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ЧИ Є МУСУЛЬМАНИ ЗАГРОЗОЮ 
СПОКОЮ СВІТУ Й УКРАЇНИ?

Дорогий Читачу! Це питання породило у мене недавнє перебування в Москві. Столиця 
Росії створює враження осадного міста. Н а вокзалі і в метро весь час звучать застереження 
від можливого віднайдення якихось небезпечних предметів. Місто переповнене міліцією, яка 
повсюди перевіряє документи у перехожих. Я  навіть відмовився носити там шапочку, купле
ну в Ташкенті, бо ж мене могли б сприйняти за середньоазіата. Все це, як нам роз’яснили, від 
страху росіян перед можливим терактом мусульманських екстремістів. То ж чи справді носії 
цієї світової релігії настільки небезпечні, що із-за них не можна мати спокою?

Відзначимо, що характерною особливістю функціонування ісламу як релігії в наш час є все 
більша його глобалізація і політизація, зростання впливів на суспільне життя багатьох країн 
його ортодоксальних спільнот, виявів у різних формах нетерпимості щодо інаковіруючих. Це 
знаходить своє вираження в наступному:

1. Мусульманський спосіб життя все більше приходить в конфлікт з тими формами духов
ності та життєдіяльності, які постали й утверджуються в суспільстві постмодерну, особливо в 
його моральній сфері. Віднісши той спосіб життя, який поширився переважно в молодіжному 
середовищі за умов постмодерну в західних країнах, до неприйнятних для нього виявів хрис
тиянської цивілізації, іслам із-за цього вступає в конфлікт з християнством у різних його кон
фесійних виявах як із світом невірних, світом спокуси до гріха, світом зла. 2. Подаючи всі інші 
релігійні вірування як єретичні, хибні людські витвори, іслам нині в ряді країн світу практич
но відкрито й гостро конфліктує зі всіма конфесіями, навіть одновірцями з інших своїх же 
течій. Останнє особливо нині виявляється в Іраці. 3. При співставленні й аналізі «обґрунтова
них» ісламом баталій в різних країнах, наявності певної синхронності у їх виявах все ж відчу
ваєш почерк якоїсь підспудної інституції-диригента, що прагне повсемісно ініціювати екст
ремістські дії мусульман у відповідь на будь-який негатив щодо ісламу (також часто кимось 
спеціально зініційований). Згадаймо останню реакцію на негативні слова Папи Римського про 
пророка Мухаммеда. Характерно, що цей екстремізм цим іксом спрямовується переважно в 
напрямку християнства, країн з його домінуванням, а не іудейства, хоч конфлікт мусульман
ства з останнім мав би бути домінуючим. Лідерство протидії ісламському світу, поширенню 
мусульманства з підштовхуванням до цього єврейського лобі перебирають на себе С Ш А , 
прагнучи водночас навернути до цього і європейські країни. В разі підтримки й успіху 
об’єднавчої антимусульманської місії С Ш А  світ мав би протистояння двох цивілізацій — хри
стиянства та ісламу. Проте такий розвиток світового співтовариства не сприйняла європейсь
ка демократія при підтримці цього Ватиканом. То ж не сталося те, що хотіли б, щоб сталося 
якісь «темні сили». Європа загалом толерантна до ісламу, а він їй платить тим же. Іслам навіть 
за своєю назвою є мирна релігія, але він не терпить несправедливості щодо себе. Він здатний 
активно захищати себе від скривдників, здатний до помсти. З  цим слід рахуватися, якщо хо
чеш спокою.

Подеколи підспудно зініційовані екстремістські й терористичні дії ісламістів тримають в 
напрузі весь світ, спричиняють локальні військові конфлікти, а зрештою — травмують буття 
цілих народів (Афганістан, Югославія, Ірак). Н а теренах міжконфесійного протистояння, до 
якого прилучають іслам, з ’являються політичні суб’єкти діячі типу Бен Ладена, міжнародні 
організації, а то й окремі держави, які прагнуть перебрати на себе роль провідника-носія ідеї 
світового ісламського панування, а то й ініціатора утворення якогось світового халіфату.

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

 
 

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 
Питання релігійного життя України турбують і українську парламентську 

опозицію. Це засвідчила зустріч Юлії 
Тимошенко із членами Всеукраїнської 
ради церков і релігійних організацій, в 
якій, окрім лідерки БЮТ, взяли участь 
О.Турчинов, В.Яворівський та Г.Немиря. 
Зустріч була ініційована ВРЦіРО. „З 
чиновниками б’ються не тільки люди, а 
й церкви”, - жартома зауважила Ю. 
Тимошенко. Вона підтримала прагнення 
конфесій мати свої загальноосвітні 
школи, висловила підтримку релігійним 
організаціям у збереженні за ними пільг 
при оплаті комунальних послуг і оренді 
землі. Лідерка опозиції зауважила, що 
„якщо церквам виставлять рахунки за 
нинішніми тарифами за електроенергію, 
то вони цього можуть просто не 
витримати”. Вона пообіцяла церквам 
сприяння у поверненні колись 

відібраних державою культових споруд (Голос України. – 25 жовтня). 
Києво-Печерський монастир заробляє на експлуатації святині немалі 
кошти, нищить їх своєю необачливою господаркою, а кошти на ремонт і 
усунення безгосподарності має виділяти держава, а відтак і віруючі з інших 
конфесій, більшість з яких не такі вже й багаті, як Московсько-Православна 
Церква України. Кабінет Міністрів виділив Мінбуду 1,1 млн гривень для 
ліквідації обвалу в Ближніх печерах. Кошти виділені із резервного фонду 
державного бюджету. Відомо, що в травні 2005 року в Ближніх печерах на 
глибині біля 6 метрів відбувся обвал грунту обсягом 10-15 кубометрів. 

