчинка 
з батьками 

приїхала до Великобританії на 
постійне проживання. Із 40 претен
денток на титул ще три виховували
ся в традиціях ісламу. Проте цим не- 
вдоволені представники мусуль
манської спільноти країни. «Дами на
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такому конкурсі одягнуті непригляд
но, бо ж мають виставляти напоказ 
лише обличчя, руки й лодижки», -  
заявив представник Ісламського 
інституту Ліверпуля Хасім Сулейман.

Кількість німців, які приймають 
іслам, з кожним роком зростає.
«Більшість з них знаходиться в пошу
ках нового способу життя, - зауважує 
директор мусульманського культур
ного центру в Берліні п.Херцог. - їх 
вік щоразу загалом молодшає». Сам 
директор до 1979 року був протестан
том. Мусульманином він став після 
усвідомлення того, що Коран ввібрав 
у себе все те, у що він вірив. Мусуль
ман -  осіб німецької національності в 
Німеччині нині біля 12,5 тисяч. З 3,5 
млн осіб, що належать до ісламу, ос
новна частина -  корінні турки.

Суніти, втративши своє доміную
че становище в Іраці, яке вони мали за 
правління Саддама Хусейна, шляхом 
терактів прагнуть заставити нову вла
ду рахуватися з собою. На приціл бой
овикам цієї релігійної меншини по
падають переважно неозброєні 
шиїти, війська західної коаліції.

В священному місті шиїтів Ен-Не- 
джефі час від часу виникають братов
бивчі збройні сутички між конкурую
чими загонами шиїтської міліції.
Особливо бійка загострилася після 
нападу на офіс радикального лідера 
Мктаді ас-Садра, хоч сам він закликав 
ворогуючі сторони «не проливати 
мусульманську кров», «не піддавати
ся на провокації американців, які го
тують змови, щоб поділити нас». 
Воднеочас загони «Армії Магді»

вирішили захопити свій офіс поблизу 
мечеті імама Алі -  найбільшої свя
тині шиїтів, залишений рік тому за 
умовами мирної угоди, яка поклала 
кінець масштабному повстанню цієї 
армії. Мешканцям другого міста Іра
ку ці наміри садристів не подобають
ся, оскільки із-за їх повстання було 
зруйновано всю центральну частину 
Ен-Неджефи. їх «Бригада Бадр» 
відбиває напади «Армії Магді». Події 
Ен-Неджефи перекинулися й на Баг
дад. Тут також виникли збройні су
тички між цими двома шиїтськими 
угрупуваннями. Більше того, тут 
«Армія Магді» вступила в бійку і з за
гонами столичної міліції «Аль-Дава».

Найбільшу мечеть прагнуть по
будувати у зруйнованій російською 
воєнщиної столиці Чечні Грозному.
Мечеть розрахована на 10 тисяч осіб. 
Вона стане частиною великого 
ісламського комплексу, що бу
дується на березі річки Сунджі.

Від імені «Аль-Каїди» невідомий 
іспанець довгий час звинувачував 
факсом Ватикан в «підтримці 
капіталістичних країн, які зацікавлені 
в іракській нафті». Іспанській міліції 
вдалося арештувати звинуватця.

БУДДИЗМ

Далай-лама побував у серпні 
місяці з десятиденним візитом у 
Швейцарії. Двічі в день він проводив 
публічні читання і медитації на 
стадіоні Цюриха. Незважаючи на 
протести офіційного Пекіну, це був 
15-й візит лідера тибетських буд
дистів до Швейцарії.
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18 буддійських ченців з монасти
ря Нефритового Будди в Шанхаї 
приступили до вивчення міжнарод
ної програми керування бізнесом 
MBA, щоб навчитися ефективного 
керівництва. У рамках курсу, розра

хованого на півроку, ченці довіда
ються, що таке корпоративна стра
тегія, просування філософських ідей 
і продукції для здійснення релі
гійних ритуалів. «За допомогою цієї 
програми ми хочемо довідатися, як 
керувати світським світом», - сказав 
один з ченців Чан Чунь. У свою чер
гу керівник бізнесу-школи Ван Фан- 
хуа пояснив, що ченцям необхідно 
взаємодіяти з зовнішнім світом, 
оскільки «вони не можуть жити у ва
куумі». «Усе, що вони їдять, носять, 
усе, чим вони користаються, - це ре
зультати ринкової економіки. їм 
варто знати, як керувати людськими 
ресурсами», - підкреслив він. У мо
настирі, заснованому 100 років тому, 
проживає 280 ченців. На кожній ста
туї Будди, що стоїть біля входу в 
обитель, написані імена людей, які 
подарували понад 1,2 тис. доларів. 
На стінах розвішані постери, що 
інформують прочан про послуги, 
наданих насельниками - освяченні 
автомобілів, пральні й ін.

Німці нагородили лідера буд
дистів Далай-ламу Гессенською пре
мією миру. Одержуючи її, глава ти
бетських буддистів виступив з про
мовою в одному з парків Весбадена. 
Якщо раніше він виступав за відо
кремлення Тибету від Китаю, то те
пер його позиція докорінно зміни
лася. «Деякі тибетці звинувачують 
мене в тому, що я продав їх право на 
незалежність, - сказав Далай-лама. -  
Проте мій підхід -  в наших інтере
сах. Тибет відсталий. Це -  великі те
риторії, які є багатими на природні 
ресурси, проте нам не вистачає тех
нології і досвіду. Тому якщо ми за
лишимося з Китаєм, то зможемо 
одержати більше переваг, за умови, 
що він буде поважати нашу культу
ру, довкілля». Німецька нагорода -  
це нагорода за нову політику 
Тендзіна Гятцо.

Бойове мистецтво ченців з леген
дарного буддистського монастиря 
Шаоліні приносило мільйонні при
бутки кіностудіям Голівуду та Гон
конгу. Проте кіношники при цьому 
часто спотворювали дійсність. Саме 
це спонукало монахів Шаоліня влас
норуч зайнятися кіновиробництвом. 
До зйомок трилогії-бойовика «Ле
генда ченців-воїнів храму Шаолінь» 
священнослужителі передбачають 
запросити провідних світових ак
торів та режисерів. Виконавчим про
дюсером фільму став сам настоятель 
монастиря Ші Юнсінь. Передба
чається, що монахам вдасться не ли
ше показати справжню суть свого 
бойового мистецтва, істинне покли
кання якого не в тому, щоб дубасити 
ворогів, а в тому, щоб загартувати
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свій дух і жити в гармонії з собою. 
Прем’єру призначено на 2008 рік 
(Українське слово).

Філософське вчення буддизму, 
зокрема тезу, що не слід вірити ви
димості, оскільки те, що зриме, мо
же виявитися неправдою, вирішив 
по-своєму оприлюднити один з 
власників хлібної лавки в тай- 
ландській провінції Ратчабурі. Хліб, 
який він продає, має вигляд частин 
людського тіла -  голови, рук, ніг та 
ін. Хоч хліб такої форми у нього 
ніхто не купляє, але пекар продов
жує свою справу. В такий спосіб він 
прагне привчати вірних до сприй
няття суті буддизму.

Перший російський практикую
чий буддист Лама Сонам Дордже на 
початку вересня відвідав Київ. Лама 
пройшов повний курс теоретичного і 
практичного освоєння вчення Будди 
в Непалі, Індії і Тібеті, одержав чи
сельні персональні напучення і по
святу від ряду видатних Майстрів, зо
крема його святості 17-го Кармапи. 
Після двох традиційних медитатив
них ритритів Лама одержав благосло
вення на поширення Дхарми в Росії і 
в Україні. Йому вдалося прекласти і 
прокоментувати дев’ять класичних і 
сучасних буддійських творів.

ІУДАЇЗМ

Єврейська громада Кіпру провела 
урочисту церемонію відкриття пер
шої на острові синагоги, побудова
ної в місті Ларнака. «Це історичне 
події для Кіпру. Ми щасливі, що 
Кіпр відкритий до діалогу з усіма

релігіями», - сказав у ході акції Голо
вний рабин Ізраїлю Йона Мецгер. У 
свою чергу міністр освіти країни 
Пефкіос Георгіадес підкреслив, що 
«Кіпр - держава, де до усіх вірос
повідань відносяться терпимо, і він 
вітає відкриття молільного будинку 
іудеїв». Дотепер Кіпр був єдиним 
членом Євросоюзу, де не було сина
гоги. У країні проживають приблиз
но 1,5 тис. євреїв, половина з який 
іммігрувала з Ізраїлю. Відповідно до 
письмових джерел, перші євреї при
бутку на острів у 1571 році.

Реалізація планів Шарона із 
звільнення палестинських територій
наштовхнулася на опір іудейських 
екстремістів. В протистоянні з 
армією сотні їх було поранено, на
сильно депортовано, навіть ув’язне
но. В Кфар-Даромі екстремісти зай
няли оборону на даху синагоги і ки
дали звідти на солдат різні предмети, 
хімікати, розчинники фарби та ін. 
Повсемісно на території Газа сило- 
виків зустрічали привітанням «Хай 
Гітлер!».

Два головні рабини Ізраїлю -  се- 
фардійський Шльома Амар і ашке- 
назійський Йона Метцгер - відвідали 
Папу Римського. Ця зустріч відбула
ся з нагоди 40-ліття проголошення 
декларації про відносини Церкви з 
нехристиянськими релігіями «Nostra 
Aetate».

