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□ ХАСИДИ ВСЬОГО СВІТУ ЗІБРАЛИСЯ В УМАНІ

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ:

ЦЕРКВА ХРИСТА В РІЗНОМАНІТТІ її ВИЯВІВ



ЛИСТАМ И ЧИТАЧІВ ЧАСОПИСУ І ЛИ СТ ДО Н И Х

Дорогий Читачу! Хоч не так часто ми одержуємо листи від Вас, як нам того хотілося б, про
те час від часу вони все ж надходять. Одні з них схвальні і побажальні, інші — гнівні й осудливі.

Деякі видання передруковують наші інформації з часопису, 
а деякі на своїх сторінках за щось нас ганьблять. Науковці 
і викладачі релігієзнавства користуються нашим часописом 
як емпіричною знахідкою, а священики і пастори використо
вують його матеріал у своїх проповідях. Редакція до всього 
цього виявляє спокій, бо ж ніхто не може нас звинуватити в 
нетолерантності до релігії як духовного феномена, а ось до 
діяльності релігійних організацій, зокрема в нашому за- 
політизованому просторі, ми не байдужі. Тут від нас на буб
лики може перепасти будь-якій конфесії, їх керівникам не
залежно від їх рангу. Та й політичних лідерів — від рядово
го бюрократа до Президента - ми не минаємо своїми вис

новками чи підбором матеріалу, якщо вони своїми діями не працюють на наше відродження, вибу- 
дову нашої незалежності, утвердження свободи буття релігії.

Тепер коротко щодо деяких листів. Читач В.Давидюк з Вінничини пише, що РП  «розши
рює погляд на релігійне життя в Україні і світі», але зауважує, що ми надто мало даємо інфор
мації про протестантів України». Шановний п. Вікторе, це не від нас залежить. Якщо інші кон
фесії прагнуть якось «засвітитися» на наших сторінках, то, як ми з ’ясували, протестанти цього не 
хочуть, бо ж значна інформація про них нібито буде лише «злити історичні Церкви» і вони будуть 
«виявляти до них більшу неприязнь». То ж в такий спосіб протестанти ніби ховаються від право
славних чи греко-католиків. Вони ж навіть пресу свою, де б ми могли брати матеріал про них, не 
дають у вільну передплату, а обіцянка керівників протестантських спільнот пересилати чи заноси
ти до Бібліотеки релігіезнавця хоч по одному примірнику видань залишається пустим словом. 
Мені вже навіть якось незручно їм нагадувати про це.

Щ о стосується нашої світської преси, то тут я, п.Вікторе, з Вами згоден, що вона пише про 
протестантів лише тоді, коли в них трапляється якесь Ч П . Ось цей фактик вони обсмокчуть, інко
ли припишуть його всім протестантам гамузом, а то й припишуть тій Церкві, назву якої може ко
лись і десь чули (згадую, як «Факты» приписали на всю сторінку вбивство баптистам, а вибачи
лися на 4-й сторінці в куточку, бо ж баптисти до того виявилися непричетними]. Про хороші спра
ви протестантів, зокрема у сфері благодійництва, наша масова преса мовчить. Крім того, вона щод
ня дає великий матеріал про вбивства, згвалтування, крадіжки, але чомусь ніколи не пише, що то 
були православні чи греко-католики, римо-католики чи іудеї. Життя переконує саме в неефектив
ності християнсько-виховної роботи історичних Церков (не вміють вони це робити) і водночас 
засвідчує високу ефективність морального виховання у протестантських спільнотах.

Ми попробуємо вдовольнити Ваше прохання щодо розширення списку новинок релігійної та 
релігієзнавчої літератури, хоч зауважу, що їх тяжко знайти навіть в центральних бібліотеках (хіба 
що в нашій).

Надто цікавими своїми логічно виваженими міркуваннями з приводу б\тгя Бога поділився 
читач із Єнакієво О.Ю.Григор’єв. Ми не можемо їх видрукувати в нашій РП  (не в цьому її по
кликання), а ось в «Українське релігієзнавство» може й вмістимо. Я, правда, не зовсім вловив 
зміст афоризму п. Григорьева «Апофеоз атеїстичного мракобісся — релігійна безумність», а ось, 
дивлячись на ту клерикалізацію нашого суспільства, до якої вдається В.Ющенко, підганяючи всіх 
до свого незрозумілого (не хочу інше слово вживати) світобачення, погоджуюся з Вами, колего, 
що «те, що нині відбувається з релігією, надто пахне середньовіччям (хіба що єретиків не спалю
ють!)».

Погоджуюся з читачем із бучацьких Бублинців І.Вішко, що «щоб не бути упередженим до 
людей іншої віри, потрібно цікавитися релігієзнавством, а також відстоювати свободу вірос
повідань, бо ж релігійна свобода не впаде з неба у готовому вигляді». Автор правий, що не всім 
суб’єктам релігійної діяльності подобається релігійна свобода. «Тому вони творять міфи про тра
диційність для України конфесій, які є в більшості, і нетрадиційність тих, які є в меншості». Ціка
во, що свого часу, в роки радянської влади, ці діячі обома руками ратували за релігійні свободи. Це 
— по-перше. А  по-друге, вони засуджують гоніння на ранніх християн, коли вони були в меншості,

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

 
 
 
 
 

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 
Свою великодержавність Росія прагне виявляти в різних сферах 
суспільного життя. Імперсько-реваншистські сили Росії для цього 
підшуковують різні приводи і прагнуть діяти на пострадянському просторі 
так, що нібито нічого й не трапилося, не існують вже світом визнані 
незалежні держави. Живий приклад: російське МЗС поширило заяву про 
якесь переслідування російської мови в Україні. Воно наполягає (і до такого 
нахабства дійшли!) на введенні в Україні державної двомовності. 
Враховуючи те, що переважну більшість своїх богослужінь в Україні УПЦ 
МП, переважно всі протестантські і неорелігійні (окрім рідновірів) спільноти 
ведуть російською мовою, то в їх особі ми маємо активних підспівувачів 
російської імперської політики, 
продовжувачів у мовному питанні традицій 
Комуністичної партії Радянського Союзу, 
партії Леніна-Сталіна.  

Ректор інститута культури М. Поплавський, 
претендуючи на законодавця і 
утверджувача української культури чи 
то під впливом віку став зневажати 
українську ментальність. Вона, як відомо, 
завжди була надто цнотливою, відповідала 
принципам християнської моралі. А тут – 
переманив для виступу в еротичному 
номені колишню послідовницю 
Новоапостольської Церкви, а тепер вже 
стрептизерку Нью Енжел. Дивись скоро, 
нехтуючи принципами і української і християнської моралі й сам „співаючий 
ректор” вискочить в такому ж одязі на сцену.  

Під час відзначення 65-ї річниці трагедії в Бабиному Яру українців згадали 
лише як поліцаїв, що патрулювали територію розстрілів. Про 40 тисяч 
українців, розстріляних в Яру, промовчали. Відтак євреї святкували, 
залишивши в присутності Президентів України та Ізраїлю українців, які певно 
найбільше постраждали в Другій світовій війні, в дурнях. Але ми маємо 
говорити не тільки про те, що німці винищували українців, вивозили до 
Німеччини не лише наші матеріальні багатства, а й людей на рабську працю, а 
й про те, що не тільки в діючій Армії, а й в партизанських загонах з 
фашистами боролися саме українці. Вони не відсижувалися в очікуванні, 

коли, дивись, прийдуть до них арештують і за щось знищать, не марширували 
мовчки до крематоріїв і місць розстрілу а йшли до війська чи до лісу, в 
підпільні організації для боротьби із загарбником. Не заперечуємо, що були 
рекрутовані в поліцію місцеві. Але ж то – одиниці. Обурюючись 
зневажливою щодо України і українців витівкою єврейського меморіального 
центру „Яд Вашем”, голова Інституту національної пам’яті Ігор Юхновський 
сказав: „Це – недопустимо! Це абсолютно безглуздо навмисне виголошувати, 
що українці допомагали знищувати євреїв”. Відомо, що відповідальним за 
організацію заходу був віце-прем’єр Дмитро Табачник. З кореспондентами 
газет з приводу зневаги до українців говорити він відмовився. А міністр 
освіти С. Ніколаєнко застеріг: „Тихіше, не кричіть, бо це багато шуму буде! 
Не нада! Не втягуйте мене в цю історію. Я – міністр освіти і науки і на якусь 
позицію ставати не маю права. Ви з мене нічого не виловите. Я буду говорити 
м’яко”. Ось так ми говоримо „м’яко”, про тих, хто, живучи на нашій землі, 
поїдаючи дешево здобутки наших селян, користуючись добротою українців, 
плює їм в душу. Саме в цьому слід шукати корені того антисемітизму, про 
який трубить регулярно єврейська преса, не відшуковуючи дійсні причини 
його появи (Газета по-українськи. -28 вересня).  

На одній із найвищих гір Карпат – Петросі – встановлено хрест із 
розп’яттям Ісуса Хреста. Хрест встановлено на знак єднання церков країни в 
Єдину Українську Помісну Церкву. Розп’яття виготовили в Бучачі, освятили 
в Церкві Різдва Христового в Тернополі. Як гадає ясінський селищний голова 
Дмитро Поляка, і капличка, і хрест із розп’яттям мають сприяти поширенню 
толерантності між усіма конфесіями. Втім акція, яка проходила під знаком 
єднання українських церков, не отримала широкої підтримки духовенства і 
віруючих Тернополя, Івано-Франківська та Закарпатської області. Віруючі 
різних конфесій, попри надії Дмитра Поляки та його однодумців, поставилися 
до благородної ідеї досить байдуже. 

В 2007 році буде встановлена підсвітка на 25 об’єктах Києва. Серед них, 
зокрема, комплекс Києво-Печерської Лаври, Софія Київська, храм Різдва 
Христового на Подолі, Свято-Миколаївський собор Покровського монастиря. 

Ближні печери Києво-Печерської Лаври до цього часу знаходяться в 
аварійному стані. В наступному році для ліквідації завалів у них і 
проведення протиаварійних робіт із бюджета Києва буде виділено біля 3 млн 
гривень. Але цих коштів надто мало для проведення всіх робіт. При цьому 
планується розписати в 2007 році інтер’єр Успенського собору Лаври і його 
іконостас. Проект розпису був готовий ще в 2000році. 

Крутіння роману з Московською Церквою владних структур України 
продовжується. То, дивись, В. Ющенко, ставши Президентом, на другий 
день поїхав до В.Путіна, але не забув при цьому завернути й до Московського 
Патріарха Олексія ІІ (навіть раніше,ніж до свого – Київського). То прем’єр 
В.Янукович їде до Путіна вирішувати газові проблеми, але при цьому 
відправляє епістолярія тому ж Патріарху такого змісту: „Дякую за вашу 
воістину батьківську турботу про долю Православ’я в нашій країні”. Цікаво, в 
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чому раптом Янукович вбачив цю „турботу”? Може в тому, що Православ’я у 
нас так і не стало репрезентом українського народу, а всіляко тягне українців 
„як малоросів” до якоїсь нової східнослов’янської імперії, що воно нехтує 
українську мову (як і Прем’єр під гаслом двомовності), паклюжить нашу 
історію, продовжуючи анафемувати тих, хто боровся і бореться за українську 
незалежність? Зрозуміло, В.Януковичу треба виголошувати подяки 
Московській Патріархії, яка поставала як ідеологічно-лобістський засіб в 
минулих президентських і парламентських виборах (а ще ж можуть бути й 
нові – відтак треба заавансувати ті ж дії). „Церква – дуже делукатна 
інституція, - зауважує слушно „Газета по-українськи” (№175). – У нас ще не 
навчилися усвідомлювати, що віддавати відкриту перевагу одній з них ( а 
особливо винятково антиукраїнській) так само некорисно для іміджу 
державника, як, скажімо, підкреслювати культ бджіл над іншими милими 
домашніми тваринами. Сподіватися на вирівнювання політичної ласки нової 
урядової команди до сущих в Україні християнських церков, звісно, не 
доводиться – це і складно, і затратно,і ментально не підходить. Тим-то пункт 
про створення Єдиної Помісної Православної Церкви вилетів із першої 
редакції Універсалу у сміттєвий кошик. Московські попи отримали після 
Кучми нового „Папу” – молитва „по понятіях” триватиме”. Принагідно 
згадаємо, що після смерті матері В. Ющенка в „співчутті” йому В. Янукович 
тяжку втрату назвав „Божим знаком”, а обгрунтований МВС арешт Бориса 
Колеснокова прирівняв до розп’яття Ісуса Христа. 

Масонську символіку 
віднайшли в 500-
гривневій купюрі, яку 
випустив в обіг 
Нацбанк України. Це – 
трикутник, в яке 
вписане око. Голова НБ 
Володимир Стельмах, 
пояснюючи наявне на 
купюрі, сказав, що це 
нібито Г.С.Сковорода, 
який зображений на цій 
купюрі, вкладав в цей 
знак філософський 
смисл. У давніх іудеїв 
він означав „всевидяще 
око” (Вечерние вести. - 
№136). 

Газета рідновірів України 
„За рідну віру!” (№2) 
дає свою оцінку післяпомаранчевим подіям. „Як показали останні 
політичні події в Україні, пише вона, - своєї Хати – Української держави – ми 

ще не маємо. Хати, де б панували її господарі – українці, а не різні зайди-
приблуди. Хати, де б вільно розвивався й процвітав наш український рід. 
Однак у всьому є й „позитивні” зрушення: нас за Ющенка-Януковича 
знищують не так відкрито, цинічно, нахабно – нас просто прибирають з нашої 
землі вже „цивілізовано”, витончено й поступово: українці увійшли в 
черговий період свого знищення – демократію”. 

У призначений час на інтерв’ю до редактора нашого часопису журналістка 
Наталія Тугузова з 5-го телеканалу з приводу питання реалізації ідеї 
Президента В. Ющенка про утворення в Україні Помісної Православної 
Церкви не з’явилася. Перерваний телефонний зв’язок дав лише можливість 
усвідомити, що керована намісником Києво-Печерського монастиря братія 
знову творить щось антизаконне. Відзначалася ж вона в минулому 
насильницькими захопленнями приміщень Заповідника-музею, 
вишвирювання з них майна і випихуванням на вулицю співробітників. Для 
них же українське не має якоїсь святості. Тут, як сказав би поет, „Русью 
пахнет”. Попробуй серед книжкового вороху, що продається тут в церковних 
кіосках, знайти хоч одну україномовну книжку. З мікроскопом не знайдеш, бо 
ж для Московської Церкви ні народу такого як український, ні мови його не 
існує. То ж ідея мати в Україні свою Помісну Православну Церкву на братію і 
її очолювача діє так, як червоний колір на бика. Ось і получили журналісти за 
свою спробу дізнатися думку архієпископа Павла з цього приводу „на 
горішки”. „Я встигла промовити тільки таке: „Шановний владико! 5-й канал. 
Скажіть, будь-ласка, вашу думку щодо помісної церкви”,- розповідає 
журналістка Наталія Тугузова. – Владика Павло мене перервав – я небуду, 
мовляв, давати жодних коментарів 5-му каналу. Потім він став кричати на 
нас. А оскільки все це знімалося на камеру, то він ще з декількома 
священиками вирішили забрати у нас камеру. Нас тягали і штовхали, лізли до 
наших кишень. Оператора Олександра повалили на землю. Церковний 
охоронець передавив йому рукою горло. Відібрали камеру, мікрофон і 
касету”. Правда, присутній в цей час тут директор Держдепрелігій, як нам 
сказали, зам’яв скандал. Більше того, винуватцями всього навіть стали 
журналісти, а Наталія Тугузова зрештою із-за запопадливості керівника 
каналу Юрія Стеця перед ризами конфліктників, поплатилася втратою місця 
роботи. А тут мала б спрацювати стаття 171 Кримінального кодексу України, 
яка будь-яку перешкоду професійній діяльності журналіста називає злочином, 
а відтак треба було б владику Павла, який вже не вперше заривається, 
посадити в кутузку. То ж певно не даремно у нас владики цієї Московсько-
юридичної Церкви прагнуть в депутатство, бо ж то є гарантія від ув’язнення. 
„Києво-Печерська Лавра – це не закрита зона, - твердить працівник медіа-
профспілки Михайло Волховський. – На журналістів напали, коли вони 
виконували свої професійні обов’язки”. 

Старообрядці провели в буковинському селі Білій Криниці свій Десятий 
Всесвітній собор. Окрім інших питань, було вирішене питання канонізації 
старообрядницьких іноків Павла і Алімпія, які поховані на Україні. Їх подвиг 
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полягав в тому, що коли в 1666 році Православний собор прокляв старі 
обряди і їх послідовників, жоден єпископ не підтримав старовірів. І лише 
через 180 років після цього Павло й Алімпій знайшли грецького митрополита 
Амвросія, який погодився очолити російських старовірів. Резиденцію йому 
облаштували в Білій Криниці. Тут тоді було збудовано храм, який багато 
дечим нагадує храм Василя Блаженного в Москві. Роботою собору керував 
митрополит Московський і всія Русі Корнилій. В його роботі брало участь 
більше ста делегатів зі всього світу. Обласна влада Чернівеччини виділила 
кошти для ремонту Успернського собору, облаштування і відкриття музею 
старообрядництва в селі. 

Антидемократична і антиконституційна витівка В. Ющенка із введенням в 
шкільні навчальні плани християнської етики викликала протест з боку 
рідновірів України. У своєму Зверненні до нього вони зокрема пишуть, що 
вже відомі десятки фактів примусового вивчення у школах християнських 
молитов на уроках української літератури, колективні молитви перед 
контрольними з математики, церковні ходи під час уроків, сценарії „страстей 
Господніх” у 3-му класі… Діти-рідновіри, які виховані у рідних морально-
звичаєвих традиціях, не піддаються фанатизму, вони виявляють природну 
непокору, за що зазнають знущань як з боку вчителів, так і з боку своїх 
однолітків”. З навчальних програм шкіл вилучено „Українське 
народознавство”. Рідновіри питають у нібито українського Президента: 
„Невже новий Уряд України вважає, що українським дітям краще вивчати 
писання чужого єврейського народу, ніж духовну 
спадщину і звичаї наших рідних українських 
Предків?”. У Зверненні сказано, що ця затія не 
призведе до поліпшення моралі, а навпаки – посіє 
ворожнечу і неприязнь між різними релігійними і 
культурними громадами України. „Як вчителі 
збираються пояснювати учням, що означає 
християнське „не вбий”, якщо вся Біблія 
пернасичена закликами до вбивства і прикладами 
цього заради єврейства? Нацистська, 
людиноненавистницька ідеологія Біблії досі не 
підлягала неупередженій релігієзнавчій і правовій 
експертизі”. А варто було б давно провести таку 
експертизу українським релігієнавцям і з’ясувати всю згубність для народу 
України слідування проповідуваним Біблією моральним принципам, писаним 
не для всіх, а лише для єврейського народу (За Рідну Віру! - №1). 

В московсько-православному вжитку часто зустрічається ототожнення 
понять Україна і Окраїна й виокремлення понять Великоросія і 
Малоросія. При цьому втрачається історичний контекст змісту цих понять. 
Словом Україна позначають не окраїну чогось. Московські церковники в 

такий спосіб прив’язують нас до Росії. Проте ж сама назва Росії з’явилася 
лише за Петра І (а це 18 століття): до того була Московія. Але ж і назва 
Москва з’явилася лише в 1147 році. Слово Україна зустрічається в 
Київському літописі за 1187 роком. Але тоді вже існувала Києво-Руська 
імперія, до якої належали й ті землі, які пізніше виокремилися в Московську 
державу. То ж Київ був центром великого русьського краю. В слові Україна 
буква У фіксує центричність певної території. Ті, хто проживав на решті 
земель, із-за своєї належності до Київської Русі, називали себе руськими. То 
ж і получилося, що вони свою етнічну належність стали визначати 
прикметником (питаєш у північного сусіда, хто він є за національністю, то він 
вам відповідає: русский), а не іменником (скажімо, француз, німець, грузин, 
українець і т.п.). В „Слові, як погани кланялися ідолам” також вживається 
термін Україна. Це робить його ще на сто років старшим. Особливо часто 
поняття Україна зустрічається в зарубіжних джерелах географічних та 
історичних. Що ж стосується понять Малоросія і Великоросія, то щоб 
зрозуміти їх відмінність, звернемося ло прикладу Греції. Так, греки свою 
метрополію називали Мікра Еллади – Мала Греція, а свої володіння називали 
Мегале Еллада – Велика Греція. За цією ж аналогією, як пише Агатангел 
Кримський, греки-візантійці називали Київську Русь –Мікра (Мала) Русь, а її 
колонії на Півночі (Володимир, Суздаль та ін.) – Мегале (Велика) Русь. Як 
бачимо, і ця пара понять фіксує особливості назви територіальних 
компонентів нашої першої держави-імперіаліста – Київської Русі. Правда, 
дискусується ще й питання, а чи ж мала вона тоді додаток в назві Київська. 
Скоріше називалася просто Русь. Появу цього поняття пов’язують із назвами 
річок центру краю Рось, Роставиця та ін. Формуючи Московську імперію і 
прагнучи якось нібито органічно підпорядкувати Москві всі українські 
терени, Петро І перейменував свою імперію з Московії на Росію. Але Росія – 
це вже не Русь. Це є та імперія, в якій нам прийшлося коротати своє 
колоніальне буття майже 350 років (після Богданової зради). (За різними 
джерелами – А.Колодний).  

Чернігівська міліція проти української України. Це виявилося в тому, що 
вона потурає регресивним соцалістам-вітренківцям і унісонно діє з рішенням 
декількаденного мера Чернігова мільйонера-соціаліста Миколи 
Рудьковського в тому, щоб не допустити до Катеринівського храму парафію 
Київського Патріархату. Вона дала можливість вітренківцям розбити перед 
входом до храму наметове містечко, перекрити всі ходи і виходи, 
облаштуватися для термінового протистояння. А між тим попередній голова 
Чернігівської обласної адміністрації Микола Лаврик за погодженням з 
Міністерством культури, заповідником „Чернігів стародавній” ще 5 квітня 
вирішили питання про право на володіння храмом Церквою Київського 
Патріархату. 
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Одесити мають намір увіковічнити пам’ять вбивці свого чоловіка 
імператора Павла ІІ, великої розпустниці (в ліжку її провідали сотні 
вельмож і навіть простих солдатів з охорони), ліквідатора українського 
гетьманства і козацтва, організатора іноземної колонізації Півдня України 
російської імператриці Катерини ІІ – німкені за походженням –спорудженням 
їй пам’ятника. Вони в цьому слідують за дніпропетровцями, де вже стоїть цій 
імператриці пам’ятник, правда під назвою святій Катерині. Саме її указом 
було заборонене викладання українською мовою в Києво-Могилянській 
Академії, а пізніше синод наказує митрополитові Київському Самуїлу карати 
студентів і викладачів Академії за відхід від російської мови. За поданням 
цариці Синоду видрук українських книг замінено московським. З волі цієї 
шлюхи Синод Російської Православної Церкви заборонив Києво-Печерській 
Лаврі друкувати букварі українською мовою і наказав вилучити у людей, які 
вже були видруковані. Це вона відправила на 25-річне ув’язнення останнього 
кошового атамана Петра Калнишевського. Перелік цих злодіянь „лютого 
ворога України”, „голодної вовчиці”, як її називав Т.Шевченко, щодо 
України, її народу можна було б 
продовжувати. Але певнощо ось ця 
проституційність притаманна багатьом ще 
в цьому місті, коли вони для виокремлення 
і відокремлення від України вигадали собі 
ще й назву „Новоросії” і ганяють з 
прапорами цього витвору навіть по Києву 
в дні Покрови. Такої ж думки і, скажемо 
так, вірний катериновець митрополит 
Агафангел.  

В пошуках шляхів возвеличення і 
сакралізації свого статусу як 
Президента В. Ющенко хотів в Києві 
виселити Міністерство охорони здоров’я 
з його приміщення, що біля Маріїнсього 
палацу, й розмістити там свою 
резиденцію. Стало відомо, що він хоче 
розмістити свої резиденції в Батурині і Чигирині. А це стало відомо, що він 
має намір проводити урочисті президентські прийоми в Будинку митрополита 
на території Софійського заповідника. Тут буде і банкетна зала, в якій і в дні 
посту можна буде почастуватися забороненим. Леоніда Кучму під час його 
президентства повністю влаштовував будинок колишнього ЦК партії. Він 
керував країною (як, то інше питання), а не займався розбудовою своїх 
резиденцій на основі історичної пам’яті. Певно що він рахувався і з тим, що 
сьогодні ти Президент, а завтра, дивись, тебе вже не оберуть. 

Віце-прем’єр з гуманітарних питань Дмитро Табачник вважає, що держава 
не повина втручатися в процес об’єднання церков. „В держави відсутній 
політичний механізм, який сприяв би об’єднанню церков,- заявив він в газеті 

„Сегодня” (12 жовтня). – Позиція уряду однозначна: ми будемо вітати такий 
процес, якщо він виникне. Але тільки на основі побажань віруючих. Решта – 
маніловщина й пустомрійство”. 

Віруючі Московсько-Православної Церкви України виступають проти 
перейменування вулиці Січневого повстання, на якій розташований 
Києво-Печерський монастир, на вулицю Івана Мазепи. Відомо, що 
гетьман був анафемований Московським Патріархатом за вказівкою царя-
фашиста Петра І. Можна було б зважити на релігійні почуття московсько-
підданих віруючих, але ж на цій вулиці є й українські установи. Зокрема 
стоїть Феодосіївський монастир, що належить Київському Патріархату, який 
зняв московську анафему з Івана Мазепи. Та й Український Лувр скоро 
заявить про себе на цій же вулиці.  

Загальнонаціональне опитування Цетру Розумкова (проводилося 16-22 
вересня) засвідчило, що у нас священикам довіряють 65,6%, а не довіряють – 
22,9%, астрологам довіряють 32,4% опитаних, не довіряють – 56,1%, 
народним цілителям, знахарям довіряють 31,6% опитаних, не довіряють 
56,5% (Газета по-українськи. – 5 жовтня). 

Нарешті достукалися. Комісія з питань культури, духовного відродження, 
засобів масової інформації та туризму Львівської облради провела 
інвентаризацію дерев’яних церков регіону. До цього її спонукали часті 
пожежі саме дерев’яних церковних споруд в регіоні. Комісія не тільки 
розробила програму їх збереження, а й має намір вирішити питання 
фінансування цього заходу. 

Незрозуміло, чому це Церкви, користуючись землею, не платять за неї 
податок, як і всі інші інституції країни, навіть окремі громадяни. Відтак 
вони й прагнуть відтяпать в Києві побільше землі, не враховуючи при цьому 
те, що й наявні храми вже пустують, а ще більше будуть пустуватт, коли 
збережеться та тенденція відтоку від них молоді, яку ми маємо нині, 
вмирання тих, хто нині складає основну частину парафіян, загальне щорічне 
зменшення населення країни. Особливі апетити на загарбання земель і 
церковних споруд виявляє УПЦ МП, сподіваючись на потурання цьому з 
боку першого віце-прем’єра М.Азарова. Газета „День” (№181) при цьому 
наголошує, що „тому й землю під будівництво нових церков треба давати 
лише в оренду і за такими цінами як і для інших установ. Отже, не 
виключено, що вони в подальшому будуть продавати церковні споруди разом 
із землею (якщо населення України скоротиться ще на 5-10 мільйонів осіб), бо 
нікому буде ходити у всі церкви. При встановленні податку на нерухомість 
треба встановлювати й податок на церкви, бо в іншому випадку землі України 
забудують церквами всіх конфесій”. 

Православні екстремісти Запоріжжя звинувачують завідуючого сектором 
діяльності релігійних організацій облдержадміністрації Олександра 
Клемешина в тому, що він, дивись, дотримується законів в 
налагоджуванні релігійного життя. Редакція „Украины сектантской” (ще чи 
не пурис!) вимагає навіть від губернатора області Євгена Червоненка зняти 
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О.Клемешина з посади, вибачитися за те, що він сказав, що ця газета рівною 
мірою з крішнаїтами зомбує громадськість, описуючи прибуття в Запоріжжя 
мощів Івана Хрестителя. Редактор часопису істинність своїх оцінок прагне 
довести тим, що він видрукував сотні матеріалів, а відтак є нібито фахівцем з 
теми. Звідки взяв цей газетяр такий критерій істини, а тим більше своєї 
кваліфікованості, то незрозуміло. У всякому разі в Україні не знають такого 
завжди істинного релігієзнавця. То ж підстав для якихось вибачень 
О.Клемешина немає. Він має право на свою думку, якщо вона навіть комусь 
не подобається, а тим більше до факту язичницьких виявів православ’я. Треба 
вшановувати Бога, Ісуса Христа, Святу Трійцю, а не частини скелету тих 
людей, які десь і колись жили на Землі і чимось відзначилися в історії 
християнства. Бо ж то є варварство, після смерті людини роздерти на кусочки 
її скелет чи нетлінні мощі і возити потім їх для показу по всьому світу (Мир. - 
№17). 