Завершилася 38-річна ізраїльська 
окупація палестинських територій.
Найбільш складним питанням, 
пов’язаним з евакуацією, постало 
питання долі будівель синагог на
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раніше окупованих землях. Справа в 
тому, що ізраїльський уряд відмінив 
своє попереднє рішення про їх зруй
нування або демонтаж і перевезення 
на свої землі. Тут уряд погодився з 
рабинами, які вважають, що руй
нація будівель палестинцями є мен
шим злом у порівнянні з тим, якби 
синагоги були зруйновані самими 
євреями. Хоч ізраїльська влада й по
просила палестинців не руйнувати 
святині, але останні відмовилися 
брати на себе відповідальність за 
збереження і ремонт синагог.

Рада головних рабинів Ізраїлю за
боронила демонтувати будівлі сина
гог в евакуйованих поселеннях Зах. 
Берегу Йордану та секторі Газа. Мо
тивується це Галахою, згідно якої за
боронено руйнувати залишені сина
гоги, оскільки це може привести до 
руйнування синагог в тих поселеннях 
по всьому світу, де вже не залишило
ся євреїв. Головні рабини звернулися 
до світового співтовариства з про
ханням вплинути на палестинську 
адміністрацію з тим, щоб вона не до
пускала паплюження іудейських свя
тинь. Рішення рабинів суперечить 
ухвалі Вищого суду справедливості 
Ізраїлю, згідно якої будівлі синагог в 
евакуйованих поселеннях мають бу
ти розібрані й перевезені з наступ
ним монтажем десь на ізраїльській 
території. Своє невдоволення тим, 
що ізраїльтяни залишають недемон- 
тованими синагоги, висловлюють 
лідери Палестини. Вони вважають, 
що синагога із вивезеним із неї свя
щенним начинням уже є просто 
будівлею, а відтак може буде зруйно
вано. До того ж, залишена будівля

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

Тижневик російських крішнаїтів 
«Радха Мадхава Севака Санга» вид
рукував звернення до вірних з про
ханням збільшити пожертви на 
будівництво храму в Вріндавані. 
Вартість будівництва визначають 12 
млн. доларів, час будівництва -  п’ять 
років. Проте при очікуванні що
місячних надходжень на будівлю в 
250 тис. доларів «багатство храму» 
зростає на 10 разів менше. Часопис 
пише: «Це означає виходити із зони 
комфорту і прикладати якісь додат
кові зусилля заради вищої мети, за
доволення їх Світлості Рапдхїі і 
Крішни. Оглянувшись навколо, ви 
зможете віднайти тисячі способів, як 
попросити чи заробити додаткові 
кошти».

Московські крішнаїти не турбу
ються від того, що навколо їхнього 
храму на Хорошовці розгорнулося 
широке будівництво надто дорогого 
спального району. Вони радіють з 
того, що нарешті відкрито дорогу, 
яка проходить поруч з їх храмом. Все 
це є свідченням того, що дорога до 
свідомості Крішни стає все більше 
широкою.

Протягом всього літа в Москві 
відбувалася могутня Нама-ягью. По
ява на території храму просторого 
пандалу засвідчила можливість про
водити для московських відданих і 
гостей щонеділі в рамках «Мос
ковського туру» лекції, маха-кіртани, 
концерти. Окрім цього були що
денні харінами, під час яких запро
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шували людей на недільні фестивалі 
в храм. Із завершенням літньої На- 
ма-ягью з’явилася можливість побу
дови в Москві нового храму.

Два роки тому відновив свою 
діяльність в Москві фонд «їжа жит
тя». Так, лише протягом 2004 року 
ним було роздано 23500 порцій їжі. 
Фонд провів благодійницькі акції у 
в’язницях і дитячих будинках. Він 
має договір співпраці із центрами 
соціального обслуговування насе
лення Хорошовського р-ну, 6800 
мешканців якого потребують 
соціальної допомоги. 20 сім’ям 
інвалідів війни району одержують 
гарячу їжу на дому.

Для російських крішнаїтів Союз 
ще не розпався й існує як єдине дер
жавне утворення. Це засвідчує хоч 
би така інформація з газети «Гауран- 
га» (№2, 2005): «Два дні, які Шріла 
Джаяпатака Свамі провів у Москві, 
були ознаменовані не лише Ратха- 
ятрою, а й Фестивалем нама-хатт. 
Окрім москвичів в ньому брали 
участь вірні, які приїхали з різних 
куточків країни -  від України до 
Іркутська».

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ

Ще в ХУІІ столітті завдяки Якобу 
Амману з’вилася релігійна спільнота 
ємишів. Згідно її вчення держава і 
церква мають бути розділеними, но
сити зброю -  гріх, потрібно дотри
муватися із всією точністю вчення 
Христа. В ті часи ємишів фізично 
знищували, спалювали на багаттях, 
топили в річках, вішали на міських

площах. Рятуючись від терору, 
ємиші вимушені були залишати 
Німеччину, Бельгію, Францію, Го- 
ландію і тікали в США. У ХУІІІ 
столітті їх громади з’являлися в шта
тах Фйова та Пенсільванія. Нині у 22 
штатах США проживає десь 90 тисяч 
послідовників Аммана. У ємишів не
має храмів. Недільні богослужіння 
вони проводять в одній із хат, а об
ряд хрещення здійснюють у зрілому 
віці. Цікаво обирають ємиші свого 
священика. Прізвища висунутих 
кандидатів вони пишуть на папірці, 
який кладуть в одну з декількох 
Біблій. Той, хто вгадає, в якій книжці 
заховано папірець, стає священи
ком. В поселеннях ємишів не корис
туються для переміщення ні авто, ні 
велосипедами (лише кіньми). Вони 
не користуються також ні електри
кою, ні телефоном. За джерело 
світла їм служать гасові лампи. Чо
ловіки носять, навіть у спеку, чорні 
костюми. Жінки одягнені в довгі 
темні сукні., поверх яких обов’язко
во вони носять чорний фартух. Все 
життя ємишів проходить у праці. 
Взаємини між людьми майже бра
терські. (А.Гороховський)

Індуїзм розглядає корову як 
священну тварину. Відтак їхня 
«вседозволеність» у поведінці має 
надприродну санкцію. В столиці 
Індії постійно виникають авто
мобільні пробки на дорогах із-за 
вільних прогулянок по них диких 
корів. їх тут вже нараховується 
десь біля 40 тисяч. Столицю також 
окупували зграї мавп, верблюдів і 
собак. Щоб вирішити цю пробле
му, влада запропонувала громадя
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нам по 46 доларів за кожну вилов
лену корову. Саме тому бажаючих 
вловити хоч одну тварину вияви
лося багато. Але це також привело 
до нових заторів на дорогах, бо 
«вільнолюбива тварина» не слу
хається виловлювачів, брикається і 
б’ється. До того ж, виникла про
блема утримання десь великих стад 
приведених тварин.

1 вересня в столиці сикхізму місті 
Амрітсарі почалося багатоденне 
святкування на честь святині кон
фесії «Грентх Сахиб». Оповіді твер
дять, що десь 400 років тому гуру- 
вчитель Аржан Дев приніс цю книгу 
сингхам. На святкування в Амрітсар 
зібралося біля 4 млн. сикхів. Цент
ром поклоніння став Золотий храм, 
де зберігається ця Велика Книга.

Враховуючи принцип реінкар- 
нації, прийнятий в індуїзмі, а також 
слідуючи плем’яним звичаям Сан
тал, в штаті Західний Бенгал (Індія),
щоб захистити від зла, 9-тилітню 
дівчинку віддали заміж за собаку -  
кращого друга людини. Це не ви
ключає того, що, ставши дорослою, 
ця дівчинка може вийти заміж за 
особу чоловічої статі.

Самосуди із-за підозри в чак
лунстві, як і обряд саті -  самоспален
ня вдів після смерті їх чоловіка, над
то поширені в сільській місцевості 
Індії, особливо у глибинці. Ось і не
щодавно в одному із сіл півночі 
країни послідовники індуїзму зни
щили із-за підозри в чародійстві цілу 
сім’ю -  чоловіка, вагітну дружину і 
семилітню дитину.

МІСТИКА

Кардинал Енніо Антонеллі, пред
ставник Італійської конференції ка
толицьких єпископів, заявив, що 
число людей, що звертаються до свя
щеннослужителів із проханням виг
нати з них диявола, стало «не
помірним». «Звертань із прохання
ми про екзорцизм просто надмірна 
кількість. Священнослужителям не
обхідно виявляти крайню обачність 
і ретельно розглядати кожен випа
док перед проведенням цього ритуа
лу», - заявив кардинал. У свою чергу 
глава Міжнародної асоціації екзор- 
цистів Габріеле Аморт висловив пе
реконання в тому, що «число одер
жимих душ сьогодні більше, ніж бу
ло раніше». «Люди всі частіше звер
таються до марновірства і окультиз
му. При цьому більшість ворожок - 
шахрайки, які інколи використову
ють і силу сатани», - сказав він. Вати
кан має намір видати італійський пе
реклад з латині свого роду інструкції 
для духівництва за назвою «Ритуал 
екзорцизму», у якому містяться 
практичні рекомендації. Свого часу 
понтифік Іван Павло II також про
водив ритуал екзорцизму над 19- 
літньою дівчиною, яка перед тим, як 
душа її була звільнена від злих сил, 
обзивала главу Ватикану непристой
ностями.