Православні України висловлюють своє невдоволення тим, що вже другий 
рік поспіль в дні Успенського посту Президент влаштовує великі 
офіційні прийоми в Софії Київській – найбільшій святині українства. 
„Ми обурені від цього і стверджуємо, що Бог терпеливий до часу. Хіба 
Президенту мало Маріїнського палацу та інших великих споруд для 
прийомів, щоб не паплюжити Божої святині” (Успенська вежа. - №9). 

Харківська Московсько-православна преса ІV-й Форум українців світу 
назвала „сборищем антиправославных сил”, „антицерковным 
шабашем”. Для посіпак московсько-православних імперіалістів Україна не 
існує як незалежна країна. Вони її розглядають як фрагмент Російської імперії 
й обурюються з того, що, дивись, учасники Форуму говорили про якусь 
незалежність від Москви. Владиці Гузару перепадає від московсько- 
православного Каурова за те, що він нібито прагне „вивести Україну із 
Православного світу і підпорядкувати її Ватикану”. Ідеолог московсько-
православних Н. Вітренко через їх газету радить „звезти всі пам’ятники 
Мазепі, Чорноволу і героям Крут в одне місце і відкрити там музей зрадників” 
(Воскресение. - №13). 

США позитивно оцінили свободу віросповідань в Україні. Зауважено, що 
окремі проблеми наявні лише на регіональному рівні. В документі 
критикується практика підтримки місцевою владою певних конфесій і 
приниження в правах інших Так, в Східній і Південній Україні такими 
пільгами користується УПЦ МП. Під тиском цієї Церкви влада Одеси 
обмежила діяльність благодійницької організації католиків „Карітас”, яка 
допомагає безпритульним дітям. В Західних областях України влада віддає 
перевагу УГКЦ та УПЦ КП. Українські судді також інколи стають на сторону 
домінуючої в тому чи іншому регіоні конфесії. 

Депутат Російської думи Затулін, перебуваючи на українській території, 
неодноразово допускав українофобські висловлювання, які провокували 
проросійські спільноти, що діють в Україні, до їх антиукраїнських 
демонстрацій. Прийшлося заборонити цьому шовіністу приїздити в Україну. 

Він вирішив судитися. Захисником негідника виступили біляправославні 
структури. Із плакатами „Затулин – герой Украины”, «Как и Бог его, триедин 
народ русский» вони демонстрували свою підтримку ворогу української 
незалежності біля будівлі суду (Сегодня. – 6 жовтня). 

 
 
 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
Дніпропетровська митниця відтепер має свого небесного заступника. Ним з 

волі митрополита Дніпропетровського УПЦ МП став святий Миколай 
Чудотворець. Подаровану ікону з його образом митники встановили у 
спеціально обладнаному кіоті на найбільш примітному місці. Вручаючи 
ікону, митрополит сказав, що Миколай є не тільки заступником всіх 
мандрівників, а й людей, чия професія пов’язана з ризиком. 

Московсько-Православна Церква України виступає проти встановлення 
пам’ятника Івану Мазепі в селі Коломак на Харківщині з нагоди 320-
річчя обрання його гетьманом України. Вічне прокляття „боговідступному 
зраднику” за наказом Петра І було виголошене в Московському Успенському 
соборі 12 листопада 1708 року. Українське Православ’я зняло анафему з 
Мазепи 10 липня 1918 року. Тоді ж на Софійському майдані Києва була 
відслужена панахида по Іванові Мазепі. Гетьман залишив помітний слід на 
теренах православної історії України. Його коштом збудовано або 
зремонтовано десятки храмів – кафедральний собор у Переяславі, Троїцький 
собор у Чернігові, дзвіницю Софійського собору в Києві, Богоявленську 
церкву Братського монастиря, мур Києво-Печерської Лаври з надбрамною 
церквою. Завдяки Мазепі Києво-Могилянська колегія в 1694 році стала 
академією. Перешкодити встановленню пам’ятника пообіцяли фашиствуючі 
вітренківці. УПЦ МП із зрозумілих 
причин продовжує анафемувати 
гетьмана Мазепу (цікаво лише, а чи 
беруть московські батюшки купюри 
з постаттю Мазепи, а чи ж 
викидають). Церква Київського 
Патріархату 23 серпня 1992 року, 
дотримуючись усіх канонічних 
норм, зняла анафему з гетьмана 
Мазепи. 

Хоч Свято-Іоанівський монастир 
Києва відродив свою діяльність 
лише в 2000 році, але за цей час в 
монастирі створені іконна, 
швейна і ювелірна майстерні, виготовлення свічок, працює видавничий 
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відділ. На базі монастирських майстерень організоване навчання підлітків 
основам декоративного розпису і столярних робіт. Створено комп’ютерний 
клас, в якому діти освоюють основи цифрової графіки і верстки. Монастир 
надає благодійницьку допомогу знедоленим, допомагає особам, позбавленим 
свободи. Значну частину коштів, які потрібні для фінансування всіх видів 
соціальної діяльності монастиря, покриваються за рахунок реалізації 
продукції, виготовленої в обителі.  

На Покрову в селі гетьмана Петра Калнишевського Пустовійтівцях 
(Роменський район Сумщини) відбулося освячення Патріархом УПЦ КП 
Філаретом відбудованої Свято-Троїцької церкви. На урочистостях був 
присутній В. Ющенко. Після огляду Музею Калнишевського Президент 
зайшов до сільського Будинку культури. Виступаючи тут, він зауважив, що 
створення соборної Помісної Української Церкви допомагатиме єднанню 
України.  

Мешканці будинків на розі київських вулиць Гончара та Хмельницького не 
хочуть тут Московсько-Православної каплички на честь Святого 
Володимира. Священник Андрій Миткалик, який претендує на цей храм 
після його побудови, заявляє:”Я не лікар, а тому ставити діагноз не можу. Але 
якщо люди воюють проти будівництва церкви, то в них – проблема з 
головою!”. Якщо ж вдуматися в ці слова московського батюшки, то помітиш, 
що скоріше в нього не всі дома. Бо ж так не любити ближнього, ображаьт 
його християнин не може. Та й по-злодійському батюшка хотів серед ночі 
поставити забор на місці майбутньої будови, нехтуючи думкою тих, на кого 
він розраховує як на парафіян. І кому потрібний цей храм, якщо розміщені 
поруч пустують. Московсько-православний піп будівництвом храму хоче 
знищити сквер, де відпочивають люди округи, знецінити монумент 
партизанці-героїні Зої, який стоїть в цьому сквері. 

Православна громадськість Харківщини у своєму листі В.Ющенку прагне 
довести, що ідея „національної церкви” – антихристиянська (дивно, чому 
вони не пишуть такий лист В.Путіну, який підпорядкував Московський 
Патріархат великодержавній політиці Російської імперії і співпрацює з 
цією церквою як національною). У листі вихованої Кушнарьовим 
„харківської православної громадськості” звучать безтямні заяви типу: 
„Помісність церкви визначається не національною належністю народу, який 
складає її, а територією, на якій Церква здійснює свою діяльність”. То ж 
парафії Московського Патріархату вже є в Америці, Зах.Європі, Антарктиді 
(скоро нібито буде й на Місяці). Відтак „помісність” Російського Православ’я 
поширюється і на ці землі. Автори листа праві лише в тому, що не можна 
об’єднувати Церкву їх належності із Православними Церквами України 
Київської традиції, бо ж не останні, а їхня Церква є „розкольницькою” 
(згадаймо, як Московська митрополія неканонічно, розкольницько 
виокремилася у 1448 році з Київської, а потім самопроголосила свій 
Патріархат). До того ж, не можна їх об’єднувати ще й тому, що Київська 
православна традиція докорінно відрізняється від Московської. Праві автори 

листа і тоді, коли заявляють, що „вирішення церковних питань – то не справа 
політиків” (Мир. - №16). 

Віктор Ющенко якось періодично, час від часу, подає свій голос на користь 
Української Помісної Православної Церкви. Якщо глянути на реалії, то 
така Церква у нас вже є (і не одна). То ж 
стоїть мова про Єдину. А ось тут гаслами 
питання вже не вирішиш, бо ж воно 
впирається в стіну традицій і канонів. По-
перше, не можна механічно об’єднати 
церкви московської і київської традицій, 
оскільки кожна з них – то своєрідний 
історично-культурний духовний витвір 
різних народів. Відтак при об’єднанні щось 
прийдеться ламати, а відповідно одержати 
опір. Буде те, що часто буває: коли 
об’єднуються двоє, то з’являється троє. По-
друге, різний статус наявні у нас церкви мають у Вселенському Православ’ї. 
Вони не можуть ним нехтувати при спілкуванні і в процесі об’єднання. По-
третє, творення Української Помісної Православної Церкви постає як процес 
вибудови всієї повноти української культури, до якої аж ніяк не може бути 
причетною Московська церква із своїми традиціями і звичаями. По-четверте, 
в Україні десь 20% населення – росіяни і ще стільки ж зросійщених. Вони аж 
ніяк не приймуть українську православну традицію, що знайшла своє 
текстове оформлення в „Катехізисі” і „Требнику” Петра Могили. Можна тут 
подавати й інші аргументи. Але все це говорить про те, що до питання 
постання Єдиної Української Помісної Православної Церкви не можна 
підходити на рівні емоцій і бажань, що характерно В.Ющенку, а знань, яких у 
Президента бракує. Тут варто, щоб радники у нього існували не на папері, а в 
ділі. В Україні можуть бути своя Українська Помісна Православна Церква, 
але водночас може діяти й екзархат Московського Патріархату. 

На прохання Католікоса-Патріарха всієї Грузії Іллі ІІ Синод Московсько-
Православної Церкви України прийняв ухвалу про надання цій церкві 
храму для відкриття грузинської парафії і здійснення там богослужінь 
грузинською мовою. Православним Грузії дається можливість проводити 
служби Божі в храмі Різдва Пресвятої Богородиці на території Києво-
Печерського монастиря. 

Відбулася проща вірних УАПЦ до Зарваницької чудотворної ікони Божої 
Матері, якою опікується УГКЦ. Прощу очолив Харківський архієпископ 
Ігор. В ній взяли участь більше 200 паломників з Харкова, Полтави, Києва, 
Миколаєва, Луганської та Київської областей, а також більше 150 паломників 
зі Львова. В парафіяльному храмі Зарваниці собор православного духовенста 
з різних областей відправив службу Божу (Успенська вежа. - №9). 

Священний Синод УПЦ МП прийняв коментар-заяву з приводу 
„Універсалу Національної Єдності”. Він висловив жаль із-за того, що до 
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консультацій з приводу змісту Універсалу не були запрошені представники 
церков, а відтак цей документ фіксує протизаконно (всупереч 
конституційному принципу відокремлення Церкви від держави) утворення 
православної єдності в Україні. З приємністю Синод констатує те, що з 
Універсалу було вилучено положення про утворення Єдиної Помісної 
Православної Церкви. При втручанні влади (що в новій редакції Універсалу 
застережено) мало б місце об’єднання церков виключно механічне. Синод 
УПЦ МП вважав би доречним включити до Універсалу положення, що 
християнський вибір князя Володимира був історично вирішальним і 
державотворчим, що держава і церква мають дотримуватися принципу 
невтручання і що „держава має відповідне ставлення відносно прагнень 
віруючих щодо набуття українським Православ’ям належного канонічного 
статусу” (Церковна православна газета. - №18).  

Українська Православна Церква Канади звинуватила УПЦ Московського 
Патріархату у навмисній брехні. В офіційному сайті Московсько-
Православної Церкви України появилося повідомлення, що нібито під час 
зустрічі з Предстоятелем цієї Церкви митрополитом Володимиром канцлер 
УПЦК протоієрей Богдан Гладьо заявив, що його Церква „визнає і підтримує 
в Україні лише канонічну Українську Православну Церкву”. Отець Гладьо 
заявив, що таке він не заявляв, а тим більше невідомо звідки взялися такі 
слова, адже під час зустрічі із владикою жодного журналіста не було. 
Приведені прес-службою УПЦ МП слова не відповідають позиції УПЦК 
щодо ситуації в Православ’ї України. Канцлер відзначив, що УПЦК „дуже 
переживає із-за розколу православних в Україні” і висловив сподівання, що в 
Україні буде „єдина помісна (автокефальна) православна церква”, яка матиме 
євхаристійну спільність зі всіма канонічними православними церквами світу”. 
Канцлер наголосив, що на минулорічному Соборі УПЦК архієпископ Юрій 
(Каліщук) заявив, що „Церква в Україні має керуватися власним патріархом” і 
що учасники цього Собору висловили вдячність Вселенському Патріарху 
Варфоломію „за підтримку сподівань народу України мати вільну і 
автокефальну Українську православну церкву”, а також закликали 
Московський Патріархат „відмовитися від будь-яких юридикційних посягань 
на територію України”. 

В рамках міжконфесійного порозуміння намісник Києво-Печерського 
монастиря архієпископ Павло мав зустріч із головою Міжнародної 
асоціації міжконфесійного діалогу „Крок до єдності” Вадимом 
Рабиновичем. Висловивши вдячність за меценатські акції В. Рабиновичу, 
владика заявив про підтримку ідеї створення в Бабиному Яру меморіального 
комплексу про пам’ять тисячі розстріляних євреїв. Водночас архієпископ 
заявив про намір УПЦ МП закласти в Бабиному Яру церкву як символа 
пам’яті про розстріляних там православних синів і дочок України. „Тут у 
Єврейської громади і Української Православної Церкви спільна позиція, - 
заявив владика Павло, - пам’ять жерт Бабиного Яру має залишитися в історії”. 

На питання одному священику, який він має місячний дохід, прозвучала 
багатозначима відповідь: „Живём безбедно, зарплату не получаем”. 
Проте кожний храм в Церкві Московського Патріархату має свої розцінки за 
виконання обрядів. Так, в храмі Казанської ікони Божої Матері ваш шлюб на 
небесах зафіксують за 100 гривень, а в храмах Києво-Печерської Лаври ця 
ціна (до того ж, без хору) зросте до 150 гривень, а з музикальним супроводом 
– вже до 250. Дорожче в Київського Патріархату. Вінчання у 
Володимирському соборі обходиться 400 гривень. Але ж оплата служби – це 
ще не все. Для вінчання потрібний цілий список різного. Потрібні вінчальні 
ікони Ісуса Христа і Матері Божої (маленькі – по 20 гривень, великі – від 100 
до 200 гривень), сім рушників (ціни тут кожного з відповідним написом від 60 
до 220 гривень), вінчальні свічки (від 25 гривень кожна). Ще треба додати 
носовички, масло, червоне вино та інше. Разом як бачимо в 100 гривень не 
вкладешся. Хрещення і відспівування обходяться дещо менше. Тут ціни за 
сам обряд відповідно 35-150 і 150-170 гривень (але це без докупок різного, 
необхідного для його здійснення). 

 
 

 
 

СВІТ ГРЕКО- І РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
 
Римо-католики привезли в Україну часточку так званого правдивого 
Хреста, на якому розіп’яли Ісуса. Він тепер знаходиться в римо-
католицькому храмі Воздвиження Святого Хреста. Це є часточка саме того 
хреста, якого у 326 році знайшла мати імператора Константина Олена. 
Реліквія зберігається в Римі і одержати якусь її часточку – то проблема. 

Марійський духовний центр, що в Зарваниці на Тернопіллі, зібрав на форум 
ієрархів різних Східних католицьких церков. Зібрання таке відбувається 
щороку в одній з європейських країн. Воно дає можливість ієрархам 
обмінятися пасторальним досвідом, налагодити контакти. Окрім святої 
літургії в соборі Зарваницької Божої Матері, відвідання меморіального 
комплексу Патріарха Йосифа Сліпого в селі Зазрість, владики взяли участь в 
різних урочистостях в Тернополі. На форумі присутні ієрархи з Греції, 
Словаччини, Франції, Польщі, Чехії, Угорщини, Білорусі, Італії і – зрозуміло 
– всі греко-католицькі єпископи начолі із владикою Любомиром Гузарем з 
України. 

Католикам Севастополя так і не повернули будівлю костелу, бо ж, дивись, 
нинішній власник його недержавна, а комунальна установа – 
„Кінооб’єднання „Кіносвіт”. Проте є відповідні Закони Української держави 
і Укази Президента щодо реституції церковного майна. Була б добра воля 
севастопольських депутатів і будівля вже б належала її законному господарю. 
А тут не то що бажання відсутнє, а й виявляється упередженість щодо 
Католицької Церкви. Православним повернули в місті більше 10 храмів, 
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мусульманам – мечеть, виділили земельні ділянки під молитовні будинки для 
ряду протестантських конфесій. Віруючі-католики проводять вже не один рік 
свої молебні перед колишнім костьолом, сподіваючись на милість Божу і 
чекаючи змін в севастопольській раді. Оптимізму додає недавнє рішення 
міськради про передачу католикам собору Петра і Павла, в якому був міський 
будинок культури. Тут вже йдуть богослужіння. 

Розпочався останній етап процесу беатифікації (зарахування до лику 
блаженних) митрополита Андрея Шептицького. Справу уже передано на 
розгляд богословській комісії у Ватикан. Саме вона має розглянути докази 
праведності життя митрополита, оцінити всі його чесноти та взяти до уваги 
ймовірні чуда, які сталися за посередництвом українського праведника після 
його смерті. Після завершення цієї своєї роботи комісія прийме остаточне 
рішення (Арка. - №18). 

Наявна в Греко-Католицькій Церкві течія, яку подеколи за прізвищем її 
лідера отця Василя Ковпака називають „ковпаківцями”, бореться проти, 
як вони кажуть, „модернізації Церкви”. Вони у своєму часописі „Греко-
Католицька Традиція” (№20) заявляють, що „не будемо стояти остронь і 
спостерігати, як священики-модерністи (називають конкретні прізвища –РП), 
що через шпаринку влізли в нашу Церкву, з середини відкривають її двері для 
запровадження модернізму, тим самим руйнуючи підвалини нашої Церкви і її 
традицію – Святу традицію, котрою лише прикриваються окремі 
представники церковної влади в сьогоднішній день… Батьківську віру нікому 
не дозволимо зруйнувати. Ми не боремося з церквою, ми боремося з тими, 
котрі тимчасово керують нашою УГКЦ, хочуть нас крок за кроком 
оправославити, вводячи вірних в оману”.  

27 вересня в селищі Жезказган Карагандинської області (Казахстан) було 
освячено хрест для купола новозбудованого тут граму Української 
Греко-Католицької Церкви. Освячення провів Апостольський Делегат для 
греко-католиків в Середній Азії і Казахстані протоієрей Василь Говера. Місце 
під будівництво храму освятив у 2005 році єпископ Василь Семенюк. 
Допомогу в будівництві храму надали парафії Німецької лютеранської 
Церкви. Храм споруджується недалеко від колишніх сталінських концтаборів 
Кенгір і рудник. Багато парафіян – колишні в’язні цих таборів або їх діти. 
Окрім цього, в Казахстані діє вже два греко-католицькі храми (Караганда і 
Павлодар) і два будується (Жезказган і Астана).  

Вересневе засідання Синоду єпископів УГКЦ розглянуло низку питань 
внутрішнього життя Церкви. Прийнято документ „Напрямні підготовки 
кандидатів до священства в УГКЦ”, вирішене питання підготовки літургійних 
текстів, створення електронної бази літургійних термінів та офіційних 
літургійних текстів. Розглядалося питання активного використання засобів 
масової інформації для поширення Божого Слова в Україні, бо ж за час 
керівництва Любомира Гузара Церква взагалі (окрім двох єпархіальних 
видань – івано-франківського та трускавецького) втратила свою пресу (де 
„Мета”? де АРІ?). Опрацювання теми молоді вилилося в рішення про 

проведення в Києві Патріаршого собору в серпні 2007 року „Молодь у Церкві 
ІІІ Тисячоліття”. Владики надіслали лист Папі Бенедикту ХVІ з проханням 
відвідати Україну. 

 
 

 
 

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ 
 

У зв’язку з випуском 500-гривневої купюри із зображенням на ній 
українського філософа Григорія Сковороди в пресі з’явилися про нього 
різні версії. Зауважують, що він зокрема лише з другого заходу закінчив 
Києво-Могилянську Академію, а потім ніяк не міг прилаштуватися до праці 
ні в Переяславській семінарії, ні в Харківському колегіумі. І це все після 
поїздки до Німеччини та Італії. При цьому ніхто не зауважує на тому, що ще 
до закордонної поїздки майбутній мандрівний мислитель задружив з 
викладачем-протестантом Симоном Тодорським, спілкувався пієтиками, не 
міг вчитися після повернення із-за кордону в православній навчальній 
установі Київській Академії і завчасно залишив її, не міг працювати і в 
православних навчальних закладах в Переяславі і Харкові. Він не захотів 
собою збільшувати кількість ”православних стовпів необтесаних”, коли йому 
запропонували прийняти священство. А на могилі Сковорода велів не ставити 
хрест, а лише написати, що світ ловив його та не піймав. То ж треба уважніше 
вивчати творчий доробок філософа, який засвідчить його протестантність. 
Певно з врахуванням цього в історії вітчизняного баптизму Сковороді 
відведене почесне місце (А.Колодний).  

З ініціативи Церкви Християн віри євангельської в Палаці „Україна” 
відбувся День подяки Господу. Захід проводився на основі спільного 
рішення глав усіх християнських конфесій, що входять до Всеукраїнської 
Ради Церков. Насамперед вражаючим був подячний спів півтисячного хору, 
вдячна Господу промова глави ЦХВЄ Михайла Паночка. На Дні виступили 
представники Православних Церков Київської традиції (Московська 
зігнорувала захід), греко- і римо-католиків, протестантських спільнот. 
Концерт солістів і творчих колективів Церкви п’ятидесятників засвідчив 
високий художній рівень їх. Всіх, хто мало знає ЦХВЄ, вразила її 
патріотичність, українськість, прагнення добра українському народу, успіхів 
на шляхах поступу, духовного зростання. Шкода лише, що цей глибокої 
громадянської значимості захід якось зігнорували державні служби, пройшов 
мимо уваги масової преси. 

Найстарша і найбільша баптистська громада Одеси відзначила свій 130-
річний ювілей. Вітати її приїхали до Одеси гості не лише з різних міст 
України, а й із зарубіжжя. Доктор богословія С. Санников показав присутнім 
на урочистостях своєрідну церковну реліквію – Біблію, з якої проповідував 
130 років тому перший одеський баптист Іван Лисицин. Учасники 
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святкування першими переглянули кінофільм „Баптисти”. Святкуючих вітав 
українською мовою (і це урок для зросійщених одеських баптистів) гість із 
Південної Баптистської Конвенції США – найбільшого американського 
баптистського об’єднання (42 тисячі церков і 16 млн членів) – Девід Маккафі. 

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 
 

Біля трьох гектарів київської землі одержала релігійна спільнота 
„Посольство Боже”, провідним пастором якої є Сандей Алеладжа. Тут 
буде споруджено духовний центр, який буде мати площі 3 тис. кв м. із залом 
для глядачів на 10 тисяч місць. Планова сума інвестицій – 24 млн доларів.  

Готуючись до конференції-собору Об’єднання незалежних християнських 
харизматичних Церков України (Повного Євангелія), його Президент 
Анатолій Гаврилюк пише: „Ми завжди хочемо свіжого, великого і кращого. 
Дивно, але Бог бажає того ж. Він не обмежує нас. Я вірю, як і кожний із нас, 
що Бог відповідає на віру і жагу. Я очікую Бога і з впевненістю очікую від 
нього на нашій конферепнції саме цього великого, кращого і найсвіжішого” 
(Камень Краеугольный. - №9). 

Одна з активісток Церкви „Посольство 
Боже” пастор Софія Жукотанська 
визнає, що мер Києва 
Л.Черновецький „завжди вважав 
себе православним. Був похрещений, 
як казав, у цій церкві. Але коли 
ознайомився з протестантською вірою 
і побачив її конкретні справи, заснував 
їдальню для бомжів, котрі навернулися 
пізніше до протестантської церкви. І 
він побачив віру в дії, що дало йому 
якесь інше розуміння християнства. 
Хоча він відвідує й православну церкву, розуміючи, що віра не є 
приватизованою. Бо, як політик, не має права виділяти одну церкву перед 
іншою на рівні своєї посади. Інша річ – право на внутрішнє переконання” 
(Київська столиця. -№18). 

Харизматизм допомагає людині втекти з полону алкогольної залежності. 
Ось що розповідає львів’янка Леся Олексюк: „Я мала гарну роботу, але 
страждала на депресію. Три роки пила: з компанією або закривалася сама. 
Тоді жінка, в якої жила на квартирі, відвела до церкви. Із Сашком я 
познайомилася там. Він теж пив, почав у 15 років. До церкви його привела 
мати”. Зрештою – вони полишили минуле. Пастор Леся відкрила фірму з 
нерухомості, здає подобово квартири. А Олександр із другом мають 
підприємство, що монтує системи опалення. На роботу він з дружиною вже 
їздить своєю „Ладою” (Газета по-українськи. – 10 жовтня). 

 

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 
 

23 жовтня стало в Криму вихідним днем для мусульман. Таке рішення 
прийняла влада півострова. В цей день сповідники ісламу святкують Ураз-
Байрам – закінчення священного місяця Рамадан. 

Майже зі всіх куточків Криму за запрошенням муфтія мусульман 
півострова приїхали кримські татари, щоб взяти участь у суботнику на 
місці колишнього міського ринку в Бахчисараї. Як вже повідомлялося, 
ринок розміщувався на території давнього мусульманського кладовища 
„Азізлер”. На суботник приїхали депутати різних рівнів. Брав участь в ньому і 
голова Меджлісу кримських татар Мустафа Джемільов. Перед початком 
суботника його учасники читали дуа (молебен). 

Серед чисельних проектів МАОО „Арраїд” із соціальної допомоги молоді є 
створення в середніх школах медпунктів. Завдяки такій допомозі у вересні 
було відкрито медпункт в середній школі селища Водопойне Чорноморського 
району АРК. Зроблено євроремонт приміщення, закуплено необхідну меблю 
й медичне обладнання, холодильник для збереження ліків. Закуплено також 
ліки й медпрепарати, які необхідні при першій медичній допомозі. 

Цьогорічний Другий літній дитячий табір, який працював при Київському 
ісламському громадському культурному центрі, опікувався 50-ма 
дітьми. Програма табору включала заняття із заучування сур із Корану, уроки 
з намазу, історії ісламу та життя Пророка Мухаммеда. Серед розважальних 
заходів були пікніки, екскурсії, ігрові програми. Цього літа подібний табір 
працював також в Одесі. 

 
 
 
 

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ 
 
Біля 18 тисяч браславських хасидів із 18 країн світу у вересні-жовтні до 
Умані зібрала могила їх провідника – цадика Нахмана. Найбільше хасидів 

в 19-й їх заїзд було із США, 
Ізраїлю та Франції. 
Інфраструктурі Умані тяжко 
прийняти таку кількість гостей. З 
„напихом” на двоярусні ліжка 
місцева готель прийняла 500 
хасидів, десь 3000 їх розселили в 
п’яти великих наметах. Решту 
прийняв приватний сектор 
уманчан. Їм платили від 10 до 60 
долпрів за добу За порядком в 

місті слідкувало десь 550 правоохоронців. Але витерпіти безпардонність 
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хасидів уманчанам надто тяжко. Хоч вони на час поселення й вибираються 
або десь до родичів, або в сарайчик, але мусять постійно слідкувати за тим, 
що коять байдужі гості в їх домі. За декілька днів вони перетворюють його у 
свинарник. Оскільки релігія забороняє хасидам в період молитвенних днів 
вимикати світло, газ, гасити свічку, то все це може горіти цілодобово, а то й 
призвести до пожежі. Подібне – і з водою. Її ніхто не виключає. Було й таке, 
що в одній із квартир забився туалет, то хасиди в нього перетворили одну з 
кімнат. У них ще нібито є така традиція: в період молитвенних днів зробити 
три капості невірним. Тому уманчани мали із-за цього чимало різних 
неприємностей. Найбільш невинною капостю було, коли меблі із однієї 
квартири хасиди переносили в якусь іншу, а звідти – ще в іншу. А так було й 
трощення телевізорів, відкриття закритих кімнат квартири й псування 
наявного там одягу, і викидання через вікна різних речей квартиродавців, і 
спання у взутті на білій постілі, і смаження шашликів із зарізаної кози на 
балконі та ін. Уманчан обурює ще й те, що, здаючи своє помешкання для 
певної кількості хасидів, вони виявляють їх там в 3-5 разів більше. Після 
від’їзду нечипур-квартирантів декілька днів приходиться витрачати 
господарям, щоб вивезти мусор, усунути всі побутові жахи, навіть поміняти 
замки, бо ж хасиди чомусь не повертають ключі. Щороку уманчани 
зарікаються, що більше не будуть пускати в свої оселі таких квартирантів. 
Але проходить рік. Прагнення заробити за декілька днів 1000-1500 доларів 
заставляє господарів міняти своє раніше прийняте рішення. Нині в Умані 
хасиди вже купили собі більше 20 квартир. Вони навіть заявляють, що з часом 
Умань стане повністю єврейським містом. То ж, як вони гадають, українцям 
треба з Умані кудись переїздити. 