Новий месія з’явився в Росії. Це -
Григорій Грабовий. З’явившись не
щодавно у Беслані, він своїми 
листівками закликав: «Я несу благу 
вість... Ваших рідних можна воскре
сити! Ви передайте мені гроші, я
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поїду в Москву, а потім повернуся, 
придбавши певне обладнання... Че
рез тиждень ми будемо вже всі разом 
із вашими родичами пити чай». Го
ворять, що новий месія вже крутить
ся в адміністрації Російського Пре
зидента «з питань безпеки». Месія 
вже має своїх учнів, які активно пра
цюють на поширення інформацій 
про нового месію. Його турне по 
містах Росії і близького зарубіжжя 
засвідчило, що ще багато є таких, 
хто повірив в це шарлатанство. Свя
тий Георгій при цьому навіть влаш
товує прес-конференції з тими, кого 
йому вдалося «підняти» з того світу.

В російському Волгограді існує 
партія «космічних комуністів» - «Еди
нение Всеволод», які оголосили

Леніна богом, який рівний Ісусу Хри
сту є його «другою половиною». 
Праці ВЛеніна вони прирівнюють до 
новозавітних творів. Один із лідерів 
новотвору Михайло Ботнар заявляє: 
«Ленін і Христос -  це два начала 
всесвіту, живі втілення принципів 
«інь» та «ян». Визнаючи принцип 
реінкарнації, «космічні комуністи» 
вважають, що душі цих вождів 
втілені в їх тілах. Тому в секті є свої і 
Маркс, і Енгельс, і цар Давид, і апос
тол Павло. Обрядова частина членів 
«Единение Всеволод» відбувається в 
невеличкому клубі ім. 50-річчя Жовт
ня. Починається вона з виконання на 
мелодію «Смело, товарищи, в ногу» 
гімну: «Люди планеты, вставайте!/ 
Смело идите вперед!/ Партия Ленина 
с вами!/ Путь вам укажет Христос!»
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ТЕМА НОМЕРУ

«АРТИКУЛИ» БЕРЕСТЕЙСЬКОЇ УНЯ
Останнім часом в пресі висловлюються різні оцінки Берестейської унії 1596 року. Вла

дика Любомир Гузар свою Церкву розглядає як частину «первісної Київської Церкви». А 
ось єпископ із Закарпаття Мілан Шашік побудову спільних (під одним дахом) для УГКЦ 
та РКЦ храмів розглядає як вияв «єдності католицької Вселенської Церкви». То ж чим є 
УГКЦ в світовому християнстві? Чи не порушує Ватикан схвалені ним же в 1596 р. арти
кули тим, що спонукає греко-католиків чекати на висвяту своїх владик від Пап Римських, 
висвячує на владик УГКЦ своїх римо-католицьких священиків, до того ж і не українців за 
походженням. Пропонуємо нашим читачам самим уважно прочитати артикули і 
порівняти становище УГКЦ із тим баченням унії, яке було у 1595-1596 роках:

«Артикули, для яких потребуємо гарантії від панів римлян, перш ніж приступимо до 
єдності з Римською Церквою:

Залишити (нам) давню сповідь, що Дух Святий походить не з двох начал і не 
подвійним походженням, але з одного начала, як з джерела, від Отця через Сина.

Щоб молитви, Богослужіння та обряди залишилися без змін та щоб усе те було в 
нашій мові.

Щоб Тайни Найсвятішого Тіла і Крові Господа нашого Ісуса Христа в цілому були 
збережені так, як ми їх дотепер уживали, під обома видами - хліба і вина, та щоб це було 
збережене для нас повічні часи в цілому й ненарушно.

Щоб Тайну св. Хрещення і його форму збережено нам ненарушно так, як ми дотепер 
її служимо, без будь-якого додатку.

Про чистилище не будемо сперечатися, але дамо себе повчити Святій Церкві.
(Ми) готові прийняти новий календар, якщо не може залишитися по старому, однак 

без порушення Пасхалії і наших свят так, як це було в часі згоди, бо маємо деякі свої осо
бисті свята, яких панове римляни не мають.

Щоб нас не примушувано до процесії в день Божого Тіла, бо в нас є інший спосіб по
читания (тих Святих) тайн.

Також перед Великоднем, щоб нас не примушувано до свячення вогню, калатання й 
інших церемоній, але щоб ми залишалися в наших церемоніях згідно з порядком і уста
вом нашої Церкви.

Щоб подружжя священиків залишено непорушеними, за винятком двоєженців.
Владицтва і митрополії та інші духовні достоїнства і посади надавати лиш особам 

руського народу і віри. Зберегти звичай-право українських єпископів вибирати свого Ми
трополита.

На свої свячення наші Владики не потребують дозволу з Риму, їх святить Митропо
лит. Новий Митрополит посилає до Папи або до його представника в державі лише заяву 
послуху.

З уваги на рівну єпископську гідність (наших єпископів) з єпископами латинського 
обряду, наші єпископи домагаються місця в сенаті для Митрополита і єпископів.

Якщо з часом приступить до єдності решта українського народу та інші православні 
Сходу, щоб Унії не посуджувано за те, що їх випередила в цій єдності.

Непослушні єпископам священики, зокрема ж чужинці-зайди не сміють правити ду
ховні служби в наших дієцезіях.

Не дозволяти на перехід з руського обряду на латинський.
Щоб подружжя між римлянами і Руссю вже були вільними, без примушування до 

релігії, бо ми вже в одній Церкві.
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Загарбане церковне добро повернути, а те, що в посіданні нашої Церкви, має залиша
тися таким назавжди.

Після смерті Митрополита чи єпископа майном Церкви має розпоряджатися Капіту- 
ла, а не приватні особи. Приватне ж майно Церковних достойників переходить родині, 
згідно з тестаментом чи законом держави.

Архімандрити, ігумени і ченці мають належати під судовласть місцевого єпископа, 
згідно з монашим правом нашої Церкви.

Щоб у Трибуналі, між духовними римлянами, ми також мали двох своїх для пильну
вання справ наших Церков.

Щоб духовенство Української Церкви мало однакові права і привілеї з латинським 
кліром і було вільне від церковних податків.

Щоб панове римляни не забороняли нам дзвонити в наших церквах у Велику П’ятни
цю, в містах і всюди.

Щоб не було заборонено ходити до хворих з найсвятішими Тайнами, публічно та зі 
свічками і в ризах, згідно з нашими приписами.

Забезпечити свободу на релігійні процесії у святі дні.
Не перемінювати церков на костели. А хто з панів знищив чи ушкодив українську 

церкву, щоб її поправив чи поставив нову.
Церковні Братства мають належати під судовласть місцевого єпископа чи Митропо

лита, а не до когось іншого.
Щоб було вільно закладати школи, семінарії, друкарні.
Священиків, які надуживають свого сану (дають розводи і т.п.), якщо вони покарані 

єпископом, державна влада чи поодинокі магнати не сміють їх протегувати, ні допускати 
до священослужіння, аж поки вони не виправляються.

Щоб усі церкви були лише під владою єпископа і церковної влади.
Екскомунікованих з Української Церкви, Римська Церква не сміє приймати до себе, 

Українська ж Церква робитиме те ж саме з екскомунікованими латинниками.
Якщо з часом до Унії приступить і решта українського народу чи й Грецька Церква і 

якщо в зв’язку з тим постануть якісь зміни в уставах (праві) чи обрядах, щоб уніатам бу
ло дозволено з тих змін скористатися.

На всі ці Артикули потребуємо згоди і запевнення від Св. Отця Папи, щоб інші, які 
ще вагаються, бачучи, що все своє маємо ненарушеним, тим скоріше прийшли до цієї 
святої єдності.

Дано Року Божого 1595, місяця червня, дня першого, за старим календарем.
Підписи:
Михайло -  Митрополит Київський і Галицький,
Іпатій -  єпископ Володимирський і Берестейський,
Кирило Терлецький -  Божою милостю екзарх, єпископ Луцький і Острозький,
Леонтій Пелчицький -  єпископ Пінський і Турівський.
До документа були прикріплені 8 печаток, між якими печатка Гедеона Балабана -  єпи

скопа Львівського, Д.Звируйського -  єпископа Холмського, Йони -  архимандрита Коб- 
ринської церкви св. Спаса.

Папа Климент VIII погодився із всіма тими «Артикулами» і прийняв нашу Церкву як 
Помісну, тобто самостійну, національну Церкву Українського Народу, в лоно Христової 
Вселенської Церкви. Якщо ж пізніше ми втратили багато наших прав і привілеїв на ко
ристь Римської Курії чи Східної Конгрегації, то це сталося скоріше з нашої вини. Наші те
перішні зусилля із створення Українського Патріархату -  це не бажання ласки, а домаган
ня повернення нашій Церкві прадавніх прав, чітко визначених Артикулами. (Дет. див.: 
Шевців І. Християнська Україна. -  Київ-Дрогобич, 2003. -  С. 214-217).