Один з головних рабинів України (іудаїзм має в нашій країні до шести своїх 
незалежних центрів) Азріель Хайкін, який лише з 2003 року мешкає у нас 
і невідомо, чи має українське громадянство, вважає, що пам’ятники 
допомагають не забувати історію. „Геноцид – це не тільки єврейська 
проблема. Сьогодні – проти євреїв, завтра – проти циган, післязавтра – ще 
проти когось. Геноцид був в різних країнах, голодомор – в Україні. Людина 
не повинна забувати минулого, своїх батьків, - розмірковує рабе. – Ми 
повинні пам’ятати Голокост і все, що з нами відбулося. Це – частина нашої 
історії, взагалі історії людства”. (Україна молода. – 23 вересня). Але якщо 
євреї вимагають від Українського парламенту визнання Голокосту геноцидом 
(і влада України пішла на це), то водночас ізраїльський парламент – кнессет 
(попри те, що багато країн визнали) не визнає штучний голод у нас 1932-1933 
років геоцидом. 

Україна – батьківщина хасидської течії іудаїзму. Саме тому в єврейський 
Новий рік на могили своїх цадиків їдуть до нас хасиди зі всього світу. 
Насамперед їдуть вони до Умані, де знаходиться могила цадека Нахмана. В 
місті Брацлаві похований рабе Натан Штернхарц, в Меджибожі – рабини 
Ісраель Баал-Шем-Тов і Сімх, а в Бердичеві – рабе Леві Іцхак. Їдуть також до 
садагурських святинь в Чернцівці. 

Головний рабин Києва і України Яків Дов Блайх вважає, що при підготовці 
нового проекту Закону про свободу совісті слід внести до нього деякі 
зміни. Зокрема для створення місцевої релігійної організації досить мати три 
її члени-установлювачі, а не десять, як це було раніше. Регіональне 
управління також можна утворювати при наявності трьох організацій, а 
всеукраїнське об’єднання – при наявності трьох регіональних. Яків Блайх не 
схвалює введення в навчальні плани шкіл християнської етики й пропонує 
читати курс історії релігій. Його влаштовує те, що відтепер ті, хто відзначає 
шаббат, зможуть відробити цей час в інші дні. 

Газета „Персонал-плюс” (№39) називає прагнення закрити Міжнародну 
академію управління „політичним вбивством з ритуальним відтінком”. 
Серед замовників цього числяться Вінський, Луценко, Рудьковський та ін. 
Редакція газети має письмові засвідчення того, що до цієї ліквідації 
прилучилися відомcтва Тарасюка і Луценка, а гроші на неї одержав Вінський. 
Є інформація, що за знищення МАУП відомий Фельдман пообіцяв міністру 
освіти Ніколаєнку 10 млн доларів. „Правда це чи ні – хай з’ясовують 
правоохоронці… Водночас зацікавленою стороною у вбивстві Академії є 
цілковито сіоністське оточення Ющенка начолі із самим Ющенком, який 
відверто здійснює американо-ізраїльську політику”. 

 
 

 
 

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 
 

Українські рідновіри на Хоревиці (ще називають цю місцину Замкова гора) 
обладнали вівтар. Викладене каменем святилище займає в діаметрі 20 
метрів. Навколо висажено 8 дубів В центрі –„вогнище”. Тут щотижня 
проводиться обряд жертвоприношень богу Ярилі, який символізує у давніх 
слов’янських культах чоловічу силу і родючість. Богу Ярилі приносять 
молоко із рога-жертовника і куски свіжого хліба. Хоревиця вибрана для 
капища не випадково: тут нібито знаходиться космічний канал з небом. 

Рунвісти Львова урочисто відзначили 150-річчя з дня народження Івана 
Франка. Їх організована хода пройшла від могили поета на Личаківці до 
пам’ятника мислителю, що біля університету, який носить його ім’я. 
Маніфестанти розповсюджували сотні примірників рунвістських листівок, в 
яких розкривалося дійсне бачення І.Франком ролі християнства і окремих 
його конфесій в історичній долі українського народу. Відбувалися міні-
діалоги і зацікавлене роз’яснення вчення Лева Силенка. Львівські рунвісти 
автобусом з’їздили також до рідного села І.Франка – Нагуєвичів. 

Столичні рунвісти беруть участь у різних патріотичних заходах культурного 
і політичного спрямування, які проводяться в Києві. Під відповідними 
гаслами і прапорами ОСІДУ РУНВіри урочистим маршем колоною вони 
прийшли до Биківнянського лісу, щоб вшанувати пам’ять жертв сталінських 
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репресій. Проведена тут Священна година самопізнання була присвячена 
сотням тисяч тих, хто поплатився своїм життям за любов до України. Під час 
урочистого ходу в День Незалежності по Хрещатику рунвіри несли гасло 
„Україну – українцям! Геть окупантів!”. Хода завершилася біля пам’ятника 
Кобзареві читанням його віршів, співом українських пісень, спілкуванням 
українських рунвірів з учасниками святкування. 

Держдепрелігій України зареєстрував Статут Духовного Центру Силенкиян 
Об’єднання Синів і Дочок України РУНВіри. В Преамбулі його сказано: 
„РУНВіра, заснована Духовним Вчителем Левом Силенком, є 
монотеїстичною релігією. Учитель Силенко навчає: Бог один, а релігій на 
світі багато тому, що є багато неоднакових розумінь Бога. Протилежності в 
розумінні Бога звеличують духовне життя Людства. Вірні РУНВір вірують: 
Господь Дажбог Єдиносущий, Милосердний і Всюдисущий. Дажбог – 
Свідомість світу, вічна і незнищима Енергія свідомого і несвідомого буття. 
Дажбог - Датель Буття. Дажбог – Світло, Любов, свята Правда. Дажбог – 
Святий Дух. У РУНВірів немає у їх Святині (молитовному Домі) образів 
Дажбога. Хіба Святий Дух має образ? РУНВіра звеличує релігійну 
толерантність: чим більше релігія толерантна, тим більше вона благородна. 
Усі віри, які навчають людину вірити в Бога і любити людину, правдиві”. 
Дажбог для рунвірів – один. Зареєстрований Центр є найвищою 
Організаційною і Юридичною владою громад вірних РУНВіри. До нього 
можуть входити і закордонні громади рунвірів. Юридична адреса Центру: 
Київ, вул. Пироговська, 3/115. Визнаючи за своє Святе Письмо Силенкову 
МАГА ВІРУ, Статут водночас проголошує його довічним почесним головою 
ОСІДУ РУНВіри. 

Левові Силенку виповнилося 85. Кожний по-своєму ставиться до таких 
ювілеїв. У нас прийнято вітати з ними. Слідуючи традиції, редакція часопису 
„Релігійна панорама”, як і Правління Української Асоціації релігієзнавців 
вітали Вчителя з цією сходинкою його життя і побажали йому міцного 
здоров’я для подальшої духовної праці. Тим більше, що якісь дати для Лева 
Силенка вже нічого не означають. Своїм духовним доробком він ще за життя 
обезсмертив себе. Як зазначає часопис „Слово Оріїв” (вересень), „Лев 
Силенко йде по Україні як Титан українського Духу і його хода знаменує 
надію Землі й Народу”. Редактор часопису РП мав особисту зустріч із Левом 
Силенком у Спрінг-Глені. У своїй брошурі „РУНВіра” (К., 2002) я, зокрема, 
пишу, що не приймаю оцінки його як шарлатана від віри. „Насамперед я мав 
перед собою людину, яка всіма фібрами своєї душі віддана Україні, вболіває 
за всі ті прикрощі, які ми маємо на шляху її становлення як самостійної 
країни. І хоч, як православний, не поділяю світорозуміння Вчителя Силенка, 
але водночас я толерантний до його світобачення. Воно сформоване історією і 
долею України… Вчитель не довіряє християнству. І тут сказати, що він 
абсолютно неправий, не можна. Не так багато добра дало воно нашій історії і 
самобутності (навіть навпаки, роз’єднавшись, зробило наш народ легкою 
здобиччю для хижаків-сусідів при наявності багатьох перевертнів у чужі 

релігійні спільноти). Силенко шукає той важіль, який би міг утвердити в 
українців українство, який би послужив духовною основою відродження 
ними своєї національної державності… Тому не лише можна, а й слід 
сприйняти спокійно і без якихось упереджень і злослів’я те, що Силенко 
взявся створити для україгнців їх рідну, відповідну їх ментальності релігію” 
(А.Колодний).  

Послідовники давньої української звичаєвої православної віри останнім 
часом все гучніше заявляють про себе масовим виконанням різних 
обрядів. Спеціальним обрядом вони відкрили у Києві на Хоривиці браму 
ирію. Це, на думку волхвів, потрібно для порятунку неньки-України від лиха, 
яке нібито чекає на неї наступного року. Через браму ирію з неба на Землю 
зійдуть душі наших славних предків і стануть на варті роду українського. 
Часи лихоліть минають, наступає ера любові, як пророкують рідновіри. 
Однак, щоб на Землі запанувала гармонія, потрібно пройти ще два 
випробування – сріблом і славою. 

До прийняття християнства давні русичі з 14 березня починали лік нового 
року. Саме від цих днів були опісля перенесені в традицію відзначення 
початку нового року на січень ті обряди, які там явно, як кажуть, „не 
працюють”. Яке відношення до дати цього Нового року може мати, скажімо, 
засівання, побажання вдач на ниві тієї сільськогосподарської діяльності, яка 
розгортається весною, з березня місяця? Але до ХVІІ століття, відомої 
календарної реформи Петра І, Новий рік у нас починався за церковним 
християнським календарем з 1 (за новим стилем це 14) вересня. Цей лік 
продовжує зберігати православ’я й понині. Початок Індикату у її церков, 
тобто нового церковного року, з 14 вересня. Кажуть часто ще й про „бабине 
літо”, але при цьому його прив’язують до сонячної погоди. Календарно ж 
воно припадає на 15-21 вересня. Згідно оповідей, жінкам нібито завжди 
чогось невистачає, то ж Бог і літа їм додав на тиждень більше, ніж чоловікам. 

В Хмельницькому на березі Бугу (раніше 
річку просто назвиали Богом) споруджено 
рідновіровське капище. Його окурив 
вогнем, освятив водою, прочитавши 
молитви, духовний провідник рідновірів 
В.Куровський. Відтепер, як заявляє духовний 
провідник Подільського крайового вогнища 
„Рідної православної віри” Роман (духовне 
ім’я – Богумир) Миколаїв, шість десятків 
рідновірів Хмельниччини щонеділі 
відправлятимуть службу язичницьким богам 
у капищі Стрибога. Окрім Хмельницького 
капища, є капище з прославленням Ярили в 
Києві, бога грому і блискавки Перуна – в 
Нікополі на Дніпропетровщині та в селі 
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Маліїївка на Дунаєвеччині. Готується до освяти капище Світовида у 
Вінницькій області. 

На Замковій горі розгромили капище рідновірів України. Від нього 
залишилася лише гора каміння. Послідовники Рідної Православної віри 
гадають, що цей вандалізм вчинили фанатики від християнського 
православ’я. Рідновіри очікували таке, але вони не падають духом і 
облаштують капище за день-два. Водночас вони гарантують смерть від 
поганого здоров’я тим, хто причетний до цього вандалізму. 

Центр Вірменської Церкви України знаходиться у Львові. Тут вірмени-
григоріани мають свій вибудований ще в ХІV столітті храм. Проте, 
незважаючи на неодноразові звертання секретаріату Вірменської Церкви до 
влади міста з проханням 
забезпечити порядок навколо 
храму, тут все одно постійно 
збираються молодіжні компанії з 
випивкою і налаштованістю 
напаскудити вірменам. Вони то 
вікна поб’ють, то намусорять, а то 
й гірше…, не рахуючись з тим, що 
то є святиня народу. На днях 
грабіжники забрали з храму, 
проникнувши туди, весь 
інструмент, який нині 
використовується для ремонту церковного комплексу. Сьогодні взяли 
інструменти і гроші – завтра винесуть цінніше. 

 
 

 
 

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 
 

На форумі сайту „Совершенно секретно” працює група, яка під різними 
іменами (Афанасій, Посвячений Білого Братства, Костя, Кирило та ін.) 
поширює різноманітну інформацію про Велике Біле Братство. Прес-
служба ВББ розцінює цю інформацію як провокаційну, образливу і для 
Церкви Юсмалос і Марії Деві Христос. Ніхто з цієї групи ніякого „заочного 
посвячення”, як вони твердять, в Церкві Великого Білого Братства не 
одержував, оскільки таке у ВББ не практикується взагалі. Скоріше тут під 
різними іменами „працює” по чиїйсь вказівці і сценарію одна і та ж людина. 
Певно він належить до курованої паном Пройді т.зв. групи „Диалог”, яка 
навіть прагнула заслати свого провокатора на Форум Великого Білого 
Братства. Характерно, що на всі збіговиська бройдистів прибувають тільки 
московсько-православні попи, що налаштовані нетолерантно до будь-якої 
іншої конфесії. 

Московські журналісти вдалися до відвертої брехні, створюючи кінофільм 
„Чистосердечное признание", який неодноразово і настирливо чомусь 
демонструвався на телеканалі НТВ. Не виявивши в Донецьку будинок, в 
якому нібито проживає Марія Деві Христос, горе-журналісти зняли добротну 
будівлю місцевого підприємця, належність якої главі Білого Братства з 
телеекрану засвідчує підставний свідок. „Я дізнався про це не відразу, а тільки 
після того, як фільм стали регулярно транслювати місцеві донецькі канали. 
Тут і появилися у мене серйозні проблеми… Мою дружину стали підозрівати 
в тому, що вона – Марія Деві Христос. Мені приходиться постійно 
оправдовуватися перед сусідами, друзями, діловими портнерами”. Обурений 
підприємець подав у суд на керівництво телеканалу НТВ. І не малу суму він 
виставив за образу – один мільйон доларів. Варто було б і Білому Братству 
скористатися прикладом підприємця й покарати телевізійних брехунів. 

В листівці „Шлях України від політичного, економічного і релігійного хаосу 
– тільки до Бога живого!”, яку поширюють першосвященики Великого 
Білого Братства, говориться про складну політичну ситуацію в країні, до 
чого призвела її нібито „державно-релігійна мафія”. „Ліві і праві політичні 
сили зімкнулися з російською і українською православними церквами”. До 
цієї співпраці вдалися протестанти й харизмати. Оскільки політичні партії і їх 
лідери „ніякого відношення до Бога не мають”, то народ України, - 
говориться в Листівці, - має „відмежуватися від наявного політичного, 
економічного й релігійного хаосу та звернутися з покаянням до Бога Живого 
Марії Деві Христос, що нині перебуває на Землі”. 

Секта Грабового, який приписує собі здатність воскресати мертвих, 
перекочувала з Росії вже й до України. В кінці вересня в 11 українських 
містах послідовники його вчення провели зібрання з вимогою звільнення 
„вчителя”. В Києві на захист екстрасенса вийшло десь 15 бабусь. Стоячи із 
фотографіями свого кумира, вони запевняли перехожих, що вони зможуть 
жити вічно, якщо Грабового росіяни звільнять від ув’язнення. Якась Світлана 
доводила, що за три роки науки в Спасителя вона опанувала його 
„безсмертне” вчення, хоч ще не вміє із-за його складності ним користуватися, 
бо ж вона – „проста жінка”, а вчитель – „академік багатьох академій”(Україна 
молода. – 27 вересня). 

 
 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ 
 

Час від часу громада Фалуньгун Києва виходить на майданчики столиці з 
метою пропаганди, як вони пишуть про це у своїх листівках, „давньої 
системи удосконалення душі і тіла на основі вищих принципів Всесвіту”. 
Ця система вперше була запропонована в Китаї майстром Лі Хунчжі. Нині у 
світі більше 100 млн осіб в понад 40 країнах світу успішно практикують 
Фалуньгун. Проте в Китаї послідовники його переслідуються. Пропагуючи 
систему Фалуньгун, послідовники цього духовного руху в Україні водночас 
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протестують проти масових арештів своїх співбратів, їх ув’язнення, 
розміщення в психіатричних лікарнях тощо. 

Під час перебування в Україні засновника Церкви Останнього Заповіту 
Віссаріона він мав зустріч з екс-президентом України Леонідом Кучою і 
Послом Росії в Україні В.Чорномирдіним. Віссаріон розповів їм про 
заснування в Сибірі громади, яка в своїй функціональності базується на 
вченні Останнього Завіту. Л.Кучма і В. Чорномирдін виявили бажання 
відвідати Общину в Сибірі, щоб побачити її життя. 

Крішнаїти тут ні до чого. Вони самі вигнали із своєї спільноти із-за постійного 
порушеня усталеного в конфесії способу життя 37-річного сімферопольця. 
Оскільки релігійна кар’єра у проходимця не склалася, то він почав, 
спекулюючи на крішнаїзмі, поширювати аудіокасети з крішнаїтською 
музикою. Потім залищив і цей промисел і став продавати маріхуану, плантації 
якої знайшов десь в степовій зоні Криму. 

Не знаючи нічого нового про Церкву Велике Біле Братство, але бажаючи 
чомусь знову-і-знову нагадати про неї, газетарі, зокрема із газети 
„Сегодня” (21 серпня), повторюються про відомі події 1990-1993 років. А 
між тим Біле Братство нині далеко не те, яким воно було в ті роки, коли 
екстремісткість діяльності Братства придавав Юрій Кривоногов. В чому праві 
журналісти, то це в заяві, що релігійна діяльність Марії Деві Христос нині 
продовжується „потихеньку, без скандалів”. То ж для чого писати брехню, 
коли можна писати правду, зустрівшись з вірними ВББ. 

 
 

МІСТИКА 

Останнім часом в Україні маємо не лише активну пропаганду магії, а й 
зростання довіри до неї. Її активно пропагують преса, радіо, телебачення. 
Сотні різних книг продається. Вже навіть видрукувані різноманітні магічні 
енциклопедії та довідники. Це пояснюється, як зауважує канд. психол. наук В. 
Бондаренко,такими типовими для нашого супільства тенденціями, як 
розчарованість, розгубленість людей. Від чародіїв і магів вони чекають 

допомоги у розв’язанні нагальних проблем. Попит на магів спостерігається і в 
колі начебто успішних, впевнених в собі людей. Справа в тому, що бути 
успішним, заможним – небезпечно. Кожен „фаворит долі” хоче знати, що з 
ним буде далі або ж бажає ще більшого й до здійснення задумів прагне 
прилучити ще якісь таємничі сили (Експрес. – 15-17 вересня). 

Юлія Тимошенко той факт, що опозиційне 
об’єднання у Верховній Раді було утворене в 
день Сонячного затемнення, розцінила не як 
поганий, а добрий знак. „Сонячне затемнення є 
гарним сигналом того, що тіньова влада, яка 
покищо закриває Сонце, практично починає з 
сьогоднішого дня свій шлях на вихід до влади… 
Наша сила стане срібною кулею, яка 
боротиметься з перевертнями, що під час 
Сонячного затемнення показують своє справжнє 
обличчя”. 

Феномен самосакралізації нині є типовим для України. Чомусь такі святоші 
пишуть листи Президенту України або Академії наук про свій новий статус, а 
то й приїздять у Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. Одні оголошують себе 
втіленням Ісуса Христа чи Марії-Богородиці, інші себе проголошують 
втіленням Святого Духа, а чи ж 13-м апостолом. Одні доводять, що точно 
визначили дату народження Ісуса Христа, а відтак передбачають скору появу 
на небосхилі Різдв’яної зірки. Інший – приносить „розрахунок-цитатник”, 
згідно якого Ісус Христос нині знаходиться на Венері, і вимагають послати 
туди разом з ним космічний корабель. У декого на руках і ногах й правому 
підребер’ї (на тих місцях, де Ісуса поранили під час розіп’яття) з’явилися 
чорні родимки, а в одного біля подвір’я з’явився хрест з якоїсь кольорової 
води, що засвідчує його обраність. Перелік цих прикладів можна 
продовжувати. Ось в кінці жовтня в Маріуполі до Свято-Миколаївського 
собору забіг і роздягся там з криками: „Я – Ісус Христос!” 25-річний юнак. 
Впавши на підлогу, він почав доводити, що лише вчора говорив з Богом. 

В Ізмаїлі затримано 17-річного хлопця, який виявився вампіром. Не відомо, 
чи мав він жертви до останньої. Останньою була працівниця аптеки. Вбивця 
наніс їй 18 ударів ножем у шию. Стільки ж – у серце. Кров вампір пив 
аптечними стаканчиками. Затриманий зізнається, що він коїв ритуальне 
вбивство, але його йому не дала закінчити жінка, яка зайшла до аптеки. 
Вбивця мав ще виконати сатаністський ритуал – з’їсти кусочок м’яса своєї 
жертви. 

„Творчі вечори”, як тепер називає психотерапевт А.Кашпіровський свої 
„сеанси”, в Горловці не відбулися. Дозвіл на їх проведення не дав мер міста 
І. Сахарчук. При цьому були враховані протести православного духовенства, 
які називають психотерапевта „шарлатаном”. 
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 
 
 
 
 

РЕЛІГІЯ І СВІТ 
 
Список 50 країн, в яких найбільше поширений атеїзм, видрукував 
американський „Pitzer College”. В першій десятці цього списку значаться: 
Швеція (тут атеїстів десь від 45 до 85 відсотків); В’єтнам (81%);. Данія (43-
80%); Норвегія (31-72%); Японія (64-65%); Чехія (54-61%); Фінляндія (28-
60%); Франція (43-54%); Півд. Корея (30-52%); Естонія (49%). Росія в цьому 
списку зайняла 12 місце (24-48%), а ось США виявили високу релігійність. 
Тут атеїстами себе вважають лише 3-8% американців. Укладачі не врахували 
у своєму списку Китай і Півн. Корею, де атеїзм є державною ідеологією. 

Співачка Мадонна вважає, що її сценічне розп’яття на хресті в терновому 
вінку, яке викликає протести віруючих у всьому світі, це – „прохання 
про допомогу” і заклик звернути увагу на голодаючих дітей Африки, а не 
якесь там богохульство. „В Біблії говориться, що немає різниці в тому, чи 
носить людина хрест, а чи ж піднімається на нього. Мої концерти не 
антихристиянські, ні святотатственні,- пише актриса у своєму прес-релізі. - 
Навпаки, ними я закликаю своїх слухачів допомагати один одному і дивитися 
на світ як єдине ціле”. 

Американський Літній лінгвістичний інститут здійснив переклад Біблії на 
41 мову перуанських індейців. Роботу координувала католицька церква і 
ряд інших релігійних організацій Перу, в тому числі й Федерація індейських 
церков перуанської Амазонії. Нещодавно лінгвістичний інститут переклав 
Новий Завіт для перуанських індейців, яких нараховується всього десь 500 
осіб. 

Дирекція з питань віросповідань Туреччини подала позив проти Папи 
Бенедикта ХVІ. Вона вимагає арештувати Понтифіка, коли його нога 
стане на турецьку територію під час запланованого візиту. Мотив позиву 
– негативні висловлювання Папи щодо ісламу, зокрема пророка Мухаммеда. 
Позивачі твердять, що Бенедикт ХVІ нарушив турецький закон про свободу 
совісті, образивши пророка.  

Данія повторює свою помилку у відносинах з мусульманським світом. 
Відомий скандал минулого року, коли одна із датських газет вмістила 
декілька карикатур на Пророка. І ось 8 жовтня один із датських 
телеканалів показав фільм, де є фрагмент про літній молодіжний табір, 
організований Датською народною партією. Дітям було запропоновано 
конкурс малюнків, що висміюють пророка Мухаммеда. Переможцем постав 
малюнок, на якому Мухаммед зображений в найбільш неприглядному 
вигляді. Телесюжет викликав гнівний осуд в Ірані, Єгипті і ряді інших країн. 

Прем’єр-міністр Данії Андресу Фогу Расмуссен вимушений був вибачатися, 
заявляти що кабмін країни гостро засуджує витівку. 

Відтепер державне агенство „Сіньхуа” стає в Китаї єдиною інституцією, яка 
має право здійснювати контроль за інформативними потоками із-за 
кордону. Документ, який дає йому на це право, називається „Заходи з 
контролю за поширенням новин та інформації іноземних інформаційних 
агенств в Китаї”. Під заборону на поширення попадають зокрема тексти, які 
підривають національну єдність, пропагують національну чи релігійну 
неприязнь. 

Майже третина клінік США, в яких штучно переривають вагітність, стали 
останнім часом об’єктом вандалізму з боку екстремістів. Ними виявилися 
релігійні радикали, які в такий спосіб мстять за ненароджених дітей. Якщо у 
світі щороку здійснюють десь 46 млн абортів, то в США – біля 1,3 млн, в Росії 
– біля 2,3 млн. 

Справжній сомалієць – це мусульманин, а ті, хто навертається в 
християнство, є ворогами і зрадниками. Така громадська думка є 
домінуючою в Сомалі, де 95,5% населення – мусульмани. Християнство тут 
постає як іноземна релігія своїх історичних ворогів (Ефіопія), колишніх 
колонізаторів (Італія та Британія). „Союз ісламських суддів”, який в червні 
захопив владу у Могадішо й нині контролює південь країни, веде активну 
боротьбу проти будь-яких спроб навернення сомалійців у християнство. 
Вбивство того, хто із-за своєї надежності до християнства не співає разом зі 
всіма вірші Корану (останнє – вбивство 22-річного студента-християнина Алі 
Мустафи Макаїла, лідера домашньої церкви Османа Шейка Ахмеда, трьох 
християн, які поверталися додому після молитовних зборів), не розглядається 
тут як злочин, а як виконання вимог шаріату – зрадник має бути вбитим. 

В Росії на черзі законодавче закріплення обмежень свободи віровизнань. 
Проект законопроекту „Про внесення змін в деякі федеральні закони з метою 
протидії незаконній місіонерській діяльності” практично повністю забороняє 
проповідь Євангелія за стінами храму, відтак забороняє те доручення, яке дав 
Ісус своїм учням з пропровіді його вчення. Він також забороняє 
проповідування „простим віруючим” без спеціальних повноважень і 
відповідних документів, бо ж в проекті сказано, що місіонерську діяльність 
можуть вести служителі релігійних організацій і члени їх органу управління. 
При цьому будь-який місіонер має подати в територіальний органи 
федерального органу державної реєстрації цілий пакет документів. 
Проповідувати забороняється в громадських місцях, зокрема на відстані 100 
метрів від об”єктів релігійного вшанування інших релігійних об’єднань. 
Зовсім неочікуваною є заборона здійснювати місіонерську діяльність, 
зорієнтовану на людей, що мають якісь життєві труднощі. Президент 
Асоціації Християнських Церков Ігор Нікітін говорить: „Якщо цей 
законопроект буде підписаний, віруючі не зможуть проповідувати на вулиці 
без спеціального дозволу. Більше того, якщо іноземний місіонер скаже хоч 
слово про Христа за межами церкви, цим самим він поставить поза законом 
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не тільки себе, а й церкву, яка його запросила, а якщо віруючий вирішить 
помолитися за наркомана і той зцілиться, його чекає суворе покарання” 
(Християансткая газета. - №9). 

В США великою популярністю користуєтся одяг з текстами із Священного 
Писання. Відома в Америці сітка магазинів наносить на свою продукцію, а 
також пакувальні пакети строчки із Євангелій. „Правда полягає в тому, що 
релігія в ці дні стає модним захопленням, - заявив маркетолог однієї з 
компанії Памела Клейн. – Ці тенденції знаходять все більше поширення”. 

На нараді глав конфесій Узбекистану, яка відбулася у Відділі у справах 
релігій, було оголошено про нові зміни в карному та адміністративному 
кодексах. Пастори мають переконати вірних своїх громад, аби ті не 
проповідували поза стінами молитовних будинків. Якщо хтось попадеться на 
цьому, то матиме штраф не лише він, а й пастор громади у сумі 2-5 тис. 
доларів (в Узбекситані мінімальна зарплата – 10 доларів на місяць). За такий 
повторний „гріх” і місіонер і пастор (священослужитель) ув’язнюються на 3-8 
років. Карається наявність у домі двох Біблій ( один розглядається як 
особистий, а другий – як резерв для розповсюдження). Виявлені в авто дві 
Біблії загрожують конфіскацією машини, бо ж вона тоді розглядається як 
засіб поширення забороненої літератури. В країну можна ввозити лише по 
одному примірнику релігійної літератури російською мовою, мовою народів 
Середньої Азії ввозити заборонено. До числа заборонених книг потрапили 
Новий Завіт. Всі ці правові нововведення проходять вУзбекистані під гаслом 
боротьби з міжнародним тероризмом. 

Близько 70% американських підлітків у віці від 12 до 15 років шукають 
відповіді на життєві питання у Святому Письмі. При цьому частіше до 
нього звертається чорношкіра молодь. Кожна друга дитина ознайомилася з 
Біблією у батьківському домі. 18% заявило, що вперше вони почали читати 
Священне Письмо в церкві під керівництвом священика, а 12,5% - під 
керівництвом лідера молодіжної релігійної групи. З’ясувалося, що 58,9% 
дівчат і 52% хлопчаків читають Біблію у важкі періоди свого життя (Вірую. - 
№8). 

Московська Церква пхнеться в наступника Компартії Союзу в духовному 
окормлюванні росіян. А наслідки цього окормлювання вже є. Про це чітко 
пише російського видання газета „Русь святая” (№9): „Куда в России не 
пойдёшь –отовсюду доносится матерная ругань. Ругань всегда агресивна, на 
то она и ругань. Мат же этой агрессивности добавляет… Многих это 
повсеместное сквернословие, т.е. постоянное упоминание гениталий, почему-
то умиляет… Грязь в мыслях порождает грязь внешнюю: на улицах, 
лестницах, берегах рек и озёр – везде! Более того, грязь в мыслях порождает 
хамство, ассоциальность, вандализм». І в цю гидоту тягне нас УПЦ МП?!  

В Ефіопії йдуть жорстокі гоніння на християн. Місцеві мусульмани хочуть в 
Західній частині країни утвердити свою віру кількістю побудованих 
мечетей. Вони мають намір побудувати їх кожні два кілометри. Вбачаючи в 
християнах перепону в реалізації цього задуму, мусульмани спалюють їх 

храми і місійні будівлі, вбивають тих, хто прийняв християнство. Релігійна 
розкладка в Ефіопії така: 50% - мусульмани, 40% - православні християни, 
10% - лютерани і частково католики. 

 
 
 
 

КАТОЛИЦИЗМ 
 
Місцева влада в Іспанії після двох світових скандалів, викликаних 
карикатурами на мусульманського пророка і невдалим висловлюванням 
Папи Бенедикта ХVІ, вирішила дещо змінити сценарії відзначення 
традиційних релігійних свят. Тепер не буде спалювання фігури, що 
символізувала Мухаммеда, хоч ця традиція жила тут ще з часів 
Середньовіччя, коли на території Іспанії відбувалися війни між християнами і 
мусульманами. 

Кардинал Юзеф Глемп, примас Польщі, стверджує, що за Папою Іваном 
Павлом ІІ постійно стежили у Ватикані. Він також визнав, що десь 15% 
польського католицького кліру працювали на секретні служби ПНР. Зокрема, 
так працював близький до Престолу польський священик Конрад Хеймо. 
Саме він контролював тих, хто прибував на аудієнцію до Понтифіка в Римі. 
„Звичайно, він був шпигуном. Про це свідчать документи, оприлюднені торік, 
- зауважує кардинал. – Особисто я певен, що отець Хемсо писав доповідні. Не 
все ясно і з замахом. Немає доказів, які можна було б перевірити. Завжди 
казали, що за цим стояв КДБ, але немає явних слідів, що вели б туди”. 

Латинська Америка стає все менше католицькою. Раніше вона вважалася 
континентом, на якому жила найбільша частина католиків світу. Нині 
Латинська Америка стає континентом релігійного плюралізму, зростання 
п’ятидесятництва, що вже приховує в собі можливість міжконфесійної 
конкуренції, зростання антикатолицьких настроїів. Якщо в 1999 році 
католиками в Латинській Америці називали себе 83% опитаних, то нині їх 
вже менше 70%. 

Нацбанк Польщі випустив в обіг банкноту в 50 злотих, на якій зображено 
покійного Папу Івана Павла ІІ. 16 жовтня 28 років тому кардинал Кароль 
Войтила був обраний Папою Римським. Іван Павло ІІ зображений на фоні 
земної кулі з переліком дрібним шрифтом назв більше 100 країн,які відвідав 
Понтифік. 

Декілька десятків мусульманських духовних лідерів видрукували 
відкритий лист Папі Римському, в якому вони прийняли вибачення 
Понтифіка у зв’язку з його неприємними висловлюваннями щодо 
пророка Мухаммеда. Лист підписали представники ісламських громад 
Єгипту, Росії, Боснії, Хорватії, Косово, Туреччини, Узбекистану та Оману. 
Звертає на себе увагу те, що серед підписантів немає представників з 
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арабських країн (окрім Оману), Пакистану й Індонезії, Сомалі й Ірану, де 
мусульманська релігія має домініючі позиції в їх релігійній сфері. 

Мультфільм під назвою „Іван Павло ІІ – друг всього людства” вийшов на 
екрани в ряді країн світу. Фільм демонструється одну годину. Життя Папи 
показане в ньому від часу народження і до днів смерті у віці 84 років. 
Мультфільм знято в студії у Барселоні. Ватикан повністю підтримав фільм. 
Кожний знайде в цьому мультфільмі щось своє. 

З нагоди 20-річчя Міжрелігійної молитовної зустрічі в Асізі Папа Бенедикт 
ХVІ направив учасникам форуму послання, в якому, зокрема, є такі 
слова: „Перш за все мир потрібно творити в серцях, оскільки саме тут 
розвиваються почуття, які можуть укріплювати його, або, навпаки, 
загрожувати йому, ослабляти, душити його”. Водночас Понтифік акцентує 
думку на тому, що зустрічі, подібні асізькій, не повинні мати синкретичний 
характер. „Як ми, християни, так і вони, представники інших релігій, знаємо, 
що в молитві можна пережити особливий досвід Бога й завдяки цьому мати 
справжні дієві засоби для зміцнення миру. Проте також і в цьому слід уникати 
недоречного змішення обрядів. Тому, навіть коли збираємося разом молитися 
за мир, необхідно, щоб кожний підносив молитву так, як цього вимагає його 
релігія” (Парафіяльна газета. - №17). 

У вересні кардинал Джованні Ре, префект Конгрегації у справах єпископів, 
направив лист на ім’я архієпископа Еммануеля Мілінго, в якому 
закликав прелата припинити пропагандистську діяльність, яку владика 
провадить нині у США після своєї контроверсійної втечі з Італії. „Ваша 
поведінка, дії та публічні заяви повністю суперечать обов’язкам будь-якого 
єпископа. Іменем Ісуса Христа я прошу Вас серйозно замислитися над своєю 
поведінкою та зважити на можливі наслідки”, -говориться в листі. Відомо, що 
Мілінго, всупереч традиції неодруження католицьких священиків, а тим 
більше єпископів, одружився на послідовниці Церкви Муна Марії Чунг. У 
США він очолив організацію „Одружені священики сьогодні”, організовану 
разом із архієпископом Джорджем Стеллінгзом. Архієписакоп Мілінго не 
зважив на застереження Ре. Він навіть здійснив чотири єпископські свячення, 
не узгодивши це з Ватиканом. То ж сподівання Апостольської Столиці 
виявилися марними. Діяння владики вели до розколу в Церкві. Зваживши на 
все це, Святий Престол відлучив архієпископа від Церкви (Парафіяльна 
газета. - №18, №19). 

Новий губернатор держави-міста Ватикан архієпископ Джованні Лойоло у 
своєму виступі на засідання Генеральної Асамблеї ООН закликав до 
діалогу різні релігії. „Лише щирий діалог, - сказав він,- зумовлює 
самокритичний аналіз відносин між різними культурними і релігійними 
традиціями, а також суспільними, політичними й економічними 
структурами… Лише релігія і розум, а не релігія і насильство йдуть пліч-о-
пліч. Це особливо слід враховувати тим суспільствам, які прагнуть 
виключити Бога з публічного життя” (Парафіяльна газета. - №19). 

Новим державним секретарем Апостольської Столиці став 72-річний 
кардинал Тарцісіо Бертоне. Церемонія призначення нового держсекретаря 
відбулася в апостольському палаці в Кастель Гандольфо. Він прийшов на 
зміну кардиналу Анжело Содано. Шефом ватиканської дипломатичної 
служби призначено архієпископа Домініка Мамберті, який до цього працював 
нунцієм в Судані. Новим губернатором держави-міста Ватикан і водночас 
президентом Папської комісії із справ держави-міста став 71-річний 
архієпископ Джованні Лайоло. Він змінив на цій посаді кардинала Едмунда 
Казиміра Шоку, який досяг граничного віку. Новий ватиканський губернатор 
відомий за своєю попередньою посадою ”міністра закордонних справ” 
Святого Престолу. Має філософську і теологічну освіту, знавець канонічного 
права. У 1970 році закінчив Папську церковну академію в Римі, яка готує 
кадри для папської дипломатії. Був близьким до кардианал Агостіно Казаролі. 

Ватикан відкрив доступ до своїх архівних матеріалів 1922-1939 років. В ці 
роки Понтифіком був Пій ХІ, якого ще подеколи звинувачують у співпраці з 
фашистами. Відкриті документи дають можливість з’ясувати, яку роль змогла 
в ці роки в європейському світі зіграти католицька церква. Особливо у 
критиці Пія ХІ відзначаються євреї, які, слідуючи біблійній традиції, прагнуть 
поставити себе в центр світової історії. Вони звинувачують Понтифіка в тому, 
що він „мовчав про Холокост”. 

 
 

 
 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 
Церква п’ятидесятників „Спасіння” - найбільша в Брестській області 
Білорусі. Вона офіційно нараховує біля 1500 віруючих і щороку проводить 
хрещення на водосховищі у Барановичах. Згідно законодавству брати дозвіл 
на хрещення слід в міськвиконкомі, бо ж хрещення на воді розглядається як 
проведення масових заходів. Цього року церква не одержала офіційний дозвіл 
на хрещення: мотив – вода не відповідає санітарним нормам. Проте хрещення 
все ж відбулося, за що Церква одержала друге попередження. Згідно 
білоруського законодавства в разі наявності трьох попереджень Мінюст 
позбавляє релігійну громаду права реєстрації. Пастор Церкви Сергій 
Позьнякович не бачить сенсу з приводу чергового попередження до суду: „В 
таких людей немає ні совісті, ні Бога в душі. Що хочуть, те й роблять. 
Свавілля і не більше. У сильного завжди винуватий слабий. Що можна тут 
зробити?” 

В Білорусі під загрозою ліквідації Церква християн віри євангельської 
„Нове життя”, яка одержала три попередження нібито за антизаконну 
діяльність. Господарчий суд Мінська прийняв рішення примусити церкву 
продати свою будівлю. Раніше через суд було ліквідовано баптистську 
громаду, пастором якої є Ернест Сабіла (в сталінські часи він 13 років 
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просидів у ГУЛАЗі), громаду кальвіністів пастора Леоніда Липеня і церкву 
„Заповіт Христа” пастора Георгія В’язовського. 

Методистський пастор з міста Рочестер (штат Нью-Йорк) сказав, що йому 
неприємний той факт, що президент США Буш належить до його 
церкви. Протестантському священнику незрозуміло, як людина, що сповідує 
християнство, може розв’язати війну і посилати тисячі християн вбивати 
людей іншої віри. Пастор Ентоні не є єдиною людиною в Америці, яка так 
думає. 

Протестанти Стокгольму виділили Музею культури 54 тис. доларів на 
організацію виставки фото- і художніх робіт під назвою „Одкровення”. 
Виставка присвячена баченню Ісуса Христа сучасними художниками. 
Місцевим консервативним католицьким священикам не сподобалося, що 
апостолів Ісуса Христа зображають олігофреном, а в тайній вечері беруть 
участь ізраїльські солдати. Були й інші непорозуміння. Виставка викликала 
невдоволення навіть у її спонсорів. 

Історія протестантизму знає декілька альянсів. Всесвітній Євангельський 
Альянс об’єднує 2 млн церков і більше півмільярда християн з 123 країн. В 
Європейський Євангельський Альянс входить понад 20 національних 
Європейських Альянсів, зокрема Німецький Євангельський Альянс, якому 
вже біля 150 років. Щорічно християни різних конфесій збираються на свої 
конференції для сумісної молитви, обміну досвідом соціального служіння 
тощо. Влітку цього року на 111-ту конференцію НЄА прибули делегації із 
Росії, Словакії, Австрії, Польщі, Великобританії, Швейцарії, США. Була 
делегація протестантів і з України. 

Англіканська Церква підготувала новий переклад Нового Завіту. Він 
схвалений архієпископом Кентеберійським Роуеном Уільямсом. Переклад 
має ряд екстравагантних новшеств. Зокрема з нього вилучені дискусійні 
куски із послання апостола Павла, де він засуджує гомосексуалізм. Імена 
новозавітних персонажів подаються в сучасному викладі. Так, апостол Петро 
названий тут „Рокі” (грецьке Petros перекладено як Rock), Марія Магдаліна – 
Меггі, Аарон – Роном, Варавва – Баррі та ін. Мова апостолів позбавлена 
звичних біблійних зворотів. Архієпископ похвалив переклад і сказав, що він 
позбавив Біблію від „сухих і надто складних слів і формулювань”. Правда, не 
всі в Англіканській Церкві сприйняли новий переклад Нового Завіту 
схвально.  

Новий скандал в Англіканській Церкві. Англійський клірик-содоміт 
Джеффрі Джон таємно „одружився” на іншому англіканському 
священику Гранту Холмсу. Великий резонанс цьому одруженню придає те, 
що Дж.Джон є деканом (настоятелем) собору в місті Сент-Албанс, а це висока 
посада в англіканській ієрархії. Джон, який визнавав свою гомосексуальність, 
ще в 2003 році був обраний єпископом міста Редінг. Але під тиском 
консервативних англікан він був вимушений відмовитися від єпископської 
кафедри. Своїм нинішнім ”одруженням” він знову вніс протистояння в 
Англіканську Церкву. Хоч церемонія носила чисто світський характер, але 

„розписуватися” Джон і Холмс прийшли в одязі кліриків. Нелегко прийдеться 
від цієї події й архієпископу Кентеберійському Роуену Уільямсу, зокрема 
зберегти церковну єдність. Тим більше, що Джон числиться близьким другом 
його сім’ї. „Одружанти” формально не порушили правила Церкви Англії, бо 
ж з минулого року нею дозволені одностатеві шлюби. 

 
 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
Росія зтягує зі всього світу прахи представників імператорського 
сімейства. В освяченні цих імперських заходів російської влади 
відзначається Російська Православна Церква. На ініційоване В. Путіним 
перепоховання праху імператриці Марії Федорівни – матері останнього 
російського царя Миколи ІІ - до Петербургу приїхав Патріарх 
Московський Олексій ІІ. Вшановуючи імператорів, Московська 
Патріархія в такий спосіб освячує і свою церковну імперію, з якої ніяк не 
бажає до автокефалії випустити православних з тих національних країн, 
які виникли на руїнах колишнього Радянського Союзу. 

Московська Церква прагне переписати О.С. Пушкіна. Скандал виник 
після перегляду представниками Сиктивкарської єпархії опери „Сказка о 
попе и его работнике Балде”. Православний попик звинуватив режисера 
спектаклю в приниженні гідності священнослужителя. На попівську 
скаргу зреагувало Міністерство культури Комі. Воно позбавило режисера 
фінансування і звеліло відредагувати оперу. Тепер вона вже йде під 
назвою „Балда” і докорінно відрізняється від того, що писав О.С.Пушкін. 
Прес-секретар Київського Патріархату отець Євстратій зауважив, що казка 
має право на життя: „Попи були і будуть різні: щедрі і скупі, хороші і 
погані. Висміювати жадність навіть корисно”. 

Фашистська позиція Росії щодо Грузії знайшла гостре засудження 
Грузинської Православної Патріархії. В заяві ГПЦ сказано: „Протягом 
віків і до сьогоднішнього дня наша Церква постійно стояла на захисті 
інтересів національної незалежності, народних традицій і гідності. Тому 
ми з біллю і тривогою говоримо про антигрузинські дії і пропаганду в 
Росії. З тривогою ми фіксуємо факт – в ХХІ столітті в Росії переслідують 
грузин за етнічною ознакою… Тим самим Росія створює небезпеку 
переростання політичного протистояння в конфлікт між російським і 
грузинським народами… Ми сподіваємося, що російська церква, яка має 
великий вплив на громадськість, не стане служити справі загострення 
антигрузинських настроїв в країні”. Стало відомо, що московська міліція 
організувала перевірку грузинських храмів. Перевіряються документи у 
тих, хто знаходиться на молінні, декого затримують на невизначений 
термін. Це налякало віруючих грузин. Так, якщо раніше на недільне 
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богослужіння приходило до храму Григорія Перемогоносця 400-500 
вірних, то тепер ледь 50. 

На останньому Синоді Патріарх Московський Олексій ІІ висловив своє 
невдоволення роботою очолюваного митрополитом Кирилом 
(Гундяєвим) Відділу зовнішніх церковних зв’язків. Бо й справді, 
Сурожська єпархія, а це десь 60 парафій в Англії, перебігла до 
Константинопольського Патріархату, а ще 30 парафій в США готуються 
до цього. Невдоволення Патріарха (а до цього і Президента В.Путіна) 
породило дрібне представництво (а практично – зрив роботи) на 
Всесвітньому самміті міжнародних релігійних лідерів влітку ц.р. В Церкві 
поговорюють про скоре зміщення з посади митрополита Кирила, який до 
цього часу розглядався як можливий наступник на Патріаршому престолі. 

В Ярославській області православний священик очолив колгосп „Колос” 
і зробив його одним із найбільш ефективним в Данилівському районі. 
За літо батюшка погасив борги по зарплаті, виплатив поточну 
заборгованість в Пенсійний фонд. Через Ітернет отець Григорій запросив у 
колгосп економіста Максима Янова, який розробив короткотермінову 
програму розвитку господарства. Зокрема закуплено вітаміни для корів і 
закрито неякісну дробілку для комбікормів. Надої в колгоспі зросли удвоє, 
помітні успіхи в інших сферах господарювання. Та й зарплата 
колгоспників потроїлася. 

Київ відвідав Предстоятель Православної Церкви Чеських земель і 
Словаччини митрополит Христофор. В одному із своїх інтерв’ю 
владика сказав: „З митрополитом Володимиром я вперше зустрівся 30 
років тому, коли заочно вчився в Московській Духовній академії, де 
владика Володимир був ректором. Нас, заочників, він дуже тепло 
приймав, розмовляв з нами… Щиро вірю, що трудами Блаженішого 
митрополита Володимира засяє в Україні світло православної єдності” 
(Церковна православна газета. - №16). 

Православні Ставропілля (Росія) добилися того, що в містах краю влада 
закриває гральні установи. „Ігроманія – це біда, яка має своєю 
причиною духовну хворобу і ставить її в один ряд з алкоголізмом і 
наркоманією… Скільки горя пережили сім’ї гравців! Люди вимушені в 
ім’я спасіння сина, дочки чи чоловіка брати кредити, влазити в борги, тим 
самим прирікаючи своїх близьких на безпробудні злидні”, - говориться в 
листі-зверненні до органів влади. Коли в Україні таке буде? 

Церква завжди відігравала й відіграє в суспільстві не лише духовну, а й 
соціальну роль, об’єднуючи людей. Тут важливим є віднайдення 
об’єднуючої сили. Оскільки відзначення різних подій припадає переважно 
на літо, то додатковою об’єднавчою силою в Спасо-Кижській парафії став 
футбол. Ініціатором і натхненником масових дійств на Кіжах стає отець 
Миколай, який сам прекрасно грає в футбол. На футбол приходять і старі і 
малі. 

 

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 
 
Сунітська Саудівська Аравія відгородиться від свого шиїтського сусіда – 
Іраку 900-кілометровою стіною. Стіна матиме надто складну 
конструкцію. Будуть навіть спеціальні сенсори, які легко вловлюють 
людські рухи. Через кожні 30 метрів на стіні будуть спеціальні пости, 
обладнані приладами нічного бачення. Вартість проекту – 600 млн 
доларів. Стіну збудують до літа 2009 року. 

Не всі мусульмани прийняли вибачення Папи за його недоречні 
висловлдювання щодо Пророка Мухаммеда, який нібито приніс 
„тільки зле і нелюдське”. „Армія моджахедів” на одному із своїх сайтів 
заявила: „Ми клянемося направити людей, які люблять смерть так, як ви 
любите життя… Наш дух не заспокоїться до того часу, поки ми не 
ліквідуємо ваші престоли і не зламаємо ваші хрести у вас дома”. Бойовики 
„Армії моджахедів” вже нападають на християнські храми в ряді країн. 

Турецький бізнесмен Мехмет Сахін розробив спеціальні купальники для 
жінок-мусульманок. Вони виготовлені із блискучої матерії з довгими 
рукавами і чимось нагадують купальні костюми початку минулого 
століття. Цікаво, що саме Мехмет Сахін також свого часу першим 
придумав мусульманські плавки. Мотивував це він тим, що йому 
набридло купатися в штанах або в піжамі. 

Скотланд-Ярд більш жостко відтепер буде підходити до тих мусульман-
екстремістів, які виступають на різних мітингах. Їх будуть тут же 
арештовувати і поводитися з ними так само, як і з підозрюваними в 
тероризмі чи з кримінальними авторитетами. Створено спеціальну групу 
адвокатів, яка буде надавати правове забезпечення тим, хто переслідує 
радикальних ісламістів. Характерно, що переважна більшість мусульман 
Англії підтримала такі заходи, бо ж вони хочуть бути законопослушними. 
Відомо, що лідер радикального руху британських мусульман „Аль-
Мухаджірун” Анджем Чударі закликав здійснити смертне покарання Папи 
Римського Бенедикта ХVІ за образу ним ісламу. 

Радикальний проповідник Адан Гадан, який нещодавно, пройшовши 
навчання в таборах „Аль-Каїди” в 
Афганістані, прийняв іслам, звертаючись 
черезтелебачення до американців, говорить: 
„Американці і решта християн, ми закликаємо 
вас повернутися з хибних доріг і звернутися до 
світла правди, або ж продовжуйте отруювати 
себе ядом і страждайте від його наслідків в 
цьому і наступному світах”. Особливо 
„американець Аззам” залякує жителів США, 
якщо вони не приймуть іслам : „Після 
десятиліття американської тиранії наступила 
ваша черга помирати. Воля Аллаха, вулиці 
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Америки стануть червоними від крові, по каплі за кожну краплю жертв 
Америки. Люди Америки, ви винуваті… Ви також повинні заплатити за 
пролиту кров”. 

США є привабливим місцем для постійного проживання для багатьох 
вихідців з мусульманських країн. Якщо в 2001-2003 роках цей потік 
дещо призупинили, то тепер він знову став зростати. Проте дядя Сем 
вибирає лакомий кусочок на ниві праці. Сюди їдуть переважно 
високоосвічені мусульмани, а вони не так екстремістські налаштовані як 
простолюди-підробітчани. Експерти вважають, що вірогідність тероризму 
з боку місцевих мусульман в Америці незначна, оскільки тут вони добре 
оплачувані й інтегровані в американське суспільство. Певно тому в Європі 
минулої зими горіли машини, підпалені мусульманською молоддю, а в 
Америці в цей час був спокій. Відтак у США терпимість і долари 
перемагають тероризм, мусульманський консерватизм. 

Радикальна ісламська влада півдня Сомалі використовує велике 
різноманіття засобів для утвердження мусульманського способу 
життя. Тут заборонено виступи музикальних оркестрів на різноманіття 
публічних церемоній, поза законом проголошені західні кінофільми. По 61 
удару батога одержали три мешканці регіону за торгівлю маріхуаною. 
Місцеве населення попереджене, що якщо хтось з мусульман не буде 
молитися п’ять разів на добу, то його чекає страта. 

В Саудівській Аравії заборонили торгувати собаками і котами. Але якщо 
щодо собак ця заборона зрозуміла (пророк Мухаммед говорив, що за 
кожний день тримання в домі пса знімається одна добра справа і 
додається один гріх), то ось щодо заборони на котів не все зрозуміло. 
Мусульмани поважають котів, бо ж їх поважав Мухаммед. Заборону на 
тварин (скоріше з метою відрізнятися цим від невірних) ввела релігійна 
поліція, якій дано право трактувати і корегувати державні закони. 

Новим небезпечним типом злочинця в країнах Європи стали жінки, які 
виходять заміж за мусульман. Самогубство вони розглядають часто як 
єдиний шанс виплутатися із ситуації, в яку попали. А це – приниження, 
образа, насилля. Зневажаючи „систему”, вони готові на все і прагнуть при 
цьому спалити за собою всі мости. До того ж, якщо у них є дитина, то їх 
ніхто і ніщо в чомусь не запідозрить – ні сусід, ні поліцай, ні 
прикордонник. Проте релігійна статистика фіксує зростання прийняття в 
Європі жінками ісламу. Їдучи в мусульманські країни для коєння терактів, 
вони там менш підозрілі, ніж місцеві жінки. Характеризуючи 38-річну 
німкеню Мюріель Дегок, яка прийняла іслам і здійснила опісля 
терористичний акт в Іраці, її батьки кажуть: „Вона стала більшою 
мусульманкою, ніж решта мусульман, яких ми знаємо. Навіть у власному 
будинку батько їв із зятем на кухні, а вона в цей час десь в куточку 
ютилася”. 

З 7-8 вересня священний місяць Рамадан мусульманський світ відзначав 
постом. Протягом 30 діб до появи нового Місяця вірні ісламу в години від 

сходу і до заходу Сонця нічого не їли, не пили, не палили, не спілкувалися 
з жінками. Та й в решту частину доби слід було помірковано ставитися до 
свого способу життя. 

За злочин щодо мусульман будуть фізично знищені президенти 
Узбекистану І.Керімов, Киргизії - К.Бакієв та Таджикістану - 
Е.Рахмонов. Це попередження озвучив в ефірі лідер терористичної 
організації „Ісламський рух Узбекистану” Тахір Юлдашев. Він прагне 
відродити військове формування ІДУ. 

Рада імамів Махачкали оприлюднила список артистів і музикальних 
груп, чий приїзд до Дагестану не є бажаним. В списку Кіркоров, 
Леонтьєв, Сердючка, Мойсеєв, ВІА Гра, Агата Крісті і багато інших. 
„Дагестан – земля давніх і глибоких мусульманських традицій, - 
говориться в їх заяві. – Нині, незважаючи на всі складності життя, іслам 
відроджується. Міцніє прагнення людей до віри, справедливості, до 
праведного життя”. Названі в заяві особи чи спільноти „педалюють у своїй 
творчості голубу тему, розпуста, споживацтво”. Звертаючись до 
заборонених в Дагестані, імами заявляють: „Запам’ятайте, що ваші 
виступи дагестанці в масі своїй сприймають не як творчість, а як виклик 
своїм цінностям, а часом навіть як особисту образу, як ігнорування честі й 
гідності мусульман”. 

Події 11 вересня 2001 року змінили психологію американських 
мусульман, прискорили процес їх самовизначення. „Ми стаємо 
свідками створення нової мусульманської американської ідентичності, - 
вважає Захід Бухарі, директор американської мусульманської програми 
Джорджтаунського університету. - У минулому це трапилося з афро-
американцями, латиноамериканцями, євреями, японцями й католиками. 
Тепер настає черга мусульман стати частиною тканини американського 
життя. Колись, до 11 вересня, багато мусульман, перебуваючи фізично 
тут, перебували подумки знову на своїй батьківщині. Нині це починає 
змінюватися”. Якщо раніше для здолання відчуття самітницького й 
іммігрантського співтовариства й інтегрування повноцінного в 
американське суспільство потрібні були довгі десятиліття, то 11 вересня 
прискорило входження мусульман США в різноманітний та 
мультиетнічний американський соціум. Так, одна з жінок-мусульманок з 
Лос-Анджелосу призналася, що якщо раніше вона давала пожертвування 
для будь-якого мусульманського милосердя, то тепер вона їх вносить 
лише для тих спільнот, які не викликають у неї ніякої підозри. Молодий 
імам із Сакраменто порвав з давньою традицією мусульманського 
духовенства і став голити бороду так, щоб менше вирізнятися серед 
немусульман. Події 11 вересня спонукали американських мусульман 
вносити зміни у зовнішні вираження своєї конфесійної належності (День. 
– 23 вересня). 

Іракське воєнізоване угрупування, що пов’язане з „Аль-Каїдою”, заявило 
про створення на території Іраку ісламської держави. Представник 
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сунітської організації „Рада моджахедів шури” заявив, що нова держава 
складається із шести провінцій, в тому числі й Багдаду, які населяють 
переважно суніти, і двох південніших провінцій, де мешкають шиїти. 
Затавровано тих сунітів, які зрадили інтереси арабського народу. 

Туреччина і ряд інших мусульманських країн просять Оргкомітет 
Олімпійських ігор 2012 року перенести ці ігри. Своє прохання вони 
мотивують тим, що змагання припадають на священний для мусульман 
місяць Рамадан. Згідно ісламських законів всі мусульмани протягом цього 
місяця у світлий час доби мають утримуватися від прийому їжі і води. 
Зрозуміло, що це позначиться на їх фізичній підготовці. Із-за цього 
спортсмени-мусульмани можуть постати у невигідних умовах в 
порівнянні з іншими спортсменами.  