____________________________________________________________________________Тема номеру
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КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ
Однією із останніх подій наукового півріччя став Шостий Міжнародний конгрес 

україністів, що відбувся 28.06-1.07.2005 року в Донецьку. Ідея скликання цього конгре
су в одному із центрів Східної України з’явилася ще 2 роки тому, після закінчення 
П’ятого конгресу в Чернівцях, і мала в своїй основі чудовий мотив -  включити Донеч
чину до українознавчої науки, яка представлена не тільки різними науковими напрям
ками (мово- чи літературознавством, але й історією, культурологією, етнологією, 
суспільними науками, освітою), не тільки різними країнами (Польща, Росія, Канада, 
СІЛА, Німеччина, Словаччина, Угорщина, Австрія, Білорусь, Італія, Болгарія, Велико
британія, Чорногорія, Сербія, Чехія, Австралія, Японія, Франція, Португалія, Литва і 
Нова Зеландія) чи областями України, не тільки різними науковими школами і підхо
дами, але й різними мовами. Але всіх цих людей, які були заявлені в програмі, об’єдна
ло одне -  ІНТЕРЕС до України, вболівання за її долю, що знайшли своє виявлення в 
науковий діяльності. І якби не події Помаранчевої революції, згаданий конгрес прой
шов би як чергова, планова зустріч українознавців-науковців. Але цього разу, під ог
лядом надзвичайної політизованості часу, все виглядає трохи не по-академічному. Ос
новне враження від конгресу -  саботаж, саботаж з боку місцевої влади, місцевого на
селення, місцевих мас-медіа. Політичне несприйняття всього українського вилилося в 
байдужість Донеччини, що граничила з ігноруванням всесвітньо відомих вчених, 
міжнародно-значимих проблем, зі свідомим небажанням пізнати щось нове, допус
тити в свій інтелектуальний світ іншого, іншу позицію, інші цінності. І хоча з боку 
відповідальних за організацію цього дійства було чимало зусиль, відчувалося, що ро
билося все ніби насилу, без бажання, як просто виконання якогось службового 
обов’язку. Від процесу багатогодинної реєстрації і до пустих аудиторій під час секцій, 
від совкового типу харчування і до невдалого відвідання Свято-Успенської Лаври -  
все це говорило про нікому непотрібність тут, у Донецьку, цього заходу. Краще було 
б відмовитися від такого проведення конгресу: зусиль -  море, а віддача - нульова, та 
може і зі знаком мінус. Україна черговий раз програла на Сході, причому програла на 
своєму полі, зі своїми гравцями і суддями. Перемога була запрограмована вже тим, 
що грати мали вчені, об’єктивні експерти, які ні за яких умов не порушуватимуть за
кони наукового дослідження -  правда і тільки правда. Виявилося, що правда нікому 
не потрібна, її не сприймають і не хочуть знати. Шкода, що донеччани не скористали
ся такою унікальною можливістю пізнати самих себе, збагатитися доробками сучасно
го наукового знання, відкрити для себе нові імена і нові ідеї.

Тим не менше, були й вдалі моменти, але це скоріше всупереч загальній тенденції 
хаосу, некерованості, ніж реалізація задуманого. Декілька блискучих доповідей, чудо
вих презентацій, виставка книг, вистава в театрі Стуса, поодинокі наукові секційні 
дискусії і круглі столи... Хоча передбачався суцільний український континуум -  істо
ричний, мовний, літературно-поетичний, видавничий, спресований у часі на До
нецькій землі. Не сталося.

Завдяки підтримці Донецького осередку УАР (голова Ігор Козловський) відбулася
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в рамках конгресу -  і це вперше! -  окрема релігієзнавча секція, проведення якої 
зініціювали Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України та УАР. Орг
комітет конгресу підтримав пропозицію про проведення дискусії з теми “Релігія в Ук
раїні на початку XXI століття: головні тенденції і перспективи», і на підсилення 
київської групи вчених, у складі якої було чотири доктори наук (А.Колодний, 
В.Єленський, О.Саган, Л.Филипович), виділив свого головуючого -  д-ра Б.Гудзяка. 
Дискутантом виступив д-р С.Плохій (Канада). Учасники секції презентували ряд но
вих книжок, які зацікавили всіх учасників секції. Серед них -  монографія О.Сагана 
“Вселенське православ’я», А.Колодного “Україна в її релігійних виявах», В.Єленського 
“Релігія після комунізму», колективна праця співробітників Відділення релігієзнавст
ва “Релігія і Церква років незалежності України» та ін. Позитивним у роботі 
релігієзнавчої секції була активна участь студентів і молодих науковців Донецького 
Державного Інституту Штучного Інтелекту.

Сподіваємося, що наступний Сьомий конгрес збере українознавців з усього світу, 
які, як дійсні науковці, будучи відданими предмету свого дослідження, навчать нас, 
українців, долати байдужість до самих себе.

(Л.Филипович)
* * * * *

Після нетривалої літньої перерви науковий світ знову готовий продовжувати нор
мальний стан свого існування -  спілкуватися з колегами, розширювати географію 
знайомств, тематику дискусій. Однією з перших у цьому ряду подій стала Полтавська 
конференція “Релігія і Церква в історії України», яка пройшла 14-16 вересня ц.р. В ба
гаторічній тісній співпраці з Полтавським державним педагогічним університетом 
імені В.Короленка під проводом його ректора професора В.О.Пащенка полтавські ко
леги спільно із УАР та ВРІФ НАЛУ проводять конференцію вже не вперше. Але чи не 
вперше ця конференція вийшла на загальнотеоретичний рівень, коли історики обго
ворювали філософські проблеми сучасного релігієзнавства, зокрема проблеми науко
вої термінології з історії релігії і Церкви. Постійне залучення студентів, наукової мо
лоді до таких зібрань дає свої результати: в Полтаві створена ціла школа істориків- 
релігієзнавців, які глибоко вивчають джерела з історії релігії і Церкви, взаємини Церк
ви і держави в окремі історичні періоди тощо. Приємно, що статус конференції виріс 
до міжнародного, бо приїхали румуни, молдовани, німці, а Україна була представлена 
науковцями майже з усіх її областей. В рамках конференції були презентовані книги, 
написані полтавськими і київськими науковцями з історії релігії і Церкви. Учасники 
зустрічі мали також можливість ознайомитися і з науковою діяльністю провідного 
релігієзнавчого центру в Україні -  Відділенням релігієзнавства НАЛУ, який на цей раз 
представляли А.Колодний, О.Бучма, В.Титаренко. Новацією можна вважати й те, що 
науковці Полтави виступили ініціаторами толерантизації міжконфесійних відносин в 
регіоні, зорганізувавши проведення Дня релігійної свободи, на який запросили пред
ставників релігійних організацій Полтавщини. На ньому було заявлено більше десят
ка церков і релігійних об’єднань, представники яких вперше зустрілися і побачили 
один одного. Такі зустрічі і надалі планується проводити в регіоні, щоб зняти можливі
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протистояння серед віруючих різних Церков і конфесій. Наступну конференцію че
каймо через 2 роки, коли буде можливість поділитися результатами нових досліджень 
з історії релігії і церкви радянської доби.

(Л.Филипович)
* * * * *

23 вересня заявило про себе Запоріжжя всеукраїнською науково-практичною кон
ференцією “Толерантність у контексті міжрелігійних відносин». Певно, такі конфе
ренції стануть традиційними, оскільки успішний минулорічний досвід надихнув її ор
ганізаторів (Запорізька обласна державна адміністрація та Запорізька державна інже
нерна академія при підтримці Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, УАР і УАРС) і в 
цьому році зібратися для продовження дискусії щодо відносин між церквами, кон
фесіями, релігіями. А проблем у цій сфері чимало. Про це говорили в своїх виступах 
В.Пожуєв (Ректор ЗДІА), Л.Филипович (ЦеРІС УАР), В.Жадько (медуніверситет), 
Ю.Решетніков (Держдепартамент у справах релігії Мінюсту України), О.Клємешин 
(управління внутрішньої політики ЗО ДА). Така насичена і цікава зустріч стала мож
ливою завдяки зусиллям та організаторському таланту Віктора Калюжного і Олексан
дра Клємешина, за що їм дяка від релігієзнавців і релігійних діячів.

(,Л.Филипович)
* * * * *

27 вересня в житті Одеси відбулася важлива подія -  почала свою роботу консуль
тативно-координаційна рада релігійно-світської згоди при міському голові Сформо
вана за ініціативи Духовної ради християнських конфесій Одеської області, уп
равління внутрішньої політики Одеської міської адміністрації і при підтримці міської 
громадськості, Рада включила до свого складу представників майже всіх релігійних 
громад Одеси, відомих вчених, експертів у сфері державно-церковних і міжрелігійних 
відносин. Члени новоствореної Ради висловились за необхідність відродити в місті 
колись існуючі толерантні відносини між конфесіями, нагадати всім, що Одеса, буду
чи портовим містом, славиться своїми свободолюбивими традиціями, повагою до 
різних вір і церков. Були висловлені думки про необхідність формувати партнерські 
відносини церков з державою, включитися в соціально важливі програми. Гостро по
стало питання про дитячу безпритульність, наркоманію, злиденність мешканців Оде
си. Влада закликала церкви взяти участь у суспільно значимих акціях. Церкви, говоря
чи словами єпископа УГКЦ Василія (Івасюка), погодилися виконувати свої обов’язки, 
вдивляючись в обличчя Бога. А заклик о.Олександра (Чумакова) про спільне творен
ня спільного блага був підтриманий більшістю присутніх. Перше засідання Ради за
вершилося погодженням Положення про Раду, яке прийняли всі, крім УПЦ МП, за 
основу, з внесенням пропозицій і змін, які прозвучали під час обговорення.

Водночас в Одесі переобрано на новий термін керівництво осередку Української 
Асоціації релігієзнавців. Його продовжує очолювати д.іст.н., проф. П.Лобазов, заступ
никами якого обрано - Е.Мартинюка (з наукової роботи), П.Мартьянова (з ор
ганізаційної діяльності) та П.Павлюка (із загальних питань). Слід відмітити ту велику
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організаційну роботу, яку провів при утворенні осередку УАР і консультативно-коор
динаційної ради П.Мартьянов.