 
 

 
 

ІУДАЇЗМ 
 
Московський міський суд покарав 16-річним ув’язненням 20-річного 
Олександра Капцева, який влаштував різню в московській синагозі 
на Великій Бронній. Увірвавшись з ножем в іудейську святиню і 
викрикуючи при цьому антисемітські гасла, розбійник наносив удари 
наліво й направо. Він тяжко поранив 8 осіб.  

Вперше з часів нацистського режиму три випускники ієшиви в 
Німеччині стали рабинами. Церемонія відбулася в новій синагозі 
Дрездена, відбудований після падіння Берлінської стіни. Єврейська 
громада Німеччини нині нараховує більше ста тисяч осіб. Більшість з них 
– вихідці з колишнього СРСР 

Уряд Хорватії і мерія Загреба профінансують роботи із відбудови 
синагоги, зруйнованої пронацистською владою ще в роки Другої 
світової вінйи. Нова синагога буде збудована в центрі столиці на тому ж 
самому місці, де знаходилася зруйнована. Нині в Хорватії проживає десь 
біля 2,5 тисяч євреїв. До війни їх тут було далеко більше. Лише десь 30 
тисяч їх було вбито в концтаборах. 

Головний рабин Стіни Плачу звернувся до всіх туристів і місцевих 
жителів з проханням при відвідуванні головної єврейської святині не 
розбирати її по кусочкам. Справа в тому, що кожний, хто приїздить до 
Стіни Плачу, прагне повезти з собою її кусочок. Окрім всього, як свідчить 
рабин, це порушення законів іудаїзму.  

Своє десятиріччя відзначила єврейська школа в столиці Узбекистану. На 
відкритті одинадцятого навчального року головний рабин Центральної 
Азії Давид Гуревич був присутній і виступив з вітальним словом. 

Вперше після років нацистського режиму три випускники школи ієшиви 
стали рабинами. Церемонія відбулася в новій синагозі в Дрездені, яку 

відбудували після падіння Берлінської стіни. Рабинами стануть уроженці 
Німеччини, Чехії і ПАР. Нині в Німеччині проживає понад 100 тисяч 
євреїв. Більшість з них – вихідці із країн колишнього Союзу. 

Найважливішим у житті заміжні індуски вважають свято Карва Чаутх. В 
цьому році під час свята вони одягли свої найвишуканіші шати. Руки 
у них були розписані хною і прикрашені браслетами, а чоло – бінді. Свято 
жінки зустрічали з часу сходження Сонця. Звучала молитва за добробут і 
довголіття чоловіків. При цьому жінки дотритмувалися строгого посту 
(навіть воду не пили) аж до сходу Місяця. Лише післі цього почалася 
пишна учта. 

 
 

 
 

БУДДИЗМ 
  
Державний заколот, який відбувся в Тайланді і привів до влади 
військову хунту, одержав схвалення місцевих буддистських лідерів. В 
країні утворено однопалатний парламент – національну асамблею, всі 250 
представників якого призначаються хунтою із схваленням королем. 

Одна з найбільших статуй Будди знаходиться на гонконгському острові 
Лантау. До неї тепер можна добратися по найбільшій в Азії канатній 
дорозі Нгон Пінг 360. Канатна дорога, яка має відстань 5,7 км, поєднує 
станцію метро Тунг Чунг з туристичним містечком Нгонг Пінг. Подорож 
займає 25 хвилин і вартує 7 доларів. Статуя Будди знаходиться на горі, 
куди ведуть кам’яні сходинки, що мають 268 ступенів. Окрім відвідвання 
статуї, туристи можуть проглянути тут спектакль мавп, познайомитися з 
інформацією про життя Будди й історією буддизму в спеціальному 
мультимедійному павільйоні.  

Тибетський буддійський лідер Далай-лама ХІV відвідав 13 жовтня 
Ватикан, де мав зустріч з Папою Римським. Зустріч мала сугубо 
приватний і релігійний характер.В списку офіційних гостей цього дня ім’я 
Далай-лами не згадується. А це тому, що Ватикан хоче уникнути 
подальшого погіршення своїх відносин з Китаєм, влада якого розглядає 
тибетського лідера як „біглого сепаратиста”. 

За 15 млн доларів купив на аукціоні в Гонконзі 72-сантиметрового Будду 
виробу ХV століття – епохи китайської династії Мін – бізнесмен з 
Китаю. Він придбав цей мистецький витвір з метою повернути його на 
материк і не допустити в наступному його вивезення з країни. 

Буддизм в Південній Кореї терпить поразку в конкуренції з 
християнством. Буддисти є прихильниками традиційної культури, а 
тому вони виступають проти будь-якого іноземного втручання в 
життя своєї країни. Масовий заїзд до країни християнських 
проповідників ставив за мету забезпечити легітимність американської 
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присутності. Якщо буддисти вважають, що треба працювати на 
об’єднання двох Корей, то християни вважають, що на даному етапі це – 
нереально. Останнім часом корейський буддизм переживає кризу. Деякі 
їхні храмии залишаються лише місцями збирання пожертвувань. До 
буддистських храмів ходять переважно жінки віком за 45 років. На всю 
Корею є один буддійський центр, куди можуть приїхати іноземці. Але три 
роки тому помер його засновник Вон Мен Син. Після цього діяльність 
буддистів в Кореї стала малопомітною. 

 
 

 
 

ІНДУЇЗМ 
 
Священною твариною для індійців, окрім інших, є слон. В індійському 
штаті Біхар саме ці тварини стали ганстерами на дорогах. Коли по 
шосе, яке веде в джунглі, проїздить навантажене хлібом авто, слони 
зупиняють його і грабують. Перелякані водії вимушені тоді тікати від 
своїх автомашин. Ченці деяких індуїстських храмів, дізнавшись про цей 
розбій, поспішають на „слонячу дорогу” аби піднести „богові Ганеші” 
(його зображають із слонячою головою) фрукти і квіти. 

2,5 тисячі недоторканих (далітів) на спеціальній церемонії в місті Нагпур 
вирішили залишити індуїзм і перейти в християнство або буддизм. 
Так вони висловили протест проти існування в країні кастової системи. В 
Індії проживає біля 167 млн далітів. За ними – найбрудніша робота, 
злиденний спосіб життя. Незважаючи на 
прийняті різні закони, вони все одно піддаються 
дискримінації. Називаючи далітів „Божими 
дітьми”, ще Махатма Ганді виступав проти їх 
приниженого становища в індійському 
суспільстві. 

Ганеш – вшанований в Індії верховний бог 
мудрості. Це - син Шіви і Парваті з головою 
слона. По всій Індії пройшли фестивалі на його 
честь. Тисячі людей зібрали пляжі Мумбая, щоб 
занурити слоноголового бога в море. Урочиста 
мить супроводжувалася релігійними піснями, 
танцями, барабанним боєм. Індійці вірять, що 
разом з ідолом море змиє з людства усі його 
нещастя.  

Наш часопис вже писав про ті незвичні одруження, які допускає релігія 
індуїзму. В жовтні в індійському селищі Бордіх (штат Джаркханд) 
хлопець Робін Деві одружився з горою, розташованою за 3 км від його 
домівки. У святковому вбранні він піднявся на вершину гори, де священик 

здійснив традиційний весільний ритуал. Юнак взяв у дружину гору, щоб 
врятувати в такий спосіб свою матір Кесвар Деві. Три місяці тому вона, 
піднімаючись на гору, зламала ногу. Кесвар була впевнена, що так її 
покарала розгнівана богиня гори Лакшмі. Зрештою богиня однієї ночі 
прийшла увісні до Кесвар й нібито попросила її організувати весілля із 
сином. Для індуїстів у цьому одруженні нічого дивного немає, бо ж 
одружуються вони з деревами, тваринами та ін. 

 
 
 
 

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ 
 
Ірландці зберігають старі свої вірування. Нещодавно мешканці міста 
Кіллорглін відзначили Свято лісного духа Пака. Протягом трьох дднів 
тут відбулася кінна ярмарка, парад, коронація Короля Пака, дитячі 
змагання. На святкування збирається щороку до 100000 осіб. 

Втрачаючи свій вплив у США, масони США вирішили дещо відкрити 
свої таємниці. З’явилася їх сторінка в Інтернеті 

(http://www.nymasons.Org/cms). Навіть 
проводяться еекскурсії в штаб-квартиру 
Великої Ложі в Нью-Йорку. Можна 
тепер бачити позолочені потолки кімнат 
офісу,мармурові стіни, сиділки біля стін 
для рядових членів. Можна побачити і 
величні крісла для поважних членів 
„вільних каменярів”. На стінах висять 
портрети висопоставлених членів 
американської спільноти масонів. 

Відомо, що 14 президентів Америки були масонами. Нині лише в Нью-
Йорку 54 тисяч масонів (в 1929 році було 346413). Тому вони нині 
активно рекламують себе по радіо і телебаченню, на різних семінарах, 
кінофестивалях тощо. 

Сатанізм добрався і до Ізраїлю. Тут в місті Беєр-Шеві група підлітків 
збиралася ночами на кладовищі і здійснювала сатаністські обряди, 
вбиваючи котів і собак й обмазуючи їх кров’ю надгробки, малюючи 
сатаністські символи, пишучи різні гасла. На цей ритуал вони приходили в 
чорному одязі і шапках із зображенням сатани. Дійшло до того, що 
сатаністи подеколи свої обряди проводили в приміщеннях шкіл, 
розмальовуючи їх стіни гаслами з вихвалянням диявола. 

Послідовники магії племені гуен (Того) зібралися на щоденний 
фестиваль під столицею країни Лома. Його кульмінацією став пошук 
священного каменя. Шукали його „посвячені” в білому одязі в межах 

http://www.nymasons.Org/cms)
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якогось священного лісу. Залежно від кольору булижника колдуни можуть 
передбачити, яким буде 2007 рік. 

Верховний суд Японії підтвердив смертельний вирок засновнику секти 
Аум-Сінрікьо Секо Асахарі. Судді 
не врахували судження захисту про 
неосудність підсудного. Асахара 
знаходився під слідством 10 років. 
Тепер його повісять. Його визнали 
винуватцем 13 злочинів, в тому числі 
і в організації газової атаки в 
токійському метро, коли загинуло 12 
осіб і більше 5 тисяч були отруєні. 
Нині Асахара має жалюгідний вигляд. 
Лівою рукою він постійно тре ногу 
або груди і бурмоче при цьому якісь незрозумілі слова. Асахара заснував 
„Аум-Сінрікьо” в 1984 році у своїй однокімнатній квартирі в Токіо. З 
роками до нього приєдналося багато випускників престижних вузів, а 
тому секту стали називати „релігією для еліти” В Японії і Росії вона 
налічувала біля 30 тисяч послідовників. Були її громади і в Україні. 
Вчення „Аум-Сінрікьо” базувалося на вченнях буддизму й інших східних 
релігій. Себе ж Асахара розглядав як перевтілення індуського бога Вішну. 
Він пророкував скорий кінець світу, під час якого спасуться нібито лише 
його послідовники. 

Cекта „Аум-Сінрікьо” змінила свою назву. Від 2000 року вона називається 
„Алеф”. Вона відмовилася від насильства. Нині секта виплачує 
компенсацію тим, хто постраждав від заринової атаки в метро. В Японії 
вона нараховує десь 1,5 тисячі своїх членів. Офіс „Алефу” знаходиться під 
постійним наглядом японської поліції. 

 
 

 
 
 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 
 

Російського екстрасенса Григорія Грабового, 
який обіцяє воскрешати померлих, вже 
півроку тримають в московському СІЗО. 
Грабовий проголошує своє життя на Землі 
як Друге пришестя Ісуса Христа. 
Новооб’явлений Спаситель народився в 
1963 році в Казахстані, закінчив 
Ташкентський університет за спеціальністю 
механіка. З часом Грабовий прийшов до 

думки, що він може не тільки ремонтувати техніку, а й діагностувати й 
лікувати людей, навіть від таких невілікованих хвороб як СНІД чи рак. 
Численні дипломи різних навчальних закладів, членство в якихось 
академіях світу, завірені меддовідки про здійснені ним зцілення викликали 
підозру до „генія”. Спочатку своє „Вчення про спасіння і гармонійний 
розвиток Грабовий пропагував в Москві. Платні семінари 2002-2004 років 
дали можливість утворити „Фонд Григорія Грабового” і навіть партію 
ДРУГГ (Добровольці-розповсюджувачі учення Григорія Грабового). 
Новоявлений месія став запевнювати, що в 2009 році він стане 
Президентом Росії. „Апостоли” Грабового сприяли тому, що в Росії вже 
з’явилося 250 філій його Фонду. Є вони вже в Україні. Латвії, Казахстані й 
деяких інших країнах СНД. Особливо нажився Грабовий на трагедії 
Беслану, коли пообіцяв матерям воскресити їх дітей. Сприяв появі 
кримінальної справи Грабового кореспондент газети „Комсомольская 
правда” В.Ворсобін. Він попросив провидця воскресити свого мертвого 
брата, підсунувши йому фотографію не людини, а фоторобот. Взявши 40 
тис. рублів за воскресшого, Грабовий почав брехати, що він нібито 
з’явився десь в південній півкулі, закликав побільше медитувати, щоб він 
зрештою перебрався в Росію. Через деякий час він заявив журналісту, що 
його брат просто не хоче повертатися додому. Грабового суд звинувачує у 
шахрайстві за статтею 159 Кримінального кодексу РФ, 

В адміністративному центрі поширення Церкви Останнього Завіту 
селищі Черемшанка Курагінського району Красноярського краю 15-
20 серпня відбулася Перша міжнародна науково-практична 
конференція „Нова свідомість – Нова людина – Нове суспільство”. 
Форум зібрав біля 200 учасників не тільки з різних міст Росії, а й 
представників із Білорусі, Швеції, Молдови, України. Окрім заслуханих 12 
доповідей, учасники конференції брали участь в роботі трьох Круглих 
столів: „Новий світогляд, освіта, виховання, право в Новому суспільстві”; 
„Місцеве самоуправління. Екополюсна громада як модель Нового 
суспільства” та „Нові технології у Новому суспільстві”. Учасники Столів 
прийняли після обговорення більше 20-ти проектів для розробки і 
впровадження. У рішенні конференції зокрема знаходимо такі міркування: 
„Наука сьогодні не може заперечувати духовного (непроявленого) світу, 
який є реальністю, що зримо визначає багато сторін життєдіяльності 
людини і людської спільноти загалом”. Зазначивши, що побудова за 
допомогою науки того споживацького суспільства, яке ми маємо, призвела 
його до сучасного кризового стану. „Виживання людства лежить лише на 
шляху переходу до нової, духовної, високоморальної цивілізації, що 
пропонує гармонію матеріального, соціального і духовного”. Учасники 
конференції вважають, що „Новий Світ має будуватися на Духовній 
основі. Така основа життєвлаштування пропонує людині Істинний Шлях її 
розвитку. Це є Шлях, на якому може вона жити, розвиватися і 
вдосконалюватися в Гармонії із Всесвітом… Сенс життя людини в 
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Новому Світі – бути корисним людям, стати майстром. На цьому шляху 
людина буде жити в Гармонії з Природою і людьми”. Цікавим є висновок 
конференції: „Аналіз життя духовних спільнот, в тому числі й спільноти 
Віссаріона, дає можливість виокремити принципово новий ресурс, який 
завжди в суспільстві існував, але глибоко не усвідомлювався, вважався 
прерогативою релігії. Сьогодні він має стати об’єктом наукового 
дослідження, розвитку і реалізації. Це – духовний ресурс високодуховних 
людей і місцевих співтовариств”. Далі учасники конференції виявили 
російський етноцентризм, пропагуючи для наслідування „традиційну для 
російської людини і для російського етносу общинну форму життя”. В 
рішенні звучить висновок: „Потрібно змінити філософію виживання на 
філософію розвитку”. Пропонується впровадити на місцевих рівнях 
Програму СЕПІН (Соціальна і економічна підтримка інтересів населення). 
Рекомендується „Екополісна общинна модель місцевого самоуправління” 
як концептуальна модель майбутнього середовища проживання людини, в 
якій екологічні і соціальні складові мають знаходитися в керованих 
умовах. Конференція в заключній частині своєї ухвали радить державним 
органам утворити цілий ряд наукових, освітницьких, виховних, науково-
експериментальних та інших спільнот, що дало б можливість успішно 
реалізувати Програму СЕПІН. Зокрема рекомендовано утворити в Україні 
Сибірське відділення Університету сімейної педагогіки. Конференція 
вважає, що „Курагінський район має могутній інноваційний ресурс, який 
практично не усвдомлюється і не використовується суспільством… Це – 
ресурс духовного цілительства через Природу, Музику, Живопис, 
Художні ремесла, Духовний туризм і т.п.”.  

Ліягона – часопис Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів. З кожним 
роком зростає число його передплатників, кількість мов, якими він 
видруковується. В 2006 році часопис вийшов п’ятидесятою мовою. В 
перекладі Ліягона – компас, дороговказ. Саме тому один читач порівняв 
його із „голосом Бога всім народам”. Часопис вміщує послання від 
генеральних авторитетів церкви. 

Кількість членів Церкви Ісуса Христа Святих останніх слів щороку 
зростає. На початок 2006 року вона налічувала 12 млн 560 тис 869 членів. 
Було 2701 кіл, 52060 місій і 122 діючі храми, 341 місія. Протягом 2005 
року до ЦІХСОД приєдналося понад 240 тисяч нових членів. Країни з 
найбільшою кількістю членів Церкви: США – 5690672, Мексика – 
1043718, Бразилія – 928926, Філіпіни – 553121, Чилі – 539193, Перу – 
416060 та ін.  

Храми в Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів відрізняються від 
тисяч звичайних церковних споруд і молитовних будинків, 
розкиданих по всьому світу, тим, що вони мають особливе 
призначення і функції, які не виконують інші релігійні споруди. І це 
не із-за розмірів їх і краси (хоч і це вражає), а завдяки тій роботі, яка 
проводиться в храмах ЦІХСОД. На відмуну від звичайних місць 

поклоніння, вони призначені для виконання спеціальних обрядів. Робота в 
храмі визначається вічними божественними цілями щодо людини як 
дитини Бога. Більшість роботи, яка ведеться всередині храму, пов’язана із 
сім’єю і з кожним з вірних як членом вічної сім’ї Бога і членом земної 
сім’ї. Ті сімейні відносини, які були цінними і важливими для вірних 
Церкви за часів земного життя, завдяки храму матимуть своє продовження 
і в прийдешньому світі потойбіччя. Саме в храмі живі можуть виконати 
обряди за померлих. Відтак храми Церкви мормонів не для масового їх 
відвідування. Це лише до їх офіційного відкриття можна вільно пройтися і 
ознайомитися із спорудою. На початку жовтня цього року ЦІХСОД 
відкривала свій новий храм у Хельсінкі. Відвідавши його, можна було 
переконатися в тій чистоті помилів і почуттів, з якими вірні Церкви йдуть 
до Бога. Саме це засвідчує внутрішня білизна храму і його оздоблення. 
Знаходячись в храмі, відчуваєш спокій душі і якусь віднесеність до 
Всевишнього. Хельсінський храм органічно вписався в прекрасну і 
водночас сурову природу Скандінавського регіону. Його розмістили на 
великій гранітній брилі, що придало йому ще більшу величність. Як і у 
всіх інших храмах ЦІХСОД, стрункий шпиль його утримує на собі ангела 
Моронія, який своєю трубою нібито закликає всіх до Храму Божого. За 
перші 5 днів відкритий для відвідувачів Хельсінський храм відвідало біля 
10 тисяч осіб. Серед відвідувачів були офіційні особи з країн Скандінавії і 
Прибалтики, Великобританії, Франції, Німеччини, велика група з 
Росії.Проводилися спеціальні екскурсії по храму (А.Колодний)  

В книзі відгуків Хельсінського храму були такі записи про Церкву Ісуса 
Христа Святих останніх днів: „Було дуже приємно дізнатися, у що Ви 
вірите”; „У Вашому вченні є багато того, чим можна захоплюватися, 
особливо тим, яку велику увагу ви приділяєте сім’ї”; „Ваші моральні 
цінності високі. Я хотів би, щоб вони більше були розповсюджені серед 
фінів, тому що, на мій погляд, фінська нація морально рухається до 
погибелі”; „Відвідування храму надихає мене продовжувати пошуки Бога, 
як я робила це раніше. Я думаю, прийшовши сюди, відчула, що скучила за 
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тим часом, коли я була близька до Бога”; „Було чудово! Я хотіла би ще 
повернутися. Я майже плакала, коли побачила красу цих кімнат”. 7 жовтня 
храм закрили для відвідувачів, а з 23 жовтня до нього вхід відкрито лише 
гідним членам ЦІХСОД. 

Вшанування принцеси Діани, яка загинула в 1997 році в автокатастрофі, 
переростає в нову релігійну течію. Фанати принцеси не то що тримають 
вдома на імпровізованих вівтарях її іконописні зображення, а й часто 
звератаються з молитвою-проханням до її духа. Вони вірять у здатність 
принцеси надавати допомогу. Дехто вже твердить, що дух Діани зцілив їх 
від якихось захворювань, що вони навіть удостоїлися надприродних 
відвідин принцеси. Оскільки Діана і мати Тереза за життя симпатизували 
одне одному, то діаністи твердять, що на небі вони уклали особливий союз 
між собою. У США після смерті леді Ді була утворена так звана „Церква 
Діани”. У власній Біблії цієї Церкви, названій „Промови Діани”, 
послідовники культу знаходять обіцянку, що принцеса стане назавжди їх 
ангелом. Образ Діани для багатьох її шанувальників увібрав кілька 
історичних архетипів, що грунутуються на духовних віруваннях й 
міфології. Одним з таких архетипів є архетип Діви Марії (Вірую. - №8). 

 
 
 
 

МІСТИКА 
 

В Кореї всі молоді люди, які мріють про сімейне життя, прагнуть 
одружитися саме в цьому році, бо ж 2007 і 2008 роки тут проголошені 
роками вдови. Тому одруження відбуваються вже й в будні дні. Зросли 
ціни на весільні подорожі молодят. 

Село Чудель, що на Рівненщині, стало відоме в православному світі 
краю. Тут в шести родинах водночас 
оновилися старі ікони. Всі вони були 
передані до місцевого храму. 
Переносити образи до храму доручали 
дітям. У двох із них на руках, на які 
стікала з ікон рідина,що нагадувала 
кров, залишилися червоні плями. Всі 
оновлені ікони виглядають так, нібито 

нещодавно були намальовані. По-різному оцінюють оновлення в Чуделі: 
дехто розглядає це як якусь пересторогу, а дехто - як заклик частіше 
звертатися до Бога. Тепер чуделяни стали частіше навідуватися до храму. 

СВОБОДА СОВІСТІ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

СВОБОДА  СОВІСТІ  В  УКРАЇНІ 
 
 

Доповідь бюро держдепартаменту США з питань демократії, прав 
людини і праці  американському конгресу від 29 вересня 2006 року 

 
(Витяги з документу про свободу віросповідань в Україні) 

 
«Конституція України (1996 р.) і Закон України про свободу совісті і 

релігійні організації (1991 р.) забезпечують свободу релігії. На практиці уряд 
у цілому поважає це право. Тим не менше відзначені окремі проблеми на 
місцевому рівні. Причина в тому, що місцеві чиновники під час позовів між 
релігійними організаціями стають на той чи інший бік. Низкою місцевих 
чиновників було зроблено спроби перешкодити реєстрації міноритарних, чи 
нетрадиційних, релігійних груп і процесу придбання (найму) ними 
нерухомості. (...) За період, висвітлений у даній доповіді, не відзначено змін 
шанобливого відношення до свободи віросповідання. Проте збереглися 
проблеми з реєстрацією і відновленням прав власності, але уряд продовжує 
сприяти процесу повернення окремих об'єктів комунальної власності.(...) 
Відзначені окремі прояви антисемітизму й антиісламізму. (...)  

22 березня 2006 р. Президент В. Ющенко закликав до створення 
Єдиної Української Православної Церкви, проти чого виступили 
представники Московського Патріархату і великих протестантських 
конфесій. Московський Патріархат публічно застеріг Президента від 
«політизації» і «штучного» прискорення процесу об'єднання. (...)  

Суди не завжди витлумачують закони в такий спосіб, щоб вони 
захищали свободу віросповідання, і нерідко стають на бік релігійних 
організацій, що домінують на місцях. Наприклад, один з таких випадків 
одержав загальнонаціональний розголос, висвітлення в міжнародних ЗМІ і 
привернув увагу неурядових організацій. Місцевий суд у Черкаській області 
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виправдав священика Московського Патріархату, знявши з нього 
звинувачення в злочині на ґрунті релігійної нетерпимості й у побитті 
тростиною шести членів спільноти «Свідки Єгови». Священик визнав факт 
побиття цих людей і привселюдно бахвалився, що «зробить це ще раз», 
твердячи, що шестеро потерпілих зайшли на належну йому територію і 
штовхнули його. «Свідки Єгови» також повідомляють про напад на двох 
жінок (членів секти) у Донецькій області. За  твердженнями «Свідків Єгови», 
міліція відмовилася приймати скаргу і порушувати справу по статті 161 
(розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті) Кримінального кодексу. 
(...)  

За законом зареєстровані релігійні організації мають привілейований 
статус — тільки ці організації мають право домагатися повернення нинішньої 
комунальної власності, раніше конфіскованої радянським режимом. Заяви 
про повернення прав власності подаються громадами до регіональних органів 
влади. Незважаючи на те, що розгляд таких заявок повинний проводитися не 
довше місяця, найчастіше на це йде набагато більше часу. (...) Питання 
реституції конкретних об'єктів власності нерідко ускладнюється 
конкуренцією між християнськими, єврейськими і мусульманськими 
громадами. Повільний процес реституції почасти є відображенням існуючої в 
країні економічної ситуації — недостачі засобів для переселення мешканців 
раніше конфіскованих об'єктів власності релігійних громад. Деякі групи 
засвідчують, що в справі реституції спостерігається певний прогрес, але інші 
кажуть про відсутність чи недостатність такого прогресу. Чимало об'єктів 
нерухомості, по відношенню до яких подані заявки про реституцію, зайняті 
державними установами або є архітектурними пам'ятками. Всі великі 
релігійні організації закликали уряд забезпечити прозорість і законність 
процесу розгляду заявок про реституцію власності. (...)  

Лідери мормонів твердять, що в період, освітлений у даній доповіді, 
муніципальна влада міста Чернівці відмовляла громаді мормонів у реєстрації. 
Автономна Українська Православна Церква Америки заявляє, що 
Міністерство юстиції відмовило цій організації в реєстрації. Міністерство 
спростовує це твердження. (...) Представники мусульман у Києві і Криму 
повідомляють про труднощі у процесі реєстрації своїх громад. Керівництво 
Харківської області протягом 12 років неодноразово відмовлялося 
реєструвати мусульманську громаду. Лідери ісламського співтовариства 
також виражають невдоволення з приводу дій Міністерства освіти, що 
відмовляє в реєстрації ісламської школи. (...) Іноземні служителі культу 
можуть молитися, проводити релігійні чи служби практикувати інші 
канонічні види діяльності «тільки в тих релігійних організаціях, що 
запросили їх приїхати в Україну, і тільки при офіційному дозволі державної 
установи, що реєструє статути й установчі документи згаданих релігійних 
організацій. У 2005 році відповідні візи одержали 8349 іноземців. 
Приблизно 3500 з цих віз були видані священнослужителям, що мали 
намір здійснювати довгострокову місіонерську діяльність чи вести 

служби. За даними Уряду, за цей період жоден іноземний служитель культу 
не одержав відмови у видачі візи. (...)  

«Згідно Закону України релігія не може бути предметом 
викладання в шкільній програмі. Проте Президент В. Ющенко за 
підтримкою чотирьох лідерів християнства країни віддав розпорядження 
Міністерству освіти — ввести навчальний курс етики віри в навчальний 
розклад державних шкіл, починаючи з 1 вересня 2005 р. За даними 
державних організацій, відомих релігійних лідерів і ЗМІ, впровадження 
цього нововведення по країні здійснюється безладно. У деяких школах 
східних регіонів країни школярі вивчають етику віри, продовжуючи 
одночасно вивчати курс етики… У Харківській області учні п'ятих класів 
можуть добровільно вивчати християнську етику, але тільки з дозволу 
батьків. Єврейські лідери підтримують викладання етики в школах, але 
наполягають на необхідності відсутності прив'язки цього до конкретної 
релігії».  

 
 
Обмеження свободи віросповідання  
 
«Лідери мормонів у Києві висловлюють скарги з приводу перешкод, 

що чиниться Урядом щодо вступу мормонів у Всеукраїнську Раду Церков. З 
цієї причини організація не може вважатися легітимною, і телевізійні СМІ не 
можуть дозволити мормонам здобувати ефірний час. (...)  

Представники Київського Патріархату Української Православної 
Церкви, Української Автокефальної Церкви, Української Греко-Католицької 
Церкви і Римської Католицької Церкви твердять, що місцеві органи влади на 
Півдні і Сході країни віддають перевагу церкві Московського Патріархату в 
питаннях реституції власності і реєстрації. Київський Патріархат висловлює 
особливі скарги з приводу навмисної затримки реєстрації конгрегацій 
патріархату ( що перейшли з Московського в Київський Патріархат) з боку 
органів влади Одеської і Полтавської областей. (...)  

Представники прогресивних єврейських співтовариств відзначають, 
що посібник Дніпропетровської області дозволив зареєструвати лише 
громаду Шабад, і скаржаться на труднощі в питаннях повернення власності, 
що створюються муніципальною владою Харкова. (...)  

Вище керівництво Української Православної Церкви Московського 
Патріархату повідомляє про дискримінацію Московського Патріархату в 
Рівненській, Тернопільській та Львівській областях під час «помаранчевої» 
революції 2004 р. і виборів Президента В.Ющенко. Представники 
Московського Патріархату твердять, що місцеві чиновники і прихильники 
церкви Київського Патріархату в Рівненській області погрожували 
священикам Московського Патріархату і членам їхніх родин. (...)  

Греко-Католицький кардинал Гузар і провідні представники 
єврейського співтовариства продовжують закликати уряд до перегляду 
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Закону про освіту, що забороняє таким організаціям, як Греко-Католицька 
Церква, організовувати і відкривати початкові і середні школи. (...)  

В армії відсутня служба капелана, проте військовослужбовці мають 
регулярний доступ до церковної служби, а в багатьох підрозділах є 
священики. (...)  

Уряд продовжує сприяти будівництву храмів. За даними на 1 січня 
2006 року, релігійні організації країни використовували для моління 21075 
будівель, причому 6200 — на умовах оренди, а на стадії будівництва 
знаходилося ще 2420 культових споруджень. За період з 1992-го по 2004 р. 
було зведено 4398 будинків за рахунок урядових і приватних коштів. Проте 
представники єврейських і баптистських громад скаржаться на те, що 
державні кошти виділяються тільки на будівництво храмів православної 
церкви. Уряд не виділяв коштів на будівництво чи реконструкцію синагог. 
(...)  

Члени численних громад говорять про труднощі з вирішенням питань 
одержання землі і дозволів на будівництво, що виникають при спілкуванні з 
муніципальними адміністраціями в Києві й інших великих містах. 
Представники УГКЦ скаржаться на дискримінацію з боку муніципальної 
влади Одеси, що заблокувала спроби Церкви одержати земельну ділянку в 
місті. Протестанти-євангелісти висловлюють тривогу з приводу 
дискримінації з боку обласної і міської влади Херсона й Одеси, скаржаться на 
втручання в церковні справи, відмови у продажу землі для будівництва 
церков і нездатності захистити церковну власність. (...)  

Лідери Всеукраїнського баптистського союзу висловлюють скарги на 
Генеральну прокуратуру, що здійснює спроби захоплення будинку 
центрального офісу союзу в центрі Києва. Представники Союзу не 
виключають ймовірності того, що дії Генеральної прокуратури вмотивовані 
внутрішніми політичними питаннями, оскільки один із впливових політиків є 
відомим баптистським проповідником. (...) Незважаючи на звертання 
Римської Католицької Церкви, у тому числі й від імені покійного Папи Івана 
Павла ІІ, уряд не передав Церкві право власності на собор Святого Миколи і 
колишню резиденцію римсько-католицьких єпископів у Києві. Представники 
Римсько-Католицької Церкви також виражають засмучення з приводу 
незадоволених заявок на реституцію власності в Чернівцях, 
Дніпропетровську, Львові, Миколаєві, Севастополі і Сімферополі». «Немає 
жодних зрушень у розв’язанні голосного і затяжного позову з питання 
неналежного використання єврейського цвинтаря в місті Володимир-
Волинський Волинської області. (...)  

Представники мусульманського співтовариства стверджують, що 
відсутність активності Уряду в питаннях повернення власності підриває 
авторитет мусульманських лідерів поміркованого спрямування. Наприклад, 
мусульмани, особливо в Криму, виявляють все більше бажання прислухатися 
до радикальних ісламістських поглядів, особливо до поглядів кримських 

татар — послідовників Хізб ут-Тахрір, що пропагують створення 
інтернаціональної ісламської держави». 

 
* * * 

Під час парламентських і місцевих виборів у березні 2006 р. 
більшість релігійних організацій, як правило, уникали участі в політиці. 
Замість підтримки певних політичних партій багато церковних лідерів радили 
своїй пастві молитися за проведення вільних і чесних виборів. Правозахисні 
організації вважають цей факт серйозним поліпшенням ситуації в порівнянні 
з президентськими виборами 2004 року. (...)  

Уряд продовжує повертати релігійним організаціям власність, 
експропрійовану під час радянської епохи. Так, у Харківській області 
громадам повернуто 8 церков. (...)  

У відповідь на прохання місцевих єврейських організацій 
муніципальна влада Кіровограда заборонила будівництво на місці пам'яті 
жертвам холокоста. Місцева єврейська громада одержала дозвіл на 
будівництво невеликого меморіалу і парку на цьому місці. (...)  

У відповідь на численні скарги лідерів кримських татар 
муніципальна влада Бахчисарая дала згоду на перенесення центрального 
міського ринку з території Азизлер — древнього мусульманського цвинтаря і 
місця паломництва кримських татар.(...)  

Відреагувавши на дипломатичні зусилля США і ЄС, а також відомих 
неурядових організацій і міжнародних академічних установ, Міністерство 
освіти 9 березня 2006 р. переглянуло свою давню політику й офіційно 
визнало теологію академічною дисципліною».  

 
 
Відносини у суспільстві  
 
«У цілому дружелюбні відносини між різними релігійними групами в 

суспільстві сприяли свободі віросповідання. Тим не менше конфлікти між 
місцевими представниками протиборчих релігійних організацій у деяких 
випадках виявили негативний вплив на розширення зв'язків у суспільстві між 
представниками конфесій. 6 лютого 2006 року Асоціація християнських 
журналістів, видавців і ЗМІ піддала критиці телевізійний канал СТБ за 
трансляцію передачі, що містить нападки на євангелічні церкви. На думку 
асоціації, у програмі невірно витлумачені вірування традиційних 
протестантських церков (у тому числі лютеран і баптистів), а євангелічні 
протестанти були названі «сатанистами». (...)  

На прес-конференції 17 квітня 2006 р. президент найбільшої 
протестантської християнської групи Сергій Бельбовець покритикував серію 
телевізійних репортажів і газетних публікацій, у яких християни-євангелісти 
характеризувалися як фанатики і члени сект. Він закликав усі церкви країни 
«стати до строю, пліч-о-пліч, на захист християнських цінностей». (...)  
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Мусульманські лідери в Криму, що представляють кримських татар, 

звинуватили Московський Патріархат УПЦ у підбурюванні 
антимусульманського й антитатарського насильства в Криму. Члени 
меджлісу і кримські правозахисні організації продовжують критикувати уряд 
Криму за появу в школах підручників, що містять образливі й історично 
неточні інформації  про татарських мусульман. У звичайному підручнику для 
5 класу (Віктор Масан. «Історії про історію України») міститься більше 20 
зневажливих даних про мусульман, у тому числі й звинувачення в тому, що 
татарські діти часто використовували «старих українців та інвалідів як 
мішені, практикуючи в стрілянні з луку і рубку шаблею». Підручник з історії 
України XVI— XVIII століть для 8 класу (А. К. Швидко) зображує мусульман 
у негативному світлі. Наприклад, тут міститься помилкове твердження про те, 
що «не проходило й року, щоб татари не завойовували Україну, спалюючи її 
села і міста, убиваючи її громадян і відвозячи полоненних». Одна з 
найбільших правозахисних організацій Криму відзначає, що така 
дезінформація створює в молоді враження про те, що «татари — зло для 
України, а вбивати й грабувати їх — свята справа».  

 
 
Політика уряду США  
 
«Більшість іноземних служителів культу в Україні — громадяни 

США.  Посольство США продовжує втручатися в міру необхідності для 
захисту їхніх прав відповідно до закону. Посольство продовжує моніторинг 
тривалих справ, пов'язаних із цвинтарями в Самборі і Володимир-
Волинському, а також тисне на Генеральну прокуратуру, вимагаючи 
пояснити спроби прокуратури захопити штаб-квартиру баптистського союзу, 
розташовану в центрі Києва. Посол піднімав широкий спектр питань, 
пов'язаних з реституцією комунальної власності і збереженням культурної 
спадщини в бесідах і листуванні з урядовими чиновниками найвищого рівня, 
у тому числі з президентом, прем'єр-міністром, міністром закордонних справ і 
міністром транспорту. (...)  

Неодноразово посол піднімав питання терпимості і боротьби з 
антисемітизмом під час зустрічей з першими особами держави, у тому числі і 
з Віктором Ющенко. (...)  

У липні 2005 р. у листі до міністра освіти посол рішуче виступив за 
офіційне визнання теології легітимною галуззю академічної науки. (...)  

Посольство схвалило видачу гранта Українському Католицькому 
Університету, його Інституту релігії і суспільства на проведення моніторингу 
рівня свободи віросповідання в країні і публікації результатів дослідження на  
найбільш авторитетних та таких сайтах, що їх читають найбільше».  
 

За матеріалами сайту 
www.allamericanpatriots.com 

НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
 

 
 
 
& Согильницька Галина. Літос (або камінь із пращі правди на розвиття 

митрополичого блудословія). – Броварі, 2006. З писаланнями на історичні, 
релігійні та релігієзнавчі джерела автор обстоює необхідність створення в 
Україні Єдиної Помісної Православної Церкви як гаранта повноцінного 
духовного та національного відродження нашого народу. 

 
& Лещинский Анатолий. Особенности богородичного движения в России (из 

опыта социально-философского анализа). – М., 2006. Автор доводить, що 
коріння богородичного руху слід шукати ще в ранньому нерозділеному 
християнстві. Значну увагу він приділяє описанню нинішнього стану 
Православної Церкви Божої Матері Державної, багато з фактів якого 
доступні були лише йому  

 
& Россия и мусульманский мир. Цей бюлетень-двомісячник реферативно- 

аналітичної інформації Бібліотека релігієзнавця УАР одержує з Росії вже 
декілька років. В часописі друкуються статті про мусульманський світ Росії й 
зарубіжжя в його історії і сьогоденні, про актуальні проблеми ісламу як 
світової релігії, події мусульмано-християнського протистояння. 

 
& Черенков Михаил. Третья правда: разговор о вере в конце истории. - М.,2006. 

Цю книгу український автор присвятив проблемам життя в обезбоженому 
світі і ситуаціям постмодерну. Основна тема книги - Я, Інші і Треті : 
стосунки людини з іншими людьми, людини з Богом, Віра, Церква і 
церковна історія.  

 
& Старий Завіт. Популярна енциклопедія.- К., 2006.Хоч Старий Завіт і є 

відомим для багатьох, але це видання про нього є багато ілюстроване й може 
послужити надійним путівником по цій Священній книзі. Ця книга – 
короткий курс географії, релігієзнавства, історії, ботаніки, народознавсва. 
Книга допомагає систематизувати знання з теології. Все тут коротко, на 
основі фактів. Так, сіль в Біблії – символ надійності, нею скріплюють різні 
угоди, а тому Мертве море майже священне як невичерпне джерело солі. 
Книгу можна придбати у книжкових магазинах Києва. 

 

http://www.allamericanpatriots.com
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АКТУАЛЬНА СТОРІНКА 

 
 
 
 
 
14 жовтня, як лакмус для українців, у тому числі й Церков в 

Україні. У заходах, присвячених 64-й річниці створення 
Української Повстанської Армії, в Києві взяли участь 
близько двох десятків ветеранів УПА. Загальна ж 
чисельність учасників, які святкували цю подію, склала 
до 10 тисяч. Організаторами виступили Всеукраїнське 
об’єднання “Свобода”, УНА-УНСО та ще кілька партій 
та об’єднань правого спрямування. Проте вшанувати 
живих ветеранів УПА і віддати данину пам’яті 
полеглих прийшло й чимало безпартійних громадян, 
зокрема і в першу чергу мешканці столиці. 

В той час, коли представники лівих комуністичних сил намагалися на 
своєму мітингу в центрі Києва нав’язати свою точку зору на УПА як на 
зрадників та фашистів, члени правих націоналістичних організацій та 
патріотично налаштовані кияни, що шанують ветеранів УПА, проводили свій 
мітинг на Майдані Незалежності біля арки св. Михайла. Коли була 
сформована колона, щоб підніматися на молебень до Софійської площі, 
начолі цієї колони поруч з ветеранами УПА та дітьми стали священик 
Української Греко-Католицької Церкви та священик Української 
Апостольської Автономної Православної Церкви. На той момент поступила 
інформація, що опоненти, які начебто збиралися біля пам’ятника Леніну на 
Бессарабській площі, там відсутні. Відтак ті отці, що стали в голові колони, 
зробили це, не знаючи, чи не перестрінуть ходу ті, хто грозився її не 
допустити. Шана і хвала пастирям, що мужньо засвідчили свою позицію, не 
ховаючись за спини людей! 

На Софійській площі відбувся молебень за героїв України, де, крім 
священиків цих церков брали участь ще й представники Української 
Православної Церкви Київського Патріархату. Власне, священик цієї Церкви 
отець Сергій, капелан Київського братства вояків ОУН-УПА, наголосив, що, 
хоч офіційну позицію Церкви треба дізнаватися у її предстоятеля, його 
особиста присутність обумовлена його позицією як громадянина України, 
священика та капелана бути там, де український народ і його найкращі 
представники – вояки ОУН-УПА.  

Аналогічно й отець Михайло з парафії УГКЦ міста Червонограда, що 
крокував в голові колони до св.Софії, пояснив свою участь у заході власною 
громадянською і духовною позицією українського священика. Він 
підкреслив: де є народ, де є відстоювання правди, там повинні бути й 
служителі Церкви, яка відстоює свободу народу і повне розірвання кайданів. 

Важко не погодитися з його думками, що Україна поки що є вільною країною 
тільки номінально, фактично ми рабами ще залишаємось, своя справжня еліта 
у нас ще не сформована, а та, що елітою називається, часто дивиться на 
вказівки Північно-Східного сусіда. А тому, з огляду на таку недолю, кожен 
служитель Церкви, кожен, хто любить Україну, мусить бути там, де 
виборюють правду, справедливість, свободу народу. 

 

В колоні, серед інших, йшли миряни УПЦ КП, Українська 
Автокеальна Прапвославна Церква та греко- й римо-католики. Якщо на 
мітингу на Майдані Незалежності, під час мітингу та молебні біля св. Софії 
були представники інших Церков – пошанування й їм, але виразно засвідчили 
своє відношення до події лише Київський Патріархат, Апостольсьва 
Автокефальна Православна Церквіа, Автокефальна і Греко-Католицька 
Церква, а також рідновіри. (О.Недавня) 
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НАШ КАЛЕНДАР 

 
 

 
 
 

АРСЕН РІЧИНСЬКИЙ –  
ІДЕОЛОГ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я 

 
 

Завдяки зусиллям трьох інституцій – 
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. 
Сковороди НАН України, Тернопільської 
медичної академії  ім. Горбачевського та 
Кременецького медичного училища, а якщо 
ближче, то шести осіб – М.Андрейчина, А. 
Гудими, А.Колодного, П.Мазура,  Л.Михальчука і 
О.Сагана – вдалося воскресити із історичного 
забуття видатного громадського і церковного діяча 
України 30-40-х років м.ст., талановитого етнолога 
релігії Арсена Річинського. Син священика із 
волинського села Тетельківці навчався в 
Кременецькій гімназії, Житомирській духовній 
семінарії, на медичних факультетах у 
Варшавському і Київському університетах. 
Працюючи опысля в різних містах і селах Великої 
Волині лікарем, А. Річинський водночас активно 
включився в церковно-громадське життя 

поневоленого Польщею волинського краю. Всупереч проросійським церковним 
силам, зокрема й митрополиту Діонісію,  він організував і провів в червні 1927 
року, як його назвали із-за відсутності в його роботі владик, „З’їзд православних 
мирян-українців в церковних справах”. На ньому йшла мова „про справи 
канонічного внутрішнього устрою Православної Церкви в Польщі”, задоволення 
за його умов „релігійних потреб українського православного населення”. На 
з’їзді були делегати від усіх повітів Волині, Полісся, Холмщинии і Підляшшя. Всі 
вони  були рішуче налаштовані порвати з промосковською частиною ієрархії 
Православної Церкви Польщі. В Резолюції з питання місця національного 
фактору в житті Церкви зокрема було сказано: „Всі народи на Землі покликані до 
царства Божого. Народів привілейованих правдиве християнство не знає, через те 
кожний народ, згідно із засадами Православної Східної Церкви та її церковно-
історичною традицією, має право до виявлення свого релігійного життя у 
своєрідних національних  формах, які не тільки роз’єднують Христової громади, 
а ще й збагачують Вселенську Церкву своєю многобарвністю та своєрідним 
ароматом окремих національних культур і національних характерів”. Обраний 

головою Православно-Церковного Українського Виконавчого Комітету у Річі 
Посполитій Польській А. Річинський для популяризації рішень з’їзду засновує 
журнал „Рідна Церква”. Метою його було „об’єднання усього народу в боротьбі 
за українську національну церкву як основу життя і культури”. Москвофільська 
церковна влада, зокрема митрополит Діонісій, промосковське духовенство 
вбачали в діяльності А.Річинського загрозу своєму буттю, а тому всіляко 
протидіяли будь-яким його діям, впровадженню української мови в богослужбові 
дійства. Наклепи, погрози, нашіптування зрештою закінчилися  тим, що Синод 
Православної Церкви Польщі „за ворожу та шкідливу для Православ’я Польщі 
діяльність” відлучив 15 квітня 1929 року його від Церкви. Окрім масових 
протестів православних українців, ще й церковний суд не знайшов якихось 
порушень з боку відлученого для такого вироку щодо нього. В березні 1930 року 
його було знову прийнято у лоно Православної Церкви. 

Проте примирення А.Річнського з керівництвом Церкви аж ніяк не 
позначилося на активності його громадської діяльності на українсько-церковній 
ниві. Він організовує місцеве товариство „Просвіта”, рух пластунів, налагоджує 
видавництво української літератури, сам пише надто багато праць з проблем 
місця і ролі національного чинника в церковно-релігійному житті. Тут слід 
особливо відзначити написання і видрук Арсеном Річинським в 1932 році праці 
„Проблеми української релігійної свідомості”. Це – фундаментальний твір з 
питань етнології релігії. Враховуючи професійну медичну освіту його автора, 
просто дивуєшся і захоплюєшся від того, з якою науковою глибиною він осягнув 
проблему співвідношення національного і релігійного. Відтак ми можемо 
вважати А. Річинського основоположником етнології релігії (додав би, що не 
тільки української). Запам’яталася організована ним  акція 10 вересня 1933 року в 
Почаєві, коли прибулого сюди на свій 20-річний ювілей єпископства 
митрополита Діонісія  зустрічала молодь із українськими знаменами і гаслами з 
вимогою призначити на укроаїнські землі владик-українців, широкої українізації 
церкви. На віче, яке  відбулося тут же, було прийнято резолюцію з вимогою 
деоросіянення Церкви в Україні.  Акція не завершилася безслідно: на Волинську 
кафедру було призначено архієпископа Олексія (Громадського), але й 
А.Річинський встиг „відвідати Березу Картузьку”. 

Те, що могла якось непомічасти в діяльності А.Річинського польська 
влада, не  дозволяла радянська, яка утвердилася в Західних областях України у 
вересні 1939 року. Як керівника та ідеолога українського автокефального руху  й 
зокрема за написання і поширення книги антирадянського змісту „Проблеми 
української релігійної свідомості” (дивно, бо ж праця була написана до 
радянської присутності в краї) Річинський був вивезений у  жовтні 1939 року як 
політичний в’язень в Горьківську область, а потім – в Казахстан. Оскільки 
політичною діяльністю він тут займатися не міг, то прийшлося, працюючи 
медиком, переорієнтуватися на написання наукових праць з медицини. З 
відбуттям терміну ув’язнення А. Річинського все одно не відпустили в Україну. 
Тут, в далекому Казахстані, на ст. Джусали він і помер  від інфаркту 13 квітня 
1956 року. 
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І ось через 50 років після смерті прах борця за Українське 

Православ’я, загалом за нашу національну незалежність  в Україні. Його 
привезли до Тернополя завдяки прагненням Української Автокефальної 
Православної Церкви повернути його додому, де він буде канонізований як 
мученик за православну віру й Україну. Відзначимо значну роль в цьому 
поверненні (бо ж то надто непросто було) і керівництва УАПЦ, і нашого колеги - 
тернопільського професора-релігієзнавця, керівника осередку Української 
Асоціації релігієзнавців Арсена Гудими. 

Обсяг  цієї статті не дає можливості розкрити  повністю всі теоретичні 
здобутки творчої спадщини А.Річинського як етнолога релігії, борця за 
відродження Українського Православ’я. Для пізнання його наукової вдачі треба 
опрацювати книгу „Проблеми української релігійної свідомості”. Зауважимо, що 
творчою вдачею мислителя є насамперед сформульовані ним шість засад єдності 
християнства і націоналізму. Ними є: 1. Якщо єднання людини з Богом 
відбувається передовсім через Церкву, то внутрішня будова її зберігає ту ж 
засаду, що й Бог. 2.Кожний з індивідуальних типів релігії виявляє одну якусь 
сторону вічного Буття, водночас, як члени одного Тіла  Христового, доповнюючи 
інші. Відтак різнорідності мусять існувати вічно. 3. Ознакою окремого типу 
християнства служить відмінний напрямок релігійної думки, різниця 
національної психіки, суттєві особливості народного світогляду, національне 
забарвлення культу, своєрідне релігійно-національне мистецтво та ін. 4. 
Створення своєї особливої релігійно-національної культури є природною метою 
зрілої нації. Для розбудови своєї релігійно-національної культури народ мусить 
мати певний ступінь національної свідомості, почуття територіального 
патріотизму. 6. Християнським духом овіяний патріотизм не визнає ні ялового 
релігійного  інтернаціоналізму, ані національного месіанізму, національного 
еготизму. 

Аналізуючи релігійне життя українців і росіян, А.Річинський 
аргументовано показує його глибоку протилежність. „Москалі легковажать 
життя, культуру, історичний і навіть моральний поступ,- відзначає він. – Вони 
чекають кінця світу, а разом з ним – і чудесного воскресіння нового Космосу й 
нового боголюдства, в якому сподіваються зайняти виключне місце як „вибраний 
народ”. Тому вони так настирливо винищували самобутність Українського 
Православ’я, використовуючи з цією метою й адміністративні утиски, і так зване 
„культурне зближення”. „Вплив росіян на підбиті народи взагалі був нещасним”,- 
з жалем констатує А.Річинський, ілюструючи це долею українського народу. 
Саме тому потрібно викорінювати не лише зовнішні ознаки московської неволі, а 
й виполоти російські нашарування наявні на нашій національній свідомості. 
„Відновити слід, - висновує мислитель, - давнє Українське Православ’я з його 
духовним розумінням християнства, з його народницькою структурою, з його 
світлими традиціями – громадською активністю, релігійною терпимістю й 
поєднавчою тенденцією”. 

 
Професор А.КОЛОДНИЙ 

СОНЯЧНИЙ ЮВІЛЕЙ 
 
12-го серпня 2006 року виповнилося 

75 років професору Миколі Михайловичу 
ЗАКОВИЧУ. 

Уперше зустрівся з ним у сiчнi 
далекого вже 1977 р. в Івано-Франківську, де 
нинiшнiй ювіляр працював завідувачем вiддiлу 
Інституту фiлософiї iмeнi Г.С.Сковороди. 
Отримав по-справжньому батькiвськi напуття й 
поради Миколи Михайловича, стаючи на 
стежку аспiрантських пошукiв. Адже знав 
свого наставника як автора фундаментальних 
праць з проблем духовної культури, й 
передусiм на ниві святково-обрядової сфери 
культури нашого народу. Але тоді й гадки не 
мав, що через ciм рокiв працюватимемо разом у 
Київському педагогiчному iнcтитуті iм. 

О.М.Горького. 
Микола Михайлович Закович народився в с. Кутище Тлумацького 

району Iвано-Франкiвської областi. Закiнчив фiзико-математичний факультет 
Станiславського педагогiчного iнституту (1955), Академiю суспiльних наук у 
Mоскві, зокрема acпipaнтуру за спецiальнiстю "фiлософiя" й захистив 
кандидатську дисертацiю (1967). 

Трудову дiяльнiсть розпочав у загальноосвiтнiй школi вчителем (з 1955 
р.), працював лектором комсомольського i партiйного обласних комітетів (з 1961 
р.), згодом перейшов на науково-дослiдну роботу в Iнститут фiлософiї iмені 
Г.С.Сковороди Академії наук України, де працював старшим науковим 
спiвробiтником, а згодом – завiдувачем вiддiлу цього Інституту в Iвано-
Франкiвську (з 1969 р.). Потому обiймав посаду завiдувача сектору фiлiалу 
Aкадемії суспiльних наук у м. Києвi (з 1978 р.), з 1983 р. завiдував кафедрою 
НПУ iм. M.П.Драгоманова, а з 2003 р. став професором цiєї кафедри. 

М.М.Закович дослiджує проблеми духовної культури, особливостi 
функціонування й еволюцiї релiгiйної свідомості вipуючих в умовах сучасного 
науково-технічного прогресу. Має понад 120 наукових праць. Biн є автором i 
науковим редактором пiдручникiв для cтудентів вищих навчальних закладiв 
України. Серед них: навчальний посiбник "Українська і зарубіжна культура"; 
пiдручник "Релiгiєзнавство"; пiдручник "Академiчне релiгiєзнавство"(у співавт.); 
"Радянська обрядовiсть i духовна культура" та iн. 

Чимало праць ювiляра присвячено актуальним питанням духовної 
культури на зламi столiть: "Духовна культура особистостi педагога" (1989); 
"Релiгiя i цивiлiзацiя" (1991); "Культура i релiгiя" (1993); "Питання свободи 
cовісті у фiлософськiй спадщині М.П.Драгоманова" (1995); "Iдея єдності 
українських церков від Петра Могили до сучасностi" (1996); "Християнство в 
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контексті iсторії України" (1997); "Релiгiйний чинник у консолiдацiї нації" (1998); 
"Релiгiйна oсвіта в Україні в контексті свободи cовісті" (1999); "Духовнiсть i деякi 
аспекти її формування" (2000); "Досягнення сучасної науки i релiгiйна 
cвідомість" (2001); "Секуляризацiя релiгiї в контексті глобалiзацiї" (2003) та iн. 

Науковий доробок вченого широко вiдомий у нашiй країні й 
закордоном. Biн неодноразово брав участь у багатьох мiжнародних та 
всеукраїнських наукових конференціях. 

Професор М.М.Закович визнаний як один з провiдних науковцiв i 
фахiвцiв у галузi вищої освiти України, зокрема викладання культурологiї, 
релiгiєзнавства, етики та естетики. За його участi розроблено концепцiю i 
визначено змiст культурологiчних дисциплiн. Ювiляр плiдно працює у комісіях 
Miністерства освiти i науки України з розробки рекомендацiй для директивних 
opraнів у cправі розбудови нацiональної освiти в нашiй державi. 

Результати наукових дослiджень Миколи Михайловича органiчно 
пов’язані з педагогiчною дiяльнiстю. Його заняття iз студентами вiдзначаються 
змiстовнiстю, високим теоретичним i науково-методологiчним piвнем. 

Науково-педагогiчну дiяльнiсть професор М.М.Закович поєднує з 
пiдготовкою кадрів вищої квалiфiкацiї. Пiд його науковим керiвництвом 18 
аспірантів захистили кандидатськi дисертацiї на здобуття наукового ступеня 
кандидата фiлософських наук, а 6 осiб - докторські дисертацiї. Ювiляр – член 
спецiалiзованої вченої ради в Iнститутi фiлософiї iмені Г.С.Сковороди НАН 
України та спецiалiзованої вченої ради Київського Національного унiверситету 
iмені Тараса Шевченка. Вмiло здійнює керiвництво аспiрантурою i 
докторантурою з культурологiї i релiгiєзнавства, якi дiють при кафедрi 
культурологiї нашого унiверситету. Велику роботу проводить у cправі 
вiдродження української духовної культури, передусім на нивi культурологiї та 
релiгiєзнавства. З iнiцiативи професора в унiверситетi вiдкрито вiддiлення 
релiгiєзнавства, яке готує викладачiв для вузiв І та ІІ piвнів акредитації. 

За сумлінну працю Микола Михайлович неодноразово вiдзначався 
подяками ректорату та почесними грамотами Miністерства освiти i науки 
України, двiчi нагороджувався званням "Вiдмiнник народної освiти Укpaїни". За 
визначнi досягнення у cправі розбудови національної освiти в Україні професору 
М.М.Заковичу присвоєно Почесне звання "Заслужений дiяч науки i техніки 
України". Вагоме слово фiлософа слугує духовному вiдродженню України. 