(Л.Филипович)

* * * * *

У Донецьку 20-25 вересня проходила конференція під назвою «Одне слово від Бо
га може змінити усе твоє життя!». За 5 днів конференції на служіннях побувало близь
ко 9 тисяч гостей із всіх областей України, Росії, Молдови, Грузії, Польщі, Болгарії, 
Німеччини, Ізраїлю, СІЛА, Швеції. Конференція була відкрита для всіх, незалежно від 
приналежності до будь-якої Церкви або деномінації. Спікерами конференції були 
Кеннет і Глорія Коупленд США, автори близько 100 книг і ведучі телепрограми «Пе
реможний голос віруючого», директор Міжнародного Біблійного центру пастор Ульф 
Екман (Швеція) і старший єпископ Української Християнської Євангельської Церкви, 
член Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, пастор церкви «Слово жит
тя» м.Донецька Леонід Падун. Почесними гостями конференції стали єпископ До
нецький і Маріупольський Української Православної Церкви (КП) владика Юрій 
(Юрчик), народний депутат, голова Комітету з боротьби із організованою зло
чинністю і корупцією Верховної Ради, голова партії «Християнський Демократичний 
Союз» В.Н.Стретович. 23 вересня відбулося урочисте служіння, присвячене Україні, її 
незалежності і єдності. (www.wolua.org)

* * * * *

У Києві 16 вересня 2005 року пройшов круглий стіл на тему «Релігійне навчання і 
виховання дітей і молоді в Україні; проблема і шляхи розв'язання», організований Ук
раїнським центром економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова та Фондом 
Конрада Аденауера. В роботі круглого столу взяли участь глави та представники хри
стиянських Церков, науковий консультант Президента України, народні депутати Ук
раїни, представники Міністерства освіти і науки і Державного департаменту у справах 
релігій, численні експерти, -  повідомила Тамара Решетнікова. Л.Шангіна, дослідник 
Центру ім.О.Разумкова, представила результати статистичних досліджень стосовно 
ставлення населення України до релігійної освіти і виховання дітей. За результатами 
досліджень, на загал суспільство схильне до впровадження християнської етики або 
інших подібних дисциплін, залишаючи за батьками право вибору конкретних на
вчальних курсів. Представники Церков -  учасники круглого столу відзначили велику 
потребу суспільства у духовному вихованні дітей і молоді. Було підкреслено, що Церк
ви проводять навчання дітей в своїх недільних і суботніх школах і не потребують 
втручання держави в цей процес, але є величезна потреба в підтримці впровадження 
курсу з християнської етики в загальноосвітніх школах, наданні релігійним ор
ганізаціям права засновувати загальноосвітні навчальні заклади, можливому держав
ному фінансуванні державного компоненту в таких закладах, а також державного виз
нання богословської освіти не тільки як спеціальності, але як напряму. Предстоятель 
УГКЦ Любомир (Гузар) звернув увагу на те, що важливою метою впровадження кур
су «Християнська етика в українській культурі» є об'єднання українців зі сходу та за
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ходу на підставі спільних моральних якостей, щоб українці були один одному брата
ми і сестрами. Президент Української уніонної конференції Церкви адвентистів сьо
мого дня Володимир Крупський підкреслив, що говорити треба не про релігійність в 
школі, а про духовність. Саме духовні цінності об'єднають християн різних конфесій. 
В шкільній програмі відсутнє розуміння самого Бога, Який є витоком духовності. Він 
також зазначив, що неможливо викладати християнську етику без Бога, а також, що 
християнським конфесіям треба чимось поступатись заради досягнення єдності. 
Представниками Церков було піднято й низку існуючих проблем у контексті запропо
нованої тематики. Так, одна з учасниць, яка працює вчителем в школі, зазначила, що 
реально години по викладанню етики дають не фахівцям з цього предмету, які прой
шли відповідне навчання, а викладачам-предметникам, яким не вистачає годин. Це є 
реальною проблемою, адже в ефекті, який досягається тим чи іншим предметом, най
важливіший вплив має саме вчитель, його любов до предмета та до учнів. Учасники 
також відзначали незацікавленість та пересторогу чиновників перед курсом христи
янської етики. У коментарі щодо заходу, учасник круглого столу, к.ф.н. Ю.Решетніков 
наголосив, що новацією було те, що представники усіх Церков були спільними в то
му, що викладання курсу з християнської етики є дійсно необхідним (за наявності 
варіацій щодо змісту і форми викладання) а також те, що цього року Круглий стіл 
відбувався паралельно з розпочатою роботою спеціальної комісії з опрацювання 
змісту «Етики віри» чи аналогічних курсів морально-етичного спрямування, створе
ної наказом Міністерства освіти і науки України на виконання Доручення Президен
та України. За словами Ю.Решетнікова, сьогодні ми набагато ближче до реалізації ідеї 
викладання такого курсу в загальноосвітніх навчальних закладах, ніж рік чи п’ять то
му. Разом з тим він зауважив, що незважаючи на оприлюднення 29 червня спільної за
яви чотирьох «традиційних» Церков про створення комісії для розробки спільної 
концепції і програми з «Християнської етики в українській культурі», самої програми 
ще не розроблено, отож існує небезпека, що на цей раз процес запровадження «Хри
стиянської етики» може загальмуватися вже не з вини держави, а самих Церков. 
(RISU)

* * * * *

У Києві завершилася конференція українських церков Нове Покоління. Основ
ним гостем був лідер міжнародного руху НП Олексій Лєдяєв. Конференція проходи
ла в головному концертному залі країни -  Палаці «Україна» з 23 по 25 вересня. Це пер
ша конференція у Києві українського союзу церков Нове покоління. Раніше подібні 
заходи проходили в Дніпропетровську. Проповідували Олексій Лєдяєв (Нове по
коління, Латвія), Сандей Аделаджа (Посольство Боже, Україна), Сергій Яковлев (Но
ве Покоління, Україна). Конференція закінчилася гала-концертом. Після нього деле
гатів конференції Нового Покоління привітав радник Президента України, народний 
депутат Леонід Черновецький, а також пастор церкви «Еммануїл» (Київ) Віталій Воз- 
нюк. (www.prochurch.info)

Конференції, круглі столи______________________________________________________________
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НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Боцюрків Богдан. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська дер
жава (1939-1950). -  Львів, 2005. Автор описує ліквідацію УГКЦ радянською 
державою шляхом її насильницького «возз’єднання з Московським Патріар
хатом на т.зв. «Львівському соборі» в 1946 році та подібну «православізацію» 
Мукачівської єпархії у 1949 році, знищення опісля структур УГКЦ на тери
торіях Польщі і Словаччини. Розкрито причини і механізми репресивної ан- 
тиунійної політики сталінського режиму. Книга написана на широкій доку
ментальній основі.

Українське релігієзнавство. -  Вил 2 (34). -  Київ, 2005. Чергове число бю
летеня вміщує статті О.Филиповича про структуру релігійної свідомості, 
О.Предко про віру як релігійний світогляд, М.Мурашкіна про феномен са
модостатності, низку статей про різновиди протестантизму, а також з історії 
релігії і релігієзнавчої думки України.

Литвинов В.Д. Католицька Русь. -К ,  2005. В історико-філософському на
рисі на основі аналізу латиномовних творів представників такої маловідомої 
категорії українського суспільства як «католицька Русь» - українці католиць
кого віросповідання показано їх роль не тільки в поширенні в Україні ідей 
ренесансного гуманізму, але й в становленні його як ціннісного явища. Го
ловними репрезентами «католицької Русі» постають Юрій Дрогобич, Павло 
Кросненський (Русин) Станіслав Оріховський та ін.

Серія «Богословие и наука» ввібрала 10 об’ємних монографій, написа
них на високому богословському рівні. Серія присвячена діалогу між бого
слов’ям і наукою і включає книги з основних аспектів цього діалогу, 
співвідношення богословського і наукового пізнання. Основну частину 
книг придбала «Бібліотека релігієзнавця», а саме: Брук Дж. Наука и религия. 
Пер. с англ.; Полкинфорн Дж. Наука и богословие. Введение. Пер. с англ.; 
Барбур Иен. Этика в век технологии. Пер. с англ.; Барбур Иен. Религия и на
ука. История и современность. Пер. с англ.; Еротич Вл. Психологическое и 
религиозное бытие человека. Пер. с серб.; Мерфи Н., Эллис Дж. О нравст
венной природе Вселенной: богословие, космология, этика. Пер. с англ.; 
Пикок Артур. Богословие в век науки: модели бытия и становления в бого
словии и науке. Пер. с англ. Наука и богословие: антропологическая пер
спектива. Пер. с англ.
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ4

ПРЕСВІТЕРІАНСЬКА ЦЕРКВА* **

Європейська Реформація XVI століття є од
ним з найцікавіших періодів всесвітньої історії 
християнства. 31 жовтня 1517 року, у Німеч
чині, католицький священик Мартін Лютер 
прибив до дверей Віттенбергського храму зна
мениті 95 тез. Дуже швидко ідеї Реформації до- 
сягли Франції, Швейцарії, Англії і Шотландії. 
Архітекторами Реформації були: Мартін Лю
тер, Жан Кальвін, Ульріх Цвінглі і Джон Нокс. 
Виникло таке явище, яке відоме сьогодні як 
протестантизм. Нові Церкви, що виникли в ре
зультаті цього релігійно-духовного руху, стали 
називатися: Лютеранськими, Реформатськи
ми, а в Англії і СІЛА -  пресвітеріанськими [Са
ма назва «пресвітеріанська» походить від 
грецького слова «пресвітер», що перекла
дається як «старець», «старійшина». Пресвіте
рами або старцями вважалися самі Апостоли. 
Наприклад, в Посланні до Филимона в 9 вірші 

Апостол Павло називає себе старцем. Пресвітерами себе також називали Петро (1 
Пет.5:1) та Іван (2Ів. 1:1 та 3 Ів. 1:1). В сучасному розумінні «Пресвітеріанська церква» 
означає, що управління в ній здійснюється колегіально, Радою Старійшин, групою 
служителів.].