Професора М.М.Заковича цiнять i глибоко шанують у колективi 
драгомановцiв за йога високу компетентність, вимогливiсть та людянiсть. А пiсля 
напружених робочих буднiв його з нетерпiнням чекають вдома люблячі дружина 
Світлана Миколаївна, донька Анна, онуки Тетяна i Антон і маленька правнучка 
Свiтланка. 

Зичимо ювiляровi мiцного здоров’я й щасливого довголiття. З роси Вам i 
з води, дорогий Миколо Михайловичу! 

 
Від колективу кафедри культурології 

доцент О. Магеря 

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 
 
 

 
 

ЦЕРКВА ХРИСТА В РІЗНОМАНІТТІ ЇЇ ВИЯВІВ* 
 

Рубіж 18-19 століть для США означений масовими християнськими 
рухами, що на меті ставили повернути християнству первісний вигляд. В цей час 
зароджується і набирає сили так званий рух відродження або духовного 
пробудження, який був викликаний передусім кризовою ситуацією в 
християнстві Америки, що склалась в підчас і після Американської революції 
(1775-1783). З огляду на переміщення західного кордону держави, міграцію 
населення, велику кількість жорстоких воєн і тенденцію деяких районів США до 
розділення церкви і держави, знецінення, як в релігійному середовищі, так і в 
суспільстві, моральних норм, відсутність професійних провідників, в 
американському християнстві того часу був помітний процес поступового 
занепаду. Хвиля так званого духовного пробудження, яка ставила за мету 
здійснити ряд невідкладних позитивних змін в християнстві, не давала належних 
результатів і призводила до ще більшого хаосу і нових церковних роз’єднань, 
оскільки служителі різноманітних церков займали різні позиції в церкві щодо 
цього руху. 

 
ПОЯВА ЦЕРКВИ ХРИСТА В АМЕРИЦІ. На фоні цих подій стає 

помітною діяльність Б.У Стоуна (1772-1884), Кемпбеллів (Томаса 
(1763-1854) та його сина Александера (1788-1866)), Д. О’Келлі і Е. 
Сміта. На початку 1800-х років вони, на той ще час не об’єднані 
спільними зусиллями, ставили незалежно один від одного подібні 
питання з реформування християнства, засобів і шляхів їх 
вирішення. Кожен з них, незалежно один від одного, намагався 
початково реформувати елементи, які не відповідали, на їх погляд, 
Святому Писанню і які кожен з них помічав у своїх деномінаціях. 
(Всі вони були членами різних протестантських церков: Кемпбелли 
були спочатку пресвітеріанами, а згодом - баптистами; Стоун – 
пресвітеріанином; О’Келлі – методистом; Сміт – баптистом.) Але 
після того, як їхні спроби реформувати деномінації, в членстві яких 
вони були, так і не увінчалися успіхами, кожен з них поступово 
прийшов до висновку, що жодного прогресивного значення не 
можуть мати часткові зміни в лоні однієї деномінації, бо ж 

                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій релігійній 
течії. 
* Автор тексту – кандидат філософських наук, докторант Інституту філософії імені 
Г.С.Сковороди НАН України Павло ПАВЛЕНКО. 
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проблема поділу все одно залишається актуальною і завдає багато шкоди 
поширенню християнства й ідеї християнської єдності взагалі. Піддавши критиці 
всі реформаторські і протестантські рухи, їх неспроможність вивести 
християнство не тільки з кризи, але й змінити його кардинально (тобто повернути 
йому первісний вигляд), вони поривають кожен з власною церквою і починають 
проголошувати ідеї повернення до Християнської Церкви зразку Нового Завіту і, 
разом з тим, стають начолі нового християнського руху – руху Реставрації, 
ставлячи на меті вже не реформування основ Церкви (як конкретно однієї 
вираженої деномінації, так і віровчення християнської церкви взагалі), а саме 
проведення реставраційної, як вони це називали, роботи в ній. 

Реставрація, на думку Стоуна, Кемпбеллів та О’Келлі, мусила повернути 
християнству первісну простоту Новозавітної церкви, знищити всі поділи за 
віросповіданням. Власне, в поняття реставрації вони вкладали ідеї повернення до 
першоджерел і першооснов християнства, але не шляхом реформи, а шляхом 
повного відродження. Вони 
проголошували, що реставрація 
християнства можлива лише на 
підґрунті однієї тільки Біблії. 
Ось як ця ідея викладена в книзі 
Г.Оуена «Христос Нового 
Завіту і Його Церква Нового 
Завіту»: «Я вірю, що сьогодні 
можна відродити Церкву, якою 
вона була в часи Нового Завіту. 
Якщо знайти креслення будівлі, 
зведеної тисячоліття тому, і 
віднайти саме такі будівельні 
матеріали,то чи можна 
збудувати точнісінько таку ж будівлю, як та, що її було зведено тисячоліття 
тому? Відповідь: «Так». Ми маємо плани , накреслені Богом для створення Його 
церкви. Їх викладено в Новому Завіті. Ми маємо людей - точнісінько той самий 
будівельний матеріал. Якщо ми уважно застосуємо зразки Божого слова по 
відношенню до життя теперішніх заблудлих чоловіків і жінок, то ми матимемо 
Божу сім’ю, Церкву. Щоб здійснити це, нам треба повернутися до віри і 
практики, яких чекає Бог від Церкви. Ми повинні повернутися до християнства 
Нового Завіту». Ідеї реставрації, започатковані Стоуном, Кемпбеллами і О’Келлі, 
починають широко розповсюджуватися з початком 19 століття і вже до середини 
його реставраційний рух став одним з найчисельнішим серед релігійних спільнот 
США. 

На тлі цього руху починають виникати нові християнські деномінації, 
які, кожна по-своєму, своєрідно починають втілювати висунуті реставраційні 
ідеї, а саме: «Християнська Церква» (чи «Учні Христа»), «Незалежні 
Християнські Церкви» (чи «Консервативні Християнські Церкви»), «Церква 
Христа» та багато інших. 

«Церква Христа» була логічним продовженням і втіленням 
реставраційного процесу. «Члени Церков Христа являють собою спільність 
людей відродженого духу, що палко бажає відновлення в наші дні первісної 
Церкви, заповіданої нам Новим Завітом» [Барнетт Д.Р. Церква Христа]. Але, 
незважаючи на те, що Церква Христа «виступає за релігійну єдність, що 
ґрунтується на Біблії», вона сама далеко не є єдиною релігійною організацією, а 
швидше складається з великої кількості християнських Церков, що подекуди 
мають спільність лише в назві. Таким чином під назвою «Церква Христа» 
виступають розрізнені доктринально християнські конфесії, які, власне, мають 
одні корені, бо беруть початок від реставраційного руху, але подекуди не 
визнають одна одну. Так, у світі налічується багато «Церков Христа», які мають в 
тій чи іншій мірі характерні лише для них і відмінні одна від одної ознаки. 
Церква Христа швидше уподібнюється не церкві в звичайному розумінні цього 
слова, а широкій сітці незалежних одна від одної неохристиянських організацій, 
що мають спільність (а часом і не мають спільності взагалі) лише за окремими 
поглядами. Т.Лоуренс в книзі «Яка церква істинна?» зазначає, що до розколу в 
реставраційному рухові призвели дві події. «В 1849 році було організовано перше 
місіонерське товариство, із-за чого й виникли розходження. Між 1851 і 1860 
роками в Мідвеї, штат Кентуккі, в богослужіння була введена інструментальна 
музика. (До цього церква використовувала у своїх богослужіннях тільки 
вокальну музику без інструментального супроводу.) Найбільш консервативні 
групи, що протидіяли місіонерському товариству й інструментальній музиці, 
були широко відомі як «Церкви Христа». Найбільш ліберальні церкви, які 
визнали місіонерське товариство і інструментальну музику, були відомі як 
«Християнські Церкви» (на півночі США більшість з них були ще відомі як 
«Церкви Христа»). Таким чином відбувся перший поділ, який за собою поніс і 
багато інших з причини непорозумінь в питаннях доктрини. 

 
ЦЕРКВА ХРИСТА В РІЗНОМАНІТТІ ЇЇ ТЕЧІЙ. Сьогодні можна 

виділити основні групи, що виступають під назвою «Церкви Христа»: 
1. Церква Христа, яка не використовує інструментальний супровід під 

час богослужіння. Власне саме ця риса є її основною характерною ознакою в 
порівнянні з іншими Церквами Христа. 

2. Церква Христа, характерною рисою якої є проголошення ідеї 
використання під час богослужіння разом зі співом інструментальної музики. Її 
неофіційно ще називають «Інструментальною». 

3. Церква Христа, яка відома ще під назвою «Бостонський рух», 
характеризується здебільшого своєю місіонерською діяльністю серед студентів і 
викладачів вищих навчальних закладів, маючи ще неофіційну назву 
«Молодіжна». 

4. Церква Христа (яку неофіційно ще називають «Ліберальна»), що 
характеризується, порівнюючи з іншими Церквами Христа, своїми вільними 
(ліберальними) поглядами як на вчення Нового Завіту, так і на церковне життя 
взагалі. 
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Спільним і найголовнішим положенням для них є проповідування у світі 

Євангелії Ісуса Христа. «Наша діяльність подібна до місії Спасителя – знайти та 
спасти те, що загинуло. Для того, щоб здійснити це, Церква Христа бере участь в 
трьох видах діяльності: проповідь Євангелії Ісуса Христа загубленим людям; 
навчання християн Біблії з тим, щоб зміцнити їх і Церкву; добродійність для 
нужденних» [Кемпбелл P. Що є Церква Христова]. Вони вірять в 
богонатхненність Біблії і вважають її єдиним керівництвом як для Церкви, так і 
для особистого життя кожного окремого члена Церкви. Р.Кемпбелл, один з 
лідерів появи Церкви в Україні, пише в одному з проспектів церкви: «Церква 
Христова не приймає вчення людини, включаючи написані людьми віровчення, і 
не визнає традиції людей, як авторитет. Ми дотримуємося вчення лише Біблії. 
Біблія – слово Боже, Його істина. Тільки вона може зробити людину вільною. 
Нашим віровченням є Біблія, вона – єдиний авторитет для нашої віри. Ми 
говоримо те, що говорить Біблія. Ми не навчаємо тому, чому не вчить Біблія». 

Проповідники Церкви Христа не надто акцентують увагу на іменах 
провідників реставраційного руху, від діяльності яких бере свій початок ця 
конфесія. Вони проголошують, що Церква Христа започаткована не окремими 
людьми і не в XIX столітті в США, а створена безпосередньо самим Господом 
Ісусом Христом через апостолів в Єрусалимі 33 року І ст. н.е. (Дехто вживає 30 
рік замість 33, обґрунтовуючи це тим, що «монах Діонісій Екзігус, який закладав 
основу календаря, допустив зміну в даті народження Христа з математичною 
похибкою в 4 роки» [Уолдрон Д.Ю. Вступ до віри]) «Фактично Церква Христа 
існує майже дві тисячі років. Церква, яка є Царством Христа на цій Землі, була 
заснована в 30 р., в день стародавнього іудейського свята – П’ятидесятниці, через 
п’ятдесят днів після Воскресіння Ісуса і через десять днів після його повернення в 
небеса. Цей факт записаний в другому розділі книги Дій» [Кемпбелл P. Що є 
Церква Христова]. «В Новому Завіті не було деномінацій, сект, які існують нині. 
Ісус бажав, щоб всі віруючі були об’єднані однією Церквою. Церква Христа – не 
секта. Секти з’явилися на багато років пізніше після виникнення Церкви Христа. 
Церква Христа, до якої ви тепер належите, це є група християн, яка намагається 
жити, працювати і поклонятися, як те визначає Новий Завіт» [Методичне 
керівництво «Правильний початок»]. В одному з навчальних посібників Церкви 
зазначається: «Церква не являє собою деномінацію. Це - не секта чи партія в 
християнстві. Христос обіцяв побудувати Церкву (Мт. 16:18), а не велику 
кількість різних церков, які служили б підставою для поділу його послідовників 
на ворожі групи. Сучасний поділ віруючих – результат невдачі, нездатності 
слідувати слову Божому. Поділ на деномінації був визнаний як «сором 
християнства». Бажанням Христа було, щоб всі віруючі в Нього об’єднались в 
Його єдиному Тілі – Церкві. Христос неподільний. Ідеальне положення – «щоб 
не було поміж вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в 
думці одній» (1 Кор. 1:10). Так. Єдність у вірі і житті серед дітей Божих – це 
суттєво. Але ця єдність не може бути досягнута шляхом компромісу з істиною. 
Оскільки Христос вимагає єдності, а деномінаціоналізм руйнує цю єдність, то 
мусить бути віднайдена альтернатива деномінаціоналізму. Єдина прийнятна 

альтернатива – це Церква, яку обіцяв Христос, викупив своєю кров’ю і скеровує 
яку Своїм богонатхненним словом! Звідси випливає, що Церква, яка описана в 
Новому Завіті, не може бути деномінацією. Навпаки, вона – єдине Тіло Христа, 
що складається із всіх, хто перебуває в Христі». 

Таким чином, стрижневим положенням Церкви Христа є проголошення 
ідеї однієї істинної Церкви, що належить Христові. Члени Церкви вірять, що їхня 
Церква була створена в першому столітті і саме про неї йдеться мова в Новому 
Завіті. Інших істинних Церков поруч з Церквою Христа бути не може, бо ж 
містичне тіло у Христа одне (Еф. 4:3,4; 1 Кор. 12:20). «Ми не розглядаємо себе в 
якості типової конфесії, як, наприклад, католики, протестанти, православні чи 

представники юдейського 
віросповідання; ми лише 
члени тієї самої первісної 
Церкви, засновником якої 
був Ісус і в ім’я якої Він і 
був розіп’ятий. Ось чому 
(і це зовсім не випадково) 
наша Церква й носить 
його ім’я. Власне 
поєднання слів «Церква 
Христа» використовується 
зовсім не для того, щоб 
вказувати на конфесійну 
належність, а швидше як 
описова назва, що 

підкреслює те, що дана Церква належить Христу» [Барнетт Д.Р. Церква Христа]. 
«Церква Христа не є якоюсь деномінацію. Ми не пов’язані з Католицькою 
Церквою, мормонами, деномінаціями, що вийшли з протестантської реформації, 
та іншими релігійними групами. Ми не є частиною якоїсь деномінації, ми 
належимо тільки Богові. Ми - просто Християни, яких Бог призначив бути його 
послідовниками. Ми наслідуємо зразок Церкви, про яку говориться в Новому 
Завіті Ісуса з тим, щоб бути такою ж неденомінаційною Церквою, якою була 
Церква, яку заснував Син Божий в першому столітті» [Кемпбелл Р. Що є Церква 
Христова]. 

Послідовники Церкви Христа вірять, що єдиний шлях до досягнення 
церковної єдності лежить в поверненні до біблійного вчення. Вони не згодні йти 
на компроміс з іншими деномінаціями, бо ж вважають що «компроміс не 
приносить єдності». 

Усі Церкви Христа відрізняються від інших християнських церков своїм 
розумінням, як вони називають, «Божого плану спасіння». Церква Христа вчить, 
що людина одержить спасіння, коли виконає наступні умови: 

1. Людина мусить передусім почути істинно вірну Євангельську 
Вістку, яку проголошує тільки «Церква Христа». 



68                                                         69 
2. Людина повинна повірити в те вчення, яке вона почула в «Церкві 

Христа» чи від члена цієї церкви. 
3. Людина, на підставі цього, мусить визнати себе грішною і щиро 

покаятися перед Богом за свої гріхи. 
4. Людина мусить визнати Ісуса Христа як свого Господа і власного 

Спасителя. 
5. Зрештою, якщо перші п’ять положень були дотримані, треба 

отримати водне хрещення через повне занурення в воду. 
  
ДОКТРИНАЛЬНІ ОСНОВИ І ОБРЯДОВА ПРАКТИКА. На перший 

погляд план спасіння нічим не відрізняється від того, який проголошують Всі 
протестантські церкви. Але це не так. «Не все, що називається хрещенням в 
релігійному світі, є саме тим єдиним новозавітнім хрещенням» [Олбрайт O. 
Хрещення]. Вчення про хрещення є одним з найголовніших. Вони вчать, що 
тільки під час хрещення людина отримує спасіння і прощення. «Згідно з волею 
Господа, всім, хто увірував і покаявся, необхідно охреститися, щоб отримати 
прощення гріхів. Дуже важливо, щоб люди виконували всі Божі заповіді. У світлі 
прикладу і вчення Христа важко зрозуміти, чому так багато релігійних діячів 
сьогодні принижують роль хрещення і намагаються переконати своїх слухачів, 
що не так вже воно й важливе. Деякі повністю ігнорують його. Хрещення – це 
пряма вказівка Божа» [Котем П. Біблійне хрещення]. «Церкви Христа 
користуються репутацією церков, які надають особливого значення необхідності 
хрещення. Тим не менш, ми не розглядаємо хрещення як «церковний обряд», а 
лише як виконання заповіді Христа. Новий Завіт вчить, що хрещення є основним 
актом, необхідним для спасіння (Мк. 16:16, Дії 2:38, 22:16). Ми не практикуємо 
хрещення немовлят, тому що Новий Завіт говорить про те, що хрещення 
необхідне для грішників, котрі навертаються до Господа Бога з вірою і при цьому 
каються. Немовлята ж невинні і безгрішні. Вони не можуть каятися в ролі 
віруючих. Єдиною формою хрещення, яку ми практикуємо в Церквах Христа, є 
хрещення через коротке занурення під воду» [Барнетт Д.Р. Церква Христа]. 

Усі «Церкви Христа» проголошують доктрину одного хрещення. 
Винятком буде лише «Бостонський рух», який практикує серед своїх членів 
також повторні хрещення члена церкви, коли той після періоду невірності перед 
Церквою і Богом кається у своїх гріхах. Він є кандидатом для повторного 
хрещення. 

Важливе місце в доктрині «Церкви Христа» посідає положення про 
сім’ю, шлюб, розлучення і повторний шлюб. В статті «Відносини в сім’ї» 
зазначається: «Шлюб і сім’я продиктовані Богом для щастя. Біблія дає життєво 
важливе керівництво для організації сім’ї і керівництва сім’єю. Шлюб мусить 
продовжуватися доти, доки члени подружжя живуть. Пов’язавши себе шлюбом, 
двоє людей не мають іншого вибору, як тільки зробити свій шлюб щасливим. Не 
зробити ж всього можливого для того, щоб подружжя було щасливим, означає 
скоїти гріх проти Бога. Це також не залежить від того, чи обоє члени подружжя 
(чи навіть один з двох) є християнами». Церква Христа визнає шлюб святим і 

недоторканим. Вона виступає за моральну чистоту сім’ї і надає великого 
значення християнському вихованню дітей. «Необхідно вчити дітей поважати 
своїх батьків. Переступом проти Бога буде непослух батькам; а батьки, які не 
здатні зробити все можливе, аби навчити своїх дітей бути слухняними, не тільки 
завдають собі багато смутку, але й ставлять душі власних дітей перед небезпекою 
пекла». 

Використовуючи текст Євангелії від Матвія (19:1-9), Церква вчить, що в 
повторний шлюб людина може вступити тільки на підставі двох причин: смерті 
одного з членів подружжя і на підставі подружньої невірності, що може бути 
виражене тільки через статевий акт. Одначе в Церкві визнають, що є інколи й 
інші труднощі в шлюбі. Уявімо, наприклад, що дружину жорстоко ображає 
чоловік. Чи треба вимагати, щоб вона залишалася з ним в шлюбі? Апостол Павло 
дає вказівки в Першому посланні до Коринтян ( 7:10-11), де, зокрема, ним 
розглядається такий випадок. Світ відноситься до розлучення як до прийнятного 
вибору, але люди, котрі знають Закон Божий, розуміють, що душі можуть бути 
загублені навіки внаслідок порушення цього Закону. Це підкреслює важливість 
наступного – ніколи не вступайте до сумнівного шлюбу» [Відносини в сім’ї]. 
Фактично Церква забороняє вступати до шлюбу своєму членові, який, будучи 
стороною невинною, має розлучення з хибного мотиву (тобто не з причини 
статевої невірності іншого члена подружжя). Церква вчить, що для вірного її 
члена церкви неприпустимо бути у зв’язках сумнівного шлюбу. Життя такого 
подружжя розглядається Церквою як постійна практика гріха, а саме – перелюбу. 

Характерним для всіх Церков Христа є визнання всієї історії 
християнської Церкви як історії великого відступництва. Вони вважають, що від 
часу перших століть (тобто зі смертю останнього з апостолів і вірних 
провідників) Церква Христа як така перестала існувати і її фактично не було у 
світі до часу Реставраційного руху. Д.Ю.Уолдрон у своєму «Вступі до віри» 
доводить це, даючи схематичну ілюстрацію цього процесу. Його схема ілюструє 
«відступництво, протестантську реформацію і, як він зазначає, необхідність 
заклику до людей відвернутися не тільки від загальної зневіри, але й від темряви 
деномінаціоналізму (поділення церков на конфесії), а також звернутися до 
Царства Христа і Бога. Церква Христа – це Царство Боже на планеті Земля». «Я 
належу до Церкви, - говорить Г.Оуен, - яка має на меті повернення християнства 
до щирості ідей та ритуалів, задуманих Богом. Поки що ми намагаємось 
зрозуміти, чого бажає від нас Бог. Ми дбайливо вивчаємо організацію Церкви 
Христа в першому столітті і намагаємось зробити так, щоб Церкви, де ми 
молимося і служимо Богові, мали таку ж саму розбудову, як і Церква, заснована 
ним в першому віці. Це буде данина поваги до нього». 

Каменем спотикання серед Церков Христа було і є питання 
інструментальної музики. Фактично ця християнська конфесія зараз розділена на 
два табори, серед яких перший вважає використання інструментальної музики в 
Церкві явищем прийнятним і гідним Писання; інший – навпаки, неприпустимим і 
навіть гріховним, оскільки не є в згоді з Писанням. Перший і другий табори 
аргументують свої позиції з цього питання окремими положеннями Біблії. 
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Музичне питання дійсно болюче й проблематичне для цієї конфесії, бо ж не раз 
призводило до конфліктних ситуацій як між членами Церкви, так і цілими 
громадами. 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЦЕРКВИ ХРИСТА. Спільними для 

всіх Церков Христа є наступні Положення: 
1. Віра в Біблію як в єдине керівництво і авторитет в духовному житті. 

Тому в усіх «Церквах Христа» на перше місце ставиться вивчення Біблії по 
окремих темах за допомогою методичних посібників. Члени Церкви вірять, що 
Дух Святий говорить до людини не безпосередньо, а тільки через Біблію. 

2. Віра в доктрину Церкви як єдино правильне відроджене вчення 
Христа в сучасному світі. Доктрина Церкви є святою і недоторканою. 
Збереження доктринальної чистоти є одним із першочергових обов’язків 
кожного члена Церкви. 

3. Повне невизнання інших християнських конфесій (зокрема, 
протестантів, католиків, православних). Церкви Христа проголошують 
монополію на володіння істиною Божою у світі. 

4. Віра в Церкву Христа як в єдину істинну Церкву на світі, бо ж лише 
її однієї головою є Ісус Христос. 

5. Віра в обов’язкове виконання обряду хрещення. 
6. Віра в Триєдність Бога.  
7. Вони вірять в гріхопадіння Адама і Єви, але не визнають ідеї 

наступності гріха. Тому діти, згідно доктрини Церкви Христа, народжуються 
безгрішними (Єз. 18:20).  

8. Член Церкви має обов’язково відвідувати всі богослужбові заходи 
Церкви. Невідвідування може бути пов’язане тільки з поважною причиною. В 
деяких громадах член Церкви, який не відвідав підряд декілька богослужінь, 
підлягає виключенню з Церкви. 

9. Обов’язкове щонедільне виконання обряду Причастя – «Вечері 
Господньої». Вони вважають, що прісний хліб і вино (в деяких громадах 
використовується виноградний сік) не мають в момент причастя ніякого 
містичного змісту, а є лише символами тіла і крові Христа. Вони вважають, що 
Вечеря Господня заснована Христом лише тільки для спомину його смерті, але 
сам спомин повинен бути гідний християнина. 

10. Обов’язковим для члена церкви є щонедільний грошовий збір. 
Обсяг свого грошового внеску визначається безпосередньо самим членом 
Церкви, водночас тримаючи на увазі тексти Євангелії від Луки («Давайте і дадуть 
вам. Бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють і вам». 6:38) та Другого 
Послання до Коринтян апостола Павла («Нехай кожен дає, як серце йому 
призволяє, - не в смутку й не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає». 
9:7). 

Що стосується організаційної структури Церков Христа, то тут важко 
знайти одну якусь точку зору. Вище вже зазначилося, що Церкви Христа у своїй 
більшості не є доктринально єдиною спільнотою і мають помітні розходження з 

питання організації і церковного керівництва. Частина з них має структуру 
централізованого підпорядкування з широкою сіткою розгалужень на рівні і 
підрівні, що починаються з лідера (чи групи лідерів), 
що очолює керівний центральний орган у світі, і 
доходить до лідера (чи групи лідерів) місцевої громади. 
Серед Церков Христа є й такі, які взагалі не мають 
централізованої системи підпорядкування й 
керівництва. Вони, власне, складаються з спільноти 
самокерованих на місцевому рівні громад. Тут важко 
визначити конкретно, які саме Церкви є 
централізованими і нецентралізованими за своєю 
структурою, тому що, наприклад, Інструментальна 
може бути як централізованою, так і ні. Так звана 
Ліберальна подекуди може складатися з окремих 
самокерованих громад, але відома також «Церква 
Христа - Ліберальна» з чіткою організаційною 
структурою і центральним органом начолі, якому 
підпорядковуються всі громади місцевих, регіональних і національних рівнів, 
начолі яких стоять призначені пресвітери (єпископи). 

 Власне, лише «Бостонський рух» має чітку систему (ієрархію), яка 
починається не просто на місцевому рівні з єпископа, але навіть на місцевому 
рівні єпископу підпорядковані окремі групи членів громади, що складаються з 
чотирьох осіб (вся місцева громада поділена на такі маленькі групи), начолі яких 
стоїть призначений лідер. Декілька «четвірок» об’єднані в так звану «зону», 
керує якою також призначений лідер. Зрештою всі «зони» підпорядковуються 
лідеру місцевої (міської) церкви. Всі ці групи підлеглі вже вищому лідеру. 
Зрештою система вся доходить до головного лідера Церкви у світі. 

Церква Христа, яка не практикує інструментальної музики в церкві, 
здебільшого складається з поодиноких самокерованих громад, які лише 
співпрацюють між собою, не підпорядковуючись одна одній. Ось як ця позиція 
розглядається в ряді публікацій цієї групи. «Церкви Христа не мають нічого 
спільного з організаційними путами сучасної бюрократії. Так, наприклад, Церкви 
Христа не обтяжені вищестоящими керівними органами – ні районними, ні 
регіональними, ні національними – у них немає «земної штаб-квартири» чи 
іншого керівного центру. Кожна конгрегація є автономною, тобто 
самокерованою, а разом з тим і незалежною від інших громад. Єдиний зв’язок, 
що об’єднує конгрегації між собою – це загальна вірність в слідуванні заповітам 
Біблії і Христа. Церкви Христа не влаштовують ні щорічних з’їздів, ні 
конференцій; вони не володіють офіційним органом друку. Водночас, незалежні 
конгрегації співпрацюють в таких справах, як утримування дитячих будинків і 
будинків для літніх людей, беруть участь в спільній місіонерській діяльності. 
Кожна конгрегація керується за місцем реєстрації, на підставі плюралізму 
старійшин, вибраних членами громади. Біблія говорить, що Ісус – голова Церкви. 
Оскільки Ісус є нашим головою і сидить праворуч Отця в небесах, то й штаб-
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квартира Церкви Христової – в небі». Всі керівні органи Церков Христа, що 
мають централізовану організаційну структуру, знаходяться в США. 

 
ЦЕРКВА ХРИСТА В УКРАЇНІ. Зважаючи на те, що Церкви Христа 

виникли в США, то й місіонерська робота цієї конфесії у світі пов’язана в 
основному з роботою американських проповідників і місіонерів, діяльність яких 
в Україні започатковується з 1991-1992 років. Саме в ці роки спочатку 
організовуються групи з вивчення Біблії, керівниками яких стають ті ж 
американські місіонери. Пропонуючи людям прослухати курс лекцій з вивчення 
Біблія, разом з тим вони проголошували ідеї реставраційного руху – відродження 
християнства перших століть. Реставраційні ідеї знаходили своїх прихильників і 
в нашому суспільстві. І через короткий час ці групи переростали в новостворені 
громади Церков Христа. Начолі цих громад ставали ті ж американські 
проповідники і місіонери, але вже тепер в ролі лідерів церковних громад. «Вірю у 
великі «скарби», які належить «видобути» Церкві Христа в Києві», - заявив в той 
час один з лідерів церкви в Україні. Першочерговим завданням цих громад, 
разом з проголошенням Євангелії і реставраційних ідей, було самоствердження в 
суспільстві і стремління досягнути якомога більшої кількості людей у своїх 
громадах. Ось як говорив американський проповідник Д.Ю.Уолдрон до членів 
Церкви Христа в Києві: «Ми тішилися, що минулої неділі у нас на богослужінні 
було 128 осіб. Це – прекрасно. Ми приносимо хвалу нашому Небесному Отцю за 
це. Інколи, коли ми нагоошуємо на необхідності збільшити кількість відвідувачів, 
дехто говорить, що ми бажаємо великого числа людей тільки заради цієї 
кількості. Але наше бажання - не тільки заохотити людей прийти великою 
кількістю, а й навчити їх Євангелії, щоб вони могли бути спасенними. Вкрай 
необхідно, щоб кожен з нас приходив і приводив друга чи рідного, щоб вони 
вивчали слово Ісуса. Давайте працювати разом, щоб наше відвідування сягало 
150 осіб до початок листопаду» [Уривок зі щонедільного листа до членів громади 
від 20 жовтня 1992 р.]. 