Слово «Реформація» позначає «повернення до джерел за чистоту віри», тобто до 
тієї моделі Церкви, яку створювали Ісус Христос і святі Апостоли, елементи якої 
засвідчені у Новому Завіті. Другий варіант слова «Реформація» має значення «Пере
творення», тобто духовного відродження (пробудження від гріховного життя) люди
ни, під впливом дій Святого Духа, коли люди починають вірувати в Бога і жити за Бо
жими Заповідями, записаними у Біблії.

Точна дата початку пресвітеріанського руху та імен його засновників невідомі. На
явна інформація, що зародження пресвітеріанства можна датувати 1526-1540 роками 
в Шотландії. У 1560 році під впливом Нокса в християнських громадах було встанов
лено пресвітеріанський устрій. В 1578 році його дещо доповнив Мелвілл. В 1592 році

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії.
** Матеріал підготував Ігор Задорожний - старійшина вільної Пресвітеріанської Церк

ви (Одеса).
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цей устрій отримав затвердження шотландського парламенту, пресвітеріанство було 
визнане державною церквою Шотландії. Цьому чинили опір королі Яків І та Карл І. 
Вони намагалися замінити пресвітеріанську церкву на єпископську і чинили всілякі 
перешкоди пресвітеріанству. В Голландії пресвітеріанський устрій було встановлено 
синодом в Емдені 1571 році і в Дордрехті у 1618 році. Звідси пресвітеріанство перебра
лося в Німеччину.

Серед особливостей Пресвітеріанської Церкви можна виокремити такі: Обов’язок 
кожної Церкви - дати своїм членам сповідання віри (офіційний документ, у якому не
двозначно викладене її вчення). Кожен християнин, до якої б конфесії він не належав, 
має право знати, в чому особливість вчення Церкви і як вона його обґрунтовує Свя
щенним Писанням.

В історії Церкви завжди існували ті, хто був проти використання сповідань віри. У 
наші дні їхні голоси лунають все голосніше.

На жаль, багато християн дотепер не розуміють: навіщо в Церкві потрібно мати 
віросповідання? «У нас є Біблія» - от їхній головний аргумент проти використання 
християнами Символів віри. Ми будемо сприяти переконанню членів Церкви в не
обхідності прийняття віросповідання, що є концентрованим викладом теології.

Оскільки служителі новостворених церков не мали чітких віросповідних доку
ментів, то в Дордрехте (Нідерланди) у 1618 році був скликаний Дордський Синод, на 
якому були сформульовані і затверджені Канони - 5 основних тез.

Повна (всеохопна) гріховність (людина із-за свого гріхопадіння повністю відлуче
на від Бога і не може звернутися до Нього без Його благодаті).

Безумовне обрання (обрання Богом грішника до порятунку за Своїм власним во
левиявленням).

Обмежена спокута (число врятованих грішників обмежене).
Вседолаюча благодать, що переборює (робота Святого Духа, за допомогою якої 

Він просвіщає наш розум, переконує і робить нас здатними прийняти Христа).
Невідступність святих (турбота Бога про врятованого грішника), бо ж «...ніхто не 

викраде їх з руки Моєї» (Ів. 10:28).
У церковній практиці Пресвітеріанські церкви користаються Вестмінстерським 

сповіданням віри, що було 
Англії. Богослови і пасто
ри з усієї Європи (разом 
151 делегат) провели 1163 
повних днів засідань, щоб 
розробити ряд положень 
християнських доктрин, 
викладених у 33-х главах 
[Цей документ російською 
та українською мовами ав
тор статті може вислати 
читачам «Релігійної пано
рами» безкоштовно. Чи-
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тачі, які мають доступ до Інтернету, можуть відвідати Реформатський сайт: 
calvin.tvcom.ru, на якому вони знайдуть електронну версію Вестмінстерського 
сповідання віри (віровизнання) російською мовою].

За свідченням багатьох богословів, це сповідання є найбільш точним і неперевер- 
шеним, тому що його фундамент - Священне Писання. Віровчення Пресвітеріанської 
Церкви за її світоглядними принципами є кальвіністським (дотримується доктрини, 
відповідно до якої обрані визначені до порятунку раніше створення світу).

Відмітними ознаками Пресвітеріанської Церкви є: практика колегіального керу
вання конгрегаціями [Див.: Вестминстерское исповедание веры. - Published by Free 
Presbyterian Publications, 133 Woodlands Road Glasgow. G3 6 LE. Scotland. - 2000. - C. 
446.] і прихильність Церкви до доктрин загального вчення Вестмінстерського 
сповідання, що інші Церкви або цілком відкинули, або дотримуються в цьому інших 
поглядів.

Форма поклоніння Пресвітеріанської Церкви відображає атмосферу перших хри
стиян, яким притаманні були далекі пишні обряди, супроводжувані співом про
фесійних хорів. Як і в ті часи, так і сьогодні, тут звертаються до Бога в молитвах і 
спільно співають псалми з книги Псалмів у музичному супроводі. З кафедри про
повідується Євангеліє рідною мовою.

В Церкві відбуваються такі таїнства: Водохрещення і Святе Причастя. Занурення у 
воду при хрещенні не є обов’язковим; здійснення водохрещення за допомогою обли
вання або кроплення водою також вважається правильним. Водохрещення прийма
ють не тільки дорослі, котрі відкрито сповідають віру в Христа і послушність Йому, 
але також і дитина одного чи обох віруючих батьків. «Тому що вам належить обіто- 
вання і дітям вашим і всім далеким, кого призве Господь Бог наш» (Дії 2:39). 
Наріжним каменем є доктрина суверенності Бога (непідзвітність творінню). «Він - 
Господь; що Йому завгодно, те так і створить» (1Цар.З:18). «Бог наш на небесах; діє 
усе, що хоче» (Пс.113:11).

Уважно досліджуючи кальвінізм, ми знаходимо його дуже діловим, тому що 
Кальвін дотримується винятково Слова Божого і витлумачив його теологічно бездо
ганно. Недарма коментарі Кальвіна і його літературна спадщина дотепер вважаються 
неперевершеними у протестантів багатьох деномінацій. Кальвінізм - всебічне 
біблійне вчення, що стосується всіх аспектів християнської віри і життя, як приватно
го, так і суспільного. Наприклад, Вестмінстерське сповідання віри дає визначення 
Ізраїльському народу «як незрілої і недосконалої Церкви» (глава 19), тому в 
пресвітеріанській практиці немає місця проявам антисемітизму ні в якій формі.

Оскільки кальвінізм - це не просто ідеологія, а систематичне богослов’я, що з часів 
Реформації має великий вплив на історичний розвиток Церкви, то, природно, що він 
розглядає і взаємини Церкви й Держави і водночас приймає сторону закону і поряд
ку. Він підтримує стабільність урядів, енергійно вимагаючи від громадян поваги до 
них. Ця вимога поваги до влади і слухняності підкріплюється найвищим аргументом, 
а саме - посиланням на волю Бога.

Наприкінці минулого століття, у результаті політичних змін, український народ 
скинув із себе ярмо атеїзму і здобув незалежність. Зруйнована «залізна завіса» і з’яви
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лася реальна можливість для приїзду в Україну місіонерів із-за кордону. 
Пресвітеріанські Церкви СІЛА й Кореї першими надіслали своїх місіонерів в Україну. 
У багатьох великих містах України з явилися пресвітеріанські громади, а їхня 
діяльність збудила значний інтерес до кальвінізму серед українських віруючих.

Своїм відродженням в Україні на початку 90-х років пресвітеріанство завдячує 
86—річному віруючому-реформату Филимону Семенюку, якому вдалося пережити пе
реслідування в радянські роки. Саме він і його совірники 12 квітня 1992 р. зареєструва
ли Євангельську Реформатську церкву на території України (в м.Рівне і м.Степан). З 
часом рух зростав за рахунок нових послідовників. Тому в різних містах України поча
ли створюватися нові громади. Так, в Одесі, завдяки підтримці Филимона Семенюка, 
вдалося реанімувати втрачену конфесію, зареєструвавши 21 травня 1996 року Єван
гельську Пресвітеріанську церкву Одеси. Віруючі знайшли підтримку від совірників з 
Америки, яка історично і теологічно є прямим нащадком реформатської віри. До її 
складу входять біля 1600 церков, розташованих в усіх штатах Північної Америки і в Ка
наді, а загальна кількість членів цієї протестантської деномінації в СІЛА складає 2 405 
311 осіб. Дізнавшись про відновлення діяльності пресвітеріан в Одесі, директор опера
тивного відділу Пресвітеріанської церкви в Америці Пол Д.Койстра звернувся з листом 
до Одеської міської та обласної держадміністрації, в якому висловив сподівання, що 
пресвітеріани будуть не тільки сприяти наступному процвітанню міста, але й повер
нуть частину колись втраченої своєї спадщини місту, що «закладе основу для багатьох 
корисних в громадському смислі починань, від яких місто, безумовно, виграє» [Див.: 
Гончаренко Н.И. Всё таки реформаты выжили // Одесский вестник. - 24 декабря 1998 
г.-№252 (1752).].

За статистичними даними, в Україні на 1 січня 2005 року зареєстровано 50 
пресвітеріанських громад. Переважна більшість їх розташована в Південній та Цент
ральній Україні (Миколаївська область -  11, Одеська -7, Кіровоградська -  8, Київ і 
Київська область -  9, Дніпропетровська -5). Ця церква має 27 недільних шкіл, 2 
періодичних видання, 55 пасторів.