Громади Церков Христа в Україні зараз існують в багатьох містах. У 
великих містах таких громад є декілька і відносяться вони до різних течій цієї 
конфесії. Ситуація, яка існує в США серед Церков Христа, що пов’язана з 
доктринальними непорозуміннями, американськими проповідниками була 
привнесена і в Україну. Більшість громад не виявляють особливого бажання 
співпрацювати разом і проявляють стриману нетерпимість по відношенню одна 
до одної. І хоч в більшій своїй масі громади Церков Христа в Україні є 
самокерованими, але керівні посади в громадах в основному, за незначним 
винятком, належать іноземним проповідникам і місіонерам, які чітко стежать за 
точністю дотримання і викладання церковної доктрини. Церкви Христа разом з 
проповідуванням власних доктрин займаються і добродійницькою діяльність, 
надаючи фінансову і гуманітарну допомогу різним громадським і державним 
установам, зокрема дитячим будинкам, лікарням, поліклінікам тощо. 

Церква Христа є релігійною організацією неохристиянського типу. Вона 
обстоює принципи універсалізму, етнічного нігілізму, нейтралітету до держави, 

обґрунтовуючи це відповідними місцями з Нового Завіту. Так, один з керівників 
громади в Києві колись виголосив наступне: «Сьогодні ми мусимо бути 
обережними щодо традицій і передань людських (у тому числі й до 
етнокультурних традицій і звичаїв), до їх дотримання лише тільки тому, що так 
йшлося завжди. Нам необхідно триматися істинних традицій, котрі прийшли від 
Бога» [З листа до членів церкви від 19 квітня 1993 р.]. Нині Церква Христа на 
релігійній карті України, як, до речі, і у світі, практично не надто помітна. 
Доктринально вона не розвивається, а за кількістю своїх членів є нечисельною. 
Д.Р.Барнетт зазначає, що у світі нараховується близько 20 тисяч громад, що 
називають себе «Церквами Христа» з загальною кількістю прихожан приблизно 
2,5 - 3 млн. «Існують, - як зазначає він, як невеликі громади, що складаються 
всього з декількох прихожан, так і великі громади, що налічують тисячі членів. В 
США, наприклад, Церкви Христа існують практично в кожному штаті. Вони є в 
109 країнах світу». Певна подібність її віровчення до класичних протестантських 
церков (до баптистів, методистів), з одного боку, а з іншого – відсутність 
центральних органів керівництва, кваліфікованих служителів, сталої фінансової 
підтримки і головне – обстоювання центральної віроповчальної тези про Церкву 
Христа як єдинe істинну Церкву, а відтак і невизнання, заперечення всіх інших 
існуючих християнських конфесій, унеможливлює її співіснування у 
поліконфесійному християнському просторі. Це зумовлює постійний відтік 
членів до інших протестантських і неохристиянських громад, здебільшого до 
баптистів, п’ятидесятників та харизматів. Станом на січень 2006 р. в Україні 
зареєстровано 106 громад Церков Христа різних напрямків. 
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СТОРІНКА ПОШАНУВАННЯ 

 
 

 
 

ЖИТТЯ З БОГОМ І УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ 
 

Іван Шевців – священик греко-
католик, Почесний співробітник Відділення 
релігієзнавства Інституту філософії ім. 
Г.С.Сковороди НАН України відзначив своє 
80-річчя в далекій Австралії, куди він за 
запршенням єпископа Івана Прашка приїхав 
ще в 1959 році. Родом Отець із тернопільського 
села Гарбузів. Життя складалося у нього не 
просто: Мала Духовна семінарія, а потім, за 
згодою її ректора владики Йосифа Сліпого, 
гімназія у Львові, доля дивізійника, навчання в 
Колегії св. Йосафата, філософські і 
богословські студії в університеті Урбаніянум. 
Після рукоположення в священичий сан в 1951 
році виїхав на душпастирську службу до 
Англії. Тут він редагує журнал-місячник „Наша 
Церква”- прес-орган Світського апостольства УКЦ в Західній Європі. 

Саме тут невдоволення Отця викликало послання Папи Пія ХІІ „До 
народів Росії” від 7 липня 1952 року. В листі-протесті Понтифіку він написав: „Я 
почуваюся зраненим у моїх національних почуттях, як українець. І в релігійних, 
як католицький священик. Бо, мимо всього, зміст того Листа почав захитувати 
мої переконання про любов і доброзичливість Римської Апостольської столиці у 
відношенні до українського народу”. Образливим щодо українців в Папському 
посланні було включення українців до якихось „російських народів”, 
приписування російському народові п’яти століть історії України, терпінь і 
гонінь із-за Української Католицької Церкви та ін. Цей лист, підтриманий 
українською громадськістю, змусив Пія ХІІ вже 15 грудня 1952 року 
проголосити Енцикліку „Східні Церкви”, в якій він виправив допущену помилку. 
В ній, поруч з назвами інших країн, вже звучала й Україна, український народ 
був названий „нам найдорогший”. 

В такий мужній спосіб отець Іван, де б він не був і яку б посаду не 
обіймав охороняв і обороняв історію й честь свого народу.Так, ще під час 
наввання в Римі в Колегії він разом з іншими її учнями з України добився, що їх 
перестали називати рутенами, оскільки назва ця відійшла в історію, а називали 
українцями. 

Сідней, Канберра, Батгурст, Орандж, Аделяїда, Перт, знову Сідней – це 
ті австралійські міста, в яких отець Шевців ніс службу Божу. Де б він тут не був - 

організовувалися українські школи для дітей парафіян, будувалися українські 
парафіяльні доми, починали працювати українські художні колективи. Одним 
словом - починалося українське спільнотне життя. Багато сил і енергії віддав Іван 
Шевців обстоюванню ідеї створення окремого Українського Католицького 
Київсько-Галицького Патріархату, який би завершував організаційну структуру 
УКЦеркви на Батьківщині і діаспорі. Зрозуміло, що реальне втілення цієї ідеї 
допомогло б УГКЦ повернути її давній престиж і місію на Сході Європи, 
відгородило б Україну від намагань Москви включити нас у свою орбіту т.зв. 
Третього Риму, служило б засобом поєднання християнського європейського 
Сходу із Заходом, було б наочним доказом пошанування Апостольською 
Столицею прав, привілеїв та заслуг УГКЦ, сприяло б зміцненню правопорядку і 
гарантуванню єдності всередині самої УГКЦеркви тощо.  

Як голова Священичого Товариства св. Андрія, отець у 1975 році 
відвідав всі єпархії УГКЦ в Європі і Північній Америці, переконуючи їх в потребі 
скликання Собору Церкви і здійснення ідеї Українського Патріархату, якої сам 
був віддіаним протагоністом. Іван Шевців був серед тих, хто активно підтримав 
Верховного Архієпископа УГКЦ Йосифа Сліпого в його намаганнях 
Патріархальної структури Церкви в час активного пртотистояння цьому з боку 
переважної більшості її єпископату, спричиненого неоднозначною політикою 
Римської курії щодо УГКЦ на догоду Московській Православній Церкві. Отець 
був і серед тих, хто ініціював і зреалізовував План акцій оборони віри і Церкви в 
Україні комуністичної доби, хто виступав проти переслідувань дисидентів в 
Радянському Союзі. 

Іван Шевців тривалий час був куратором Об’єднання Українських 
Католицьких Організацій в 
Австралії. Він - дійсний член 
Наукового Товариства ім. 
Т.Г.Шевченка. Ще – фундатор-
меценат Енциклопедії України, 
храму св. Андрія в Сіднеї і св. 
Володимира та іконостасу в 
Канберрі, монастирів ЧСВВ в 
Сіднеї і в Мельборні, 
Національного Фонду і 
українського лекторату в 
монашому університеті в 
Мельборні та ін. 

Працьовитий, ревнивий душпастир, книголюб. Точний, обов’язковий, 
відданий справам Рідної Церкви і Українського Народу. Не терпить дволичності. 
Людей оцінює і вшановує не із-за їхніх титулів чи майна, а за їх працю і 
відношення до Церкви й України. Подеколи жорсткий, може й надто вимогливий 
до себе та інших. Із-за цього потрапляв у непорозуміння з голослівними 
„діячами”, з претензійними, але не відповідальними „батьками народу”, з такими 
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виховниками та „провідниками молоді”, які байдужі до справ своєї Церкви та 
ролі священика в ній. 

Коротше: отець Іван любив і любить свій 
народ, бо йому присвятив все своє життя. Не прагнув 
всім догодити, але завжди був готовий до послуг, 
щоб іншим – своїм братам –служити і їх підтримати 
та задовольнити в потрібну годину. 

З приходом до „церковної влади” в 
Австралії нового єпарха єпископа Петра Стасюка, 
який, одержавши готову і впорядковану своїм 
попередником владикою Іваном Прашком єпархію, 
почав її історію „від самого себе”, отець Іван Шевців 
у травні 1995 року відійшов зі становища пароха. Але 
при цьому він мав повну підставу сказати: „Досі ми 
робили все, що як уміли і могли, щоб зберегти 
католицьку віру, український обряд, культурне і 
національне обличчя старшого і молодшого поколінь українського люду в 
Австралії. Для Церкви і народу я посвятив все моє життя”. 

Проте з болем в серці отець переживає всі ті витівки, які творить новий 
єпарх. Як слушно зауважив єпископ Прашко, недосвідчений владика призвів 
церковне життя до кризи, яка поглиблюється, громада вірних поділена, Церква 
втрачає вірних. Єпископ Петро „не боронить справ нашої Церкви, а виглядає, що 
змагає до латинізації. Заводить англійську мову в богослужіннях і проповідях та 
навчанні релігії там, де це не конче. При створенні Об’єднання християнських 
церков в Австралії, владика прилучив нашу Церкву до римо-католицької і 
виступає як її член, а не як український владика і представник Української 
Церкви. Висловлюючи думку багатьох вірних УГКЦ Австралії, єпископ Іван 
Прашко зауважує: „Владика Петро Стасюк не має загальнолюдського 
„благоразумія”, здорового глузду, християнської любові ближнього. Він просто 
не розуміє своєї ролі єпископа, архипастиря, в особі якого наші люди хотіли б 
бачити князя Церкви”. При цьому навіть ходять чутки, що „владика має неписане 
завдання довести нашу Церкву в Австралії до приспішеної самоліквідації через 
асіміляцію”. 

Нині отець Іван Шевців живе в Домі пенсіонера. Донедавна (поки 
дозволяв зір) писав, займався видавничою діяльністю. При цьому друкував не 
лише свої твори, а й фундував різні видання в Україні. Так, отець опікується 
виданням тритомної „Української Релігієзнавчої Енциклопедії”. Він сприяв появі 
у світ книги „Католицизм в Україні” з десятитомної „Історії релігії в Україні” не 
лише спонсоруванням її видруку, а й консультацією щодо структури і змісту. 
Іван Шевців й нині присутній окремим своїми статтями у різних виданнях 
Української Асоціації релігієзнавців. 

Окрім видання підготовлених в Інституті філософії ім. Г.С.Сковороди 
НАН України вибраних творів отця під назвою „Християнська Україна” (2003р.), 
Іваном Шевцівим в останні роки видрукувано книгу-хроніку „Парафія св. Андрія 

в Сіднеї” (1999) та біографчну збірку „З Богом та україною в серці” (2001). У 
працях отця Івана чітко визначені особливості християнської духовності 
українців, важливість прийняття Україною-Руссю християнства й роль його в 
історії та житті українського народу, розглянуті питання співвідношення Церкви 
і культури, Церкви і суспільства, з’ясована роль священичого і мирянського руху 
в житті Церкви. До книги „Релігія в українській діаспорі” десятитомного видання 
„Історія релігії в Україні” отець подав матеріал про історію греко-католицизму в 
українській Австралії. 

Відтак значимість отця Івана Шевціва вимірюється не діаспорними 
рамками Австралії, а духовним простором всієї України, теренами поширення 
українського греко-католицизму в світі. 

Такі люди як Іван Шевців прислані у світ Богом не для спокійного 
життя. Своєю життєвою звитягою вони запалюють інших. Лише завдяки їм 
твориться велике! Україна за все це шанує Отця. У факті її незалежності й 
духовному відродженнні є й часточка його активної життєвої національної 
позиції. За сприяння розвитку науки в Україні і особисті творчі здобутки Івана 
Шевціва обрано Почесним співробітником Відділення релігієзнавства ІФ НАН 
України, за меценатство він удостоєний звання лауреата премії імені Євгена 
Чикаленка. До видрукуваним праць Отця, багатих фактологічним матеріалом, 
звертаються українські науковці. Його богословся спадщина до послуг 
священиків і студентів духовних навчальних закладів. 

Для української громадськості Отець не є емеритом. Незважаючи на 
дещо підкошене здоров’я, відсторонення його нерозсудливим і недалеким 
владикою Петром від справ церковного життя, значну відстань Австралії від його 
рідної землі, Іван Шевців для нас не оіш, як він підписується, а О І Ш велика і 

значима людина. І хоч отець пише 
нам, що він нічого не зробив для 
української науки, але то далеко не 
так. Він зібрав і залишив для неї такий 
багатий емпіричний матеріал, який 
варто вивчати, аналізувати й 
коригувати на його основі ті висновки, 
які до цього звучали в багатьох працях 
з історії християнства в Україні, 
зокрема деяких улесливих авторів з 

богословських інституцій УГКЦ і клерикалізованих львів’ян. В Івані Шевціві 
живе гордий дух нескореного Патріарха Йосифа. Ми належно оцінюємо його 80-
тирічний життєвий шлях і бажаємо Отцю покращеного здоров’я, нових творчих 
вдач, щирого людського оточення. Ми чекаємо його, діяльного і раціонального, в 
Україні. 

  
За Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ  
та Українську Асоціацію релігієзнавців 

професор Анатолій КОЛОДНИЙ 
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ЦІКАВО ЗНАТИ 

 
 
 
 
Вчені Інституту криміналістики Федеральної служби безпеки Росії провели 
серію унікальних експериментів над християнською святинею – 
Туринською плащаницею, відійшовши при цьому навмисне від 
релігійного трактування плащаниці. Дослідження на стику хімії, фізики, 
математики і біології дали можливість спростувати прагнення американців 

омолодити на тисячу років плащаницю, а чи 
ж остаріти її також десь на такий же вік. 
Криміналістам вдалося за відбитками на 
тканині досліджувати характер ран, 
отриманих Ісусом. „Аналіз всіх відбитків 
доводить, що зображену на плащаниці 
людину били батогом римського зразка, які 
мали п’ять хвостів із закріпленими на кінцях 

свинцевими гудзиками”. Згідно з висновками вчених, рани, які мала загорнута 
в тканину людина, точно відповідають описаним в Біблії стражданням 
Христа. „На правому плечі – широка смуга, що свідчить про несення важкого 
предмета, можливо, що хреста. Носова кістка перебита від удару з лівого 
боку. З лівого боку вилиця розбита, тому ця сторона набрякла. Підборіддя 
яскраво окреслене, особливо зліва. Справа на ньому пляма від крові або 
глибокої рани. Зображення особи асиметричне. На полотнищі є ледь помітний 
відбиток двох проекцій голови чоловіка, спереду і ззаду. Ця людина 
страждала, тому риси її обличчя після смерті неоднаково скоротилися. 
Дослідження засвідчили достовірність плащаниці (Українська газета.- №34). 

Кошеня-хрестоносець живе в американки 
Кім Герд (Клівленд, штат Огайо). У 
нього забарвлення на спині у формі хреста, 
до того ж чітко вираженого. Жінка назвала 
кошеня „Церковним”. Вона впевнена, що 
„Ісус Христос позначає хрестом 
щасливих”. 

На острові Шпіцберген палеонтологи з 
університету Осло відкопали 28 скелетів 
юрського періоду. Знахідці вже 150 млн років. Це - скелети рептилій двох 
груп – іхтіозаврів та плезіозаврів. За своїм зростом вони були найвищими 
хижаками, водилися в холодних водах. Вони дечим нагадують сучасних 
дельфінів. Вперше знайдено повністю скелет плезіозавра. Всі скелети, які 
знайшли археологи, не пошкоджені. Справа в тому, що після смерті плазунів 
тіла занурювалися в болото і до них майже не потрапляв кисень. Знахідка 
Льодовитого океану засвідчує зайвий раз безпідставність біблійної версії про 

творення тваринного світу. Та й автори бібілійних книг не знали про таких 
тварин. 

Нобелівську премію з фізики цього року одержали американські науковці 
Джон Мазер і Джордж Сміт за, як сказано, „відкриття форми чорного 
тіла та анізотропії космічної мікрохвильової фонової радіації”. Заслуга 
американців в тому, що вони зуміли заглянути в період зародження Всесвіту 
та пояснити походження окремих галактик і зірок. При цьому вони 
користувалися інформацією, одержаною космічним кораблем СОВЕ, 
запущеним НАСА в 1989 році. Їх науковий здобуток свідчить, що Всесвіт 
постав у результаті „великого вибуху”. Відповідно до сценарію останнього, 
космічна мікрохвильова фонова радіація є залишком ранньої фази 
виникнення Всесвіту. То ж на фоні цього, відзначеного Нобелем, наукового 
здобутку казочкою видається біблійна оповідь про творіння світу і водночас 
абсурдність вчення про відкидання розуму розумних. (Див. „Україна молода” 
від 6 жовтня). 

Російські та американські вчені повідомили про створення нового 
надважкого елементу періодичної таблиці Менделєєва. Як наголошується 

в розповсюдженій спільній заяві 
співробітників Ліверморської лабораторії 
імені Лоуренса (Каліфорнія) і 
Об'єднаного інституту ядерних 
досліджень (місто Дубна), експерименти 
по синтезу нового елемента проводилися 
на дубнінському прискорювачі 
елементарних частинок в лютому-червні 
2005 року. В результаті бомбардування 
елемента «каліфорнію» ізотопами 
кальцію виникла нова речовина, яка 

займе 118 рядок у таблиці Менделєєва. Російські вчені пропонують назвати 
новий хімічний елемент «московієм», проте останнє слово залишиться за 
міжнародним союзом по чистій та прикладній хімії. Саме він дасть ім'я 
новому надважкому елементу. 

На території Ізраїлю знайдено найдавнішу християнську церкву з глибини 
віків. Руїни християнської церкви — найстародавнішої на Близькому Сході, 
а, можливо, і в світі — знайдені на території в’язниці “Мегідо”. В’язницю, в 
якій утримують 1200 ув’язнених, засуджених за злочини у сфері безпеки, в 
Ізраїлі найсуворіше охороняють з усіх пенітенціарних установ. Розкопки 
тривали кілька місяців. У них взяли участь 60 осіб із в’язниць “Мегідо” і 
“Цальмон”. У районі, де розташована в’язниця “Мегідо”, й раніше знаходили 
важливі археологічні знахідки. Тому, коли стало відомо про намір управління 
в’язниць замість наметів розпочати будівництво капітальних корпусів, 
управління археології вимагало провести розкопки. Управління в’язниць 
погодилося й навіть запропонувало найняти виконавцями ув’язнених. Роботи 
розпочалися в лютому цього року. Знайдено багато виробів з кераміки, 
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предметів побуту і монет. Але нещодавно було здійснене справжнє відкриття. 
Археологи знайшли фрагменти мозаїчної підлоги і фундамент будівлі 
третього або четвертого століття після Різдва Христового. На мозаїці є 
надписи грецькою мовою. Один з них свідчить: “Церква присвячена Господу 
Ісусу Христу”. Керівник розкопок Йотам Тефер зазначив, що характер 
надпису, контури літер та інші деталі дають змогу датувати знахідку III — IV 
століттям. “Мозаїка взагалі й з надписами зокрема вкрай рідкісні для III — IV 
століть,— сказав Тефер.— Знайдена церква надзвичайно важлива для 
розуміння початкового періоду християнства як офіційної релігії”. Церква 
належить до періоду, коли хрест ще не став офіційним символом 
християнства, тому мозаїка прикрашена зображенням риб. У центрі є 
підвищення, можливо, це був вівтар або стіл, навколо якого молилися. Раніше 
під час розкопок у районі “Мегідо” вже були знайдені споруди візантійського 
періоду й датовані IV — VI століттями нашої ери. “Ар Мегідо”, “гора Мегідо” 
— той самий біблійний Армагеддон, де, згідно з християнським вченням, 
відбудеться вирішальна битва в день Страшного суду. 

Під час розкопок на території замку Любарта в криптах цвинтаря поблизу 
православної церкви Івана Богослова, зведеної наприкінці ХІІ століття 
було виявлено унікальне поховання. Судячи з кістяка, це дівчинка років 10-
12-ти. Біля неї було чимало прикрас, сережок, намистин. Науковці вважають, 
що скоріше за все, дівчинка належала до простолюдинів. Але чому вона 
похована власне там - невідомо. Адже замок — князівська резиденція. Тому 
простий смертний тут аж ніяк не міг бути похований, — повідомляє 
Віртуальна агенція новин з посиланням на ТРК «Аверс». Археологічні 
дослідження в замку проводилися ще 20 років тому працівниками Луцького 
педінституту та Ленінградського археологічного інституту. Втім, результати 
нинішніх проведених розкопок, на думку Віталія Шкоропада, вражаючі, 
оскільки матеріали, які вони тут здобули, мають велику історичну значимість. 
За його словами, дуже багато тут знайдено металевих предметів: 
наконечників та арбалетних стріл. Це свідчить про те, що у ХІІ столітті воїни, 
які охороняли замок і князя, були озброєні арбалетами, а не лише луками. Під 
час розкопок вдалося знайти уламки скляних браслетів, які взагалі дуже рідко 
трапляються. Такі прикраси, як вважають фахівці, виготовляються за дуже 
складною і трудомісткою технологією. Якщо не завадить дощ, розкопки в 
старому місті триватимуть ще кілька тижнів. Тому історики сподіваються на 
нові знахідки. 

У центральній Сирії вчені виявили останки невідомого раніше верблюда, 
який жив близько 100 тис. років тому. Як повідомив член сирійсько-
швейцарської експедиції археолог Жана-Марі Льютенсвер, зріст верблюда 
складав близько трьох метрів, довжина - близько чотирьох. Можливо, люди 
вбили тварину, коли вона пила воду з джерела. Крім того, в пустелі в 
центральній Сирії знайдено й людські останки, яким також близько 100 тис. 
років. Вони відправлені на додаткове дослідження до Швейцарії. 
(Кореспондент.net) 
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навіть у святі вознесли тих, хто тоді життя віддав за християнство. Нині лідери релігійної більшості 
чомусь забули про це. Як пише І.Вішко, вони «вузько конфесійні інтереси намагаються видавати 
за національні, а на своїх опонентів вішають ярлики різного роду (сектанти, єретики тощо)».

До цього ми повністю можемо погодитися з дописувачем. А  ось що стосується його ціннісних 
розмірковувань про свідків Єгови, то ми тут не будемо вдаватися в деталі діяльності цієї конфесії, 
її богословських концептів. Ми обстоюємо принцип, що кожна людина вільна у своєму релігієви- 
борі, як і всі інші, вона йде своєю дорогою до Єдиного Бога і має на це право. Ніхто не може за
боронити їй сповідувати якесь конкретне віровизнання і спонукати, порвавши з ним, йти до Бога 
лише дорогою т.зв. традиційних. Жодна релігія (якщо вона є релігія) не несе зла!

Ми повністю погоджуємося з 14 авторами листа, які вболівають за моральне падіння на
шого суспільства, зокрема із їхньою засторогою щодо законопректу про дозвіл в Україні гомо
сексуалізму, який вніс до ВР комуніст Іван Мигович. Зрозуміло, що, йдучи в Європу, ми не по
винні запозичувати в неї те, що не працює на велику мораль. Підтримуємо Ваші пропозиції про 
заборону проведення в Україні якихось масових акцій гей і карнавалів подібних Бразильському, 
створення їхніх клубів і кафе, вимогу відповідальності телеканалів і фільмотворців за моральний 
бік своєї роботи. Проте ми не віримо в те, що від викладання християнської етики наша молодь 
стане високоморальною. Навчаючи священника 4-6 років в духовному навчальному закладі, кон
фесії, як свідчать факти, не роблять їх всіх моральними. Тут скоріше відповідальність лежить на 
батьках, сім’ї, моральному змісті тих телепередач, які споживає молодь, та багато чому іншому.

Єпископ Православної Євангельської Апокаліпсичної УПЦеркви Христової Василій не по
годився із змістом мого матеріалу «Шевченко для кожного українця без Церкви є святим», 
зокрема із моїм очікуванням від Церкви Київського Патріархату канонізації Пророка нації. Вла
дика вважає, що з мого боку то є «провокація», бо ж Шевченко «у своїх віршах зневажає ім’я 
Бога». Не стану тут дискусувати з теми, бо ж та роль, яку відіграв Шеченко у відродженні Ук
раїни, засвідчує його право бути серед Українських Святих. Може ще й тому дописувач не погод
жується з моїм баченням Шевченка, що Тарас часто говорив про Бога, який «спить», відсторо
нився від світу, в якому творяться неподобства, а він, при своїй всемогутності, спокійно спостерігає 
за цим. Відтак владика Василь обстоює деїстичну тезу, що Бог — творець, а не промислитель. 
Легко пояснювати все тим, що Бог наділив людину свободою, але якщо він всевидячий, то хіба не 
міг передбачити те, що людина не зможе належно скористатися цією свободою і заздалегідь вне
сти якісь корективи в характер її буття на Землі.

Не стану коментувати тут аж три листи українофобського змісту священика Дениса По- 
горєлова з смт Голованівська, який їх пише ручкою із словами «В.Янукович, оибір 2004». Тут є 
вислови «гидота помаранчевого путчу», «помаранчева отрута», «канонічна У П Ц  і розкольницьке 
псевдопатріотичне угрупування КП та УАПЦ», «ваш псевдопатріотичний журнал» тощо. Ж од
ного слова в цих листах про право України на свою Єдину Помісну Православну Церкву, про 
відродження власне Українського Православ’я, згубленого Московським Патріархатом після по
глинення ним у 1686 році Київської митрополії, про русофільство У П Ц  М П  і сепаратизм діяль
ності її владик, про право української мови на буття в церковному вжитку та ін. То ж засліплення 
Москвою не дає можливості цьому дописувачу зрозуміти українську Україну. Він пошкодував від 
того, що витратив гроші на передплату нашої РП . Якщо п. Денис попросить редколегію поверну
ти їх йому із-за його незгоди з нашими оцінками діяльності У П Ц  М П, то хай виставляє рахунок 
без будь-яких прирікань повернемо, лишивши на згадку йому числа нашої «Релігійної панорами». 
Безоплатно надішлемо й інші числа. Може вони допоможуть п. Денису проснутися від московсь
кого осліплення (може й ні, бо ж за прізвищем він не є українцем).

На цьому я закінчу огляд лише деяких з одержаних листів. Спасибі небайдужим дописувачам і 
читачам. Незважаючи на наші фінансові труднощі, вирішили видруковувати РП  і в 2007 році. Про
симо ВСІХ наших передплатників допомогти нам у розширенні нашої аудиторії через нові пе
редплати, а своїми порадами — в поліпшення змісту часопису. Як і раніше, ми інформуватимемо 
про конфесійне життя в Україні і світі, видруковуватимемо інформації про новинки літератури, пра
вові документи, сторінку конфесії, повідомлення про конференції тощо. Не можемо значно поліпши
ти якість видруку, редагування, бо ж то вимагає додаткових коштів, а їх у нас обмаль. 0

П рофесор Анатолій К О Л О Д Н И Й , 
керівник Відділення релігієзнавства 

Інституту філософії імені Г.С.Сковороди 
Н А Н  України



Відкрита передплата на часопис

«Релігіїва панорам» на 2007 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 релігїєзнавчої та релігійної літератури. Кожне число 
часопису буде висвітлювати основи віровчення та обрядо
вої практики однієї із конфесій України.

Передплатний індекс 21953.
Каталог видань України — 2007. Журнали України

Зверніть увагу! |
У нас нова електронна поштова скринька. Її адреса тепер така:

uar-press@online.ua
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