Церква в Україні має певні проблеми із приміщеннями. Через нестабільну ситу
ацію і політичне протистояння в Україні, духовні Центри пресвітеріанських Церков 
Кореї і СІЛА не квапляться будувати храми чи будинки для молитов, а для проведен
ня богослужінь орендують приміщення кінотеатрів, дитячих установ, будинків куль
тури, спортивних комплексів.

Крім духовної роботи, Пресві
теріанська Церква активно бере участь у 
благодійних акціях. Відкриваються без
коштовні їдальні для малозабезпечених 
громадян, функціонують реабілітаційні 
центри людей, що знаходяться в алко
гольній і наркотичній залежності. Особ
лива увага приділяється медичним дитя
чим установам, для яких доставляється 
гуманітарна допомога: устаткування,
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ліки, меблі, дитяче харчу
вання.

Духовна спадщина ре
форматських і пресві
теріанських богословів ви
дана переважно англій
ською, німецькою і гол
ландською мовами. В ос
танні роки зусиллями 
пресвітеріан Шотландії і ре
форматів Голландії вже пе
рекладені і видані деякі 

книги російською і українською. Сьогодні на книжковій полиці пресвітеріанської 
бібліотеки український читач може знайти для себе Вестмінстерське сповідання віри, 
короткий, великий і дитячий Катехізис, праці Р.МакЧина, М.Генрі, Т.Ватсона, В.Бра- 
кела, Т.Уідроу та інших [Роберт Мюррей Макчин (1813-1843) - видатний пастор і про
повідник Євангелія Пресвітеріанської Церкви Шотландії; Метью Генрі (1662-1714) - 
відомий англійський пастор і теолог, автор шести томів тлумачення книг Нового 
Завіту, Томас Ватсон (дата його народження і смерті ніде не згадується) - один з 
найбільш лаконічних, колоритних і впливових англійських авторів богословських 
книг XVI ст., які перетворили пуританську добу на епоху євангельської літератури; 
Вільгемус а Бракел (1635 - 1711) - голландський богослов і християнський пастор, ав
тор фундаментальної праці «Разумне служіння християн», релігійний класик періоду 
Другої Реформації в Голландії; Томас Уідроу (1824 - 1890) - ірландський професор 
церковної історії, багаторічний пастор Пресвітеріанської Церкви в графстві Лондон- 
деррі, автор багатьох книг. Російською мовою надрукована його «Апостольская Цер
ковь- как её узнать?»].

Ця література друкується в Нідерландах і безкоштовно висилається поштою ук
раїнським християнам [Dutch Reformed Tract Society, Attn. W. Hammink 
Utrechtsestraatweg 93, 3445 AP Woerden, The Netherlands. Нідерланди.]. Замовлення 
потрібно очікувати до шести місяців через великий потік листів у Нідерланди з країн 
СНД. Ми також можемо запропонувати безкоштовно вислати рідкісне видання Біблії 
рідною мовою в перекладі П.Куліша, І.Левицького і І.Пулюя, праці реформатів XVI 
століття, журнал «Милость и Истина», «Полуночный зов» [Заявку на Біблію і журна
ли можна надсилати за адресою: Боголюбов Антипа. А/я 100. м. Одеса- 91. 65091. Те
лефон (0482) 32-78-80. E-mail: antipa@eurocom.od.ua.].

І останнє. Сподіваємося, що згодом богобоязливий українець зрозуміє, що добро
бут народу залежить не від розмірів території чи кількості населення, не від еко
номічного устрою чи природних копалин, а від благословення Божого. Адже можна 
жити на великій території зі стабільним кліматом та з гарним чорноземом і ходити з 
протягненою рукою по усьому світі. А можна всі ці даровані Богом багатства викори
стовувати і примножувати в ім’я слави Господа та України.
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ЦІКАВО ЗНАТИ
П’ять хлібів, дві риби і кубок вина можуть стати улюбленим обідом аме

риканців, якщо вони всерйоз поставляться до нової дієти. Дон Колберт, 
лікар із Флориди, упевнений: кращий спосіб бути струнким -  це частіше за
даватися питанням: «А що б з’їв Ісус?» У його книзі, у назву якої винесено са
ме це питання, Колберт досліджує «дієтичні» фрагменти зі Старого Завіту і 
продукти, що згадуються в Біблії. «Якщо ви дійсно хочете сприяти Ісусу в 
усьому, ви не можете ігнорувати те, як він харчувався, - говорить доктор. - 
Здоров’я американців погіршується, і багато в чому цим ми зобов’язані то
му, як ми харчуємося. У нас епідемія ожиріння. Люди їдять, коли почувають 
стрес, їдять на ходу й усе збільшують свої порції до нескінченності. Багато 
хто не бажає змінювати свої кулінарні звички. Замість цього вони просто 
сідають на медикаменти, що нейтралізують симптоми хвороб, зв’язаних з 
ожирінням. Але так не повинно бути. Давши їм глянути на біблійну сторону 
питання, ми дозволимо їм пригальмувати і зробити правильний вибір у тім, 
що стосується харчування і способу життя».

Столиця Мексики приваблює туристів своїми привидами. Вони полюб
ляють з’являтися зненацька в кафе чи біля старих будинків і прагнуть спілку
ватися з живими людьми. В Мехіко у закладах харчування за кожним столом 
залишають вільне місце для привидів.

49-секундні відеознімки загадкової «снігової людини», зроблені на березі 
річки Нельсон, показує сотням канадців паромщик Боббі Кларк. Величезна, 
десь триметрова подібна людині фігура знаходилася від паромщика на 
відстані 200-250 метрів. Вона на двох ногах брела береговим очеретняком до 
води річки. Дещо настрашена Боббі Кларком «снігова людина» весь час ог
лядалася, дивлячись прямо в об’єктив камери мобілки. Подібну істоту 
місцеві люди зустрічали часто. Зустрічаються сліди загадкової істоти. Тому 
збільшене зображення йєтті виглядає дещо розмитим.

Очі півметрової статуї святого Пія, зробленої із скловолокна, засльозили 
кровавими сльозами. Статуя ця знаходиться в ніші однієї з будівель 
італійського містечка П’єттрельчини. Біля неї тепер постійний натовп 
італійців. Вони вважають, що як за свого життя святий Пій творив чудеса, так 
він продовжує творити їх і після своєї смерті. Рідина, яка капає з очей Пія на 
його руки, проходить експертизу на предмет з’ясування її хімічних складових.

На околиці Стамбула в селищі Фаатіх побудовано мечеть під дивною на
звою «Буду вважати, що я вже поїв». З цією назвою пов’язана цікава історія.
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Мешканець селища Хайрутдін Хаджі Ефенді кожного разу, коли їхав на ба
зар, відкладав ті гроші, які мав проїсти, говорячи про себе «Буду вважати, що 
я вже поїв». Йшли роки. І ось на зекономлені в такий спосіб гроші цей бого
боязливий мусульманин побудував у Фаатіх мечеть.

Ісус Христос був сирійцем. Таку думку висловив посол Сирії в Україні Су
лейман Абудіяб у своєму інтерв’ю газеті «2000» (27 травня). «Він говорив не 
єврейською, а арамейською -  давньою мовою сирійського народу... Вся 
Сирія в минулому була християнською, і коли прийшов іслам, Дамаск ще 
400 років залишався християнським містом. Перші християнські церкви у 
світі були побудовані в Сирії».

Японські та американські астрономи за межами Сонячної системи вия
вили планету із незвичайно великим твердим ядром. Її існування неможли
во пояснити на основі сучасних наукових теорій. Вона знаходиться в сузір’ї 
Геркулеса на відстані 260 світлових років від Землі. Маса планети в 1,2 рази 
перевищує масу Сатурна. Маса ядра нової планети приблизно в 70 разів 
більша за масу Землі.

Серед тисячі великих вождів людства опитані в різних країнах світу на
звали Ісуса Христа четвертим, Махатму Ганді -  другим, а першим -  прем’єр- 
міністра Великобританії Уінстона Черчілля.

Вчені світу шляхом опитування їх назвали 10 найзначніших ідей, вислов
лених людством. Ось вони: 1.Великий вибух. 2. Еволюційна теорія. 3. Кван
това механіка. 4. Теорія всього. 5.Концепція ризику. 6. Концепція хаосу. 7. 
Теорія відносності Ейнштейна. 8. Концепція зміни клімату. 9. Тектоніка. 10. 
Сама наука. Як бачимо, науковці світу проігнорували релігію при визначенні 
найзначніших ідей.

Тривалість життя залежить також від того, яку релігію сповідують вірні. 
Так, тривалість життя японців більша, ніж інших етносів. Як переважно син- 
тоїсти, вони живуть майже аскетично, споживають багато морської їжі. Для 
японця природа -  божество. Тому вони вшановують Землю як святиню. 
Батьки змушують дитину ходити босоніж під час дощу, гартують себе тим, 
що не опалюють приміщення проживання. Японці сприймають світ таким, 
яким він є, і не прагнуть змінювати його. (Експрес. -4-11 серпня)

Суперкомп’ютер створюється в лабораторіях British Telecom. Пам’ять йо
го зможе вмістити весь обсяг людського мозку. Десь в 2020 році вже з’явить
ся комп’ютер здатний проявляти навіть емоції. В 2050 році людина досягне 
«кібернетичного безсмертя».
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Виявлені американськими і аргентинськими вченими на півдні Патагонії 
понад тисячу яєць діназаврів мають сенсаційний вік — десь 50-70 мільйонів 
років. Діти цих гігантів мали довжину 40 сантиметрів. Довжина дорослих 
осіб досягала 150 метрів і ваги біля 20 тонн. Монстри ці були травоядні. Во
ни не пережили сурові умови юрського періоду і всі вимерли. Можливості 
клонування дають підставу вірити, що із знайдених яєць пощастить відтво
рити зниклий вид тварин. То ж є надія землянам скоро побачити знову діна
заврів. На фоні цього примітивом виглядає біблійне вчення про творіння 
світу. (Вечерние вести. - №126)

Міжнародна спільнота астрономів зафіксувала зіткнення двох галактик, 
яке відбулося у сузір’ї Риб на відстані 100 млн. світлових років від Землі.
Знімок, зроблений гавайською обсерваторією Mauna Кеа, відображає той 
стан, який відбудеться через 5 млрд. років, коли зіткнуться Молочний Шлях, 
в якому знаходиться і наша Сонячна система, із туманністю Андромеди. 
Сусідня галактика нас просто проковтне.

Першу свою дитину відомий футболіст Андрій Шевченко охрестив за ка
толицьким обрядом. Дружина форварда Христина -  католичка. Хрещеним 
батьком дитини виявив бажання стати італійський прем’єр Сільвіо Берлус- 
коні. Проте із-за того, що він вдруге одружений католицька традиція завади
ла йому зреалізувати цей намір. Водночас Андрій сказав, що він обвінчається 
ще й у православному храмі і другу дитини охрестить по-православному. 
Шевченко входить до складу Наглядового фонду будівництва першого пра
вославного храму в Римі, який, до речі, належатиме Московському Патріар
хату.

Багато громадян Пакистану шукають для себе притулок в християнських 
місіонерських центрах. Там же вони одержують благодійницьку допомогу 
їжею і одягом. Все це дратує радикально налаштованих ісламістів. В одному 
з пакистанських міст вони ввірвалися в помешкання християнського про
повідника, забрали у нього Біблію і іншу літературу, а також ковдри, що при
значалися для дітей-сиріт. На півночі країни в одному із сіл мусульманські 
екстремісти побили місіонерів і погрозами на наступне спонукали їх зали
шити округу.

В Парижі в ситуації повної секретності кіностудією Columbia Sony вели
ся зйомки фільма по бестселеру Дена Брауна «Код да Вінчі». При цьому кож
ний автор був знайомий лише із своєю частиною сценарію. Бюджет фільму 
-1 3 0  млн. доларів. Зйомки «Кода да Вінчі» американський режисер Рен Хо
вард завершив у нічний час біля паризької церкви Нотр-Дам-де-Лорет. По
вне завершення роботи над фільмом призначено на 19 жовтня вже у Вели
кобританії, а його прем’єра -  на 17 травня наступного року.
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Чарлз Дарвін у своєму листі до Форда писав: «Я ніколи не був атеїстом у 
тому розумінні, щоб заперечувати існування Бога. Я думаю. Що теорія ево
люції повністю сумісна з вірою.. Адже неможливо довести, що чудовий, 
нескінченно дивний Космос, так само як і людина у цьому Космосі, зовсім 
випадкові».

Скінхеди мають своє розуміння християнства, а відтак і своє ставлення 
до нього. Це засвідчує інтерв’ю одного з них: «Православне християнство 
існує у нас тільки тому, що ним прагнули замінити язичництво. Практично 
всі свята і обряди були перероблені із язичницьких. Також і поклоніння Бо
гам. Якщо язичники поклонялися ликам своїх богів, зроблених з дерева, то 
православні християни поклоняються своїм іконам. Так само і Різдво 
відповідає язичницькому святу... Було зроблено все, щоб християнська за 
назвою релігія ввібрала в себе якомога більше із язичництва». (Оберег. -  
2005)

Еволюція людини продовжується. Група американських вчених виявила, 
що мозок людини розвивається далі. Порівнюючи генотип сучасної людини 
і предка, який жив 37 тис. років тому, дослідники виявили значні розходжен
ня у будові двох генів, які відповідають за обсяг головного мозку. Основні 
зміни в першому гені пов’язані із значними культурними явищами -  мис
тецтвом, письмом. Ремеслом. Відбулася ця мутація десь 50 тис. років тому і 
в наш час присутня у 70% землян. Варіант другого гену з’явився як наслідок 
розвитку сільського господарства, виникнення міст і писемної мови.
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ввести курс «Етика релігій», бо ж  В.Ю щенко, вносячи свою означену пропозицію, зауважив: «М ова йде 
про Бога, віру в тій чи іншій формі. Н е ставиться за мету однобічне висвітлення цього питання. Слід при 
цьому враховувати спільні підходи всіх церков».

3 -4  жовтня ц.р. в Інституті філософії Н А Н У  працювала науково-практична конференція 
«Релігійний компонент в світській освіті і вихованні». Д о її організації прилучилися М іністерство освіти 
і науки, Українська Асоціація релігієзнавців, Український педуніверситет ім.Драгоманова, Духовний 
центр «Благовіст», інші інституції. Були запрошені представники багатьох конфесій. У  жвавому обгово
ренні проблеми брали участь науковці з  Н А Н  України і А П Н , педагоги вищої і загальноосвітньої шко
ли. Матеріали конференції в жовтні будуть видрукувані збіркою « Мораль. Релігія. Освіта». Тому не 
стану переповідати зміст виголошених на форумі доповідей і повідомлень. Засвідчу лише деякі міркуван
ня, що прозвучали на конференції:

Впровадження в навчальний процес курсів морально-етичного циклу має відбуватися із врахуванням 
положень Конституції України і її законів про освіту й свободу совісті та релігійні організації щодо відо
кремлення школи від Церкви, про світськість державної освіти.

Враховуючи положення ст.6 Закону України про свободу совісті щодо права релігійних організацій 
«відповідно до своїх внутрішніх настанов створювати для релігійної освіти дітей і дорослих навчальні за
клади і групи», просити Міносвіти розглянути це актуальне для Церков питання, дати дозвіл на створен
ня ними таких своїх навчальних закладів за умови включення ними до своїх навчальних планів певного 
циклу обов’язкових дисциплін.

Підтримати включення Міносвіти України до навчальних планів загальноосвітніх шкіл на 5 -6  році 
навчання обов’язкового для вивчення всіма дітьми курсу «Етика». Вважати недоцільним паралельне вив
чення на цих роках навчання якихось інших факультативних курсів з етики, бо ж  це призведе до поділу 
за світоглядним принципом дітей на «своїх-чужих», «більшину-меншину», «правовірних-єретиків», а 
зрештою — до формування конфліктних ситуацій в дитячому середовищі.

Вводити до навчальних планів шкіл на 7 чи 8 році навчання курс «Християнської етики» лише на 
факультативній основі за згодою батьків. Паралельно з  цим запропонувати викладання альтернативного 
курсу з «Гуманістичної етики». Вивчення цих курсів організовувати так, щоб діти, які з  тих чи інших мо
тивів не будуть відвідувати їх, були вільні від занять (перший або останній уроки).

Враховуючи християнську поліконфесійність, вважати можливим на основі однієї підготовленої фа
хово і затвердженої Міністерством освіти і науки програми курсу «Християнська етика» написання на 
конкурсній основі декількох підручників чи навчальних посібників.

Школам не виявляти поспішність у впровадженні в навчальний процес предметів морально-етично
го циклу до часу наявності спеціально підготовлених вчителів з цих курсів, їх методичного забезпечення. 
Пропонувалося підготовку викладачів з предметів морально-етичного циклу організувати в Київському 
педуніверситеті ім.Драгоманова, університетах Чернівців, Івано-Франківська, Полтави, Херсона, 
Сімферополя, університету «Острозька Академія» та ін.

Учасники конференції вважають протизаконною ту клерикалізацію навчального процесу, до якої вда
лися ряду областей країни, нехтуючи при цьому факт наявності в школах дітей з  різних християнських 
конфесій, різних віросповідань, дітей з  сімей різних світоглядних орієнтацій.

Вважати недопустимим, таким, що суперечить Закону про свободу совісті, втручання певних Ц ер
ков, їх керівництва, а то й різних міжконфесійних об’єднань, у формування навчальних планів державних 
шкіл на основі обстоюваних ними мотивів канонічності, традиційності, більшості тощо.

Водночас можна було б порадити Церквам критично підійти до навчальних планів своїх духовних уч
бових установ, бо ж щоб їх випускник бодай хоч на рівні масової освіченості нинішніх віруючих міг роз
мовляти з ними, читати для них проповіді, то він мав би вивчити історію України, основи філософії, куль
турології, політології, правознавства тощо. Враховуючи запропоновану деякими Церквами необхідність 
давати в підручниках державних шкіл альтернативні погляди з  того чи іншого питання — релігійні і ма
теріалістичні, рекомендувати і їм реалізовувати в навчальному матеріалі з  тих дисциплін, які вивчаються 
в духовних закладах освіти, цю пропозицію, а заодно й ввести до їх навчальних планів курс з  наукового 
атеїзму.

Висловлювалися й інші думки і пропозиції. Всі вони в узагальненому вигляді Оргкомітетом конфе
ренції будуть передані у відповідні державні органи й установи. „

Професор Анатолій К О Л О Д Н И Й



Відкрита передплата на часопис

«Релігійна панорама» на 2006  рік
Ми й надалі оперативно інформуватимемо Вас про головні 

події релігійного життя, свободи совісті в Україні та світі. 
Читаючи наш журнал, Ви матимете об'єктивну інформацію 
про конференції та круглі столи з релігійних питань, про 
новини релігієзнавчої та релігійної літератури. Кожне число 
часопису буде висвітлювати основи віровчення та обрядо
вої практики однієї із конфесій України.
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