Українська міжцерковна рада занепокоєна створенням Держкому 
національностей та релігій. У Заяві з цього приводу, направленій 
Президентові України, Премьєр-міністру України, Голові Верховної Ради 
України, Голові служби безпеки України, Голові Конституційного Суду 
України Міжцерковна Рада зазначає, що Постанова Кабміну України за 
№1575 від 8 листопада 2006 року про створення Держкому національностей 
та релігій, викликає занепокоєння єпископів, священиків та християн 
бажанням повернутися до колишнього методу контролю та жорсткого 
втручання Держави в життя Церков. „Вважаємо,- говориться в Заяві, - що ця 
постанова не відповідає Конституції України, де говориться про 

відокремлення Держави від Церкви, не відповідає духу адмінреформи та 
європейському курсу нашої Держави”. Найбільше занепокоєння Ради 
викликала інформація про те, що посада керівника новоствореного Держкому 
належить до квоти Компартії України. „Вважаємо, що це загрожує релігійній 
свободі та демократичним процесам в нашій Державі”. 

Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій (ВРЦРО) від імені 
представлених в ній основних християнських, іудейських і 
мусульманських конфесій України звернулася із закликом до Верховної 
Ради України не допустити легалізацію одностатевих шлюбів. "Ми 
виступаємо категорично проти встановлення на законодавчому рівні в наший 
країні одностатевих шлюбів або реєстрованих одностатевих партнерств", - 
зазначається у відкритому листі ВРЦРО. Рада звертається до Верховної Ради 
України з пропозицією чітко і однозначно зафіксувати в українських законах 
положення, що сім'ю можуть створювати виключно чоловік і жінка. 
Представники духівництва відзначають, що у світі відбувається "дивна 
тенденція пропаганди гомосексуалізму, що спричинить собою тяжкі наслідки, 
як для України, так і для світової спільноти в цілому"; "у віруючих немає 
ненависті до людей з нетрадиційною орієнтацією, але ми не можемо й не 
будемо миритися з гомосексуалізмом, іншими аморальними діями та їх 
пропагандою, як явищами духовного і громадського життя". Рада також 
виступає категорично проти "надання права всиновлення дітей 
одностатевими парами. Разом з тим, священнослужителі не виступають за 
дискримінацію гомосексуалістів, мотивуючи це тим, що "двері Церкви 
відкриті для всіх, і для гомосексуалістів. Завдання Церкви допомагати цим 
людям позбавиться від цього". 

Єпископи України вимагають від Ряховського вибачень. 17 листопада в 
Києві відбулося позачергове засідання Української Міжцерковної Ради 
православних, римо-католицьких, греко-католицьких і протестантських 
союзів та об'єднань. Причиною і головною темою на порядку денному стали 
заяви російського єпископа Сергія Ряховського, в яких він засуджує участь 
українських церков в Помаранчевій революції, а також гостро критикує 
ініціативи Президента України реабілітовувати воїнів Української 
Повстанської Армії. В ході роботи Ради було вироблено офіційну заяву, яку 
єпископи ухвалили направити Президенту України Віктору Ющенку, 
Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству 
Закордонних Справ України, а також члену палати громадської РФ і єпископу 
РОСХВЄ Сергію Ряховському. Повний текст заяви навидимо нижче: «Заява 
Української Міжцерковної Ради у зв'язку з висловлюваннями єпископа 
Російського Об'єднання Союзів ХВЕ і члена Громадської палати РФ Сергія 
Ряховського. Висловлюємо глибоку стурбованість заявами єпископа 
Російського Об'єднання Союзів ХВЕ і члена Громадської палати РФ Сергія 
Ряховського, що стосуються участі християнських церков України в 
"Помаранчевій революції", ініціативи Президента України реабілітовувати 
воїнів УПА, а також прирівнювання націоналізму до сатанізму, як такими, що 
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не відповідають історичним фактам і дійсності, суперечать духу Біблії, є 
втручанням духовної особи іншої країни у внутрішні справи України, вносять 
непорозуміння і розпалюють національну і релігійну ворожнечу між 
християнами Росії і України, не сприяють зміцненню дружби і 
взаєморозумінню між двома державами і не служать миру, згоді й любові. 
Вимагаємо публічного вибачення перед українським народом, 
християнськими церквямі і суспільством за розповсюдження неправдивої і 
принижуючої гідність української нації інформації. Схвалено рішенням 
Української Міжцерковної Ради від 17.11.2006 р. Координатор: єпископ 
Володимир Гарбар». 

Віктор Янукович висловив подяку 
патріарху Московському за 
батьківську турботу про долю 
православ’я України, за сприяння 
у духовному розвитку 
українського народу (де він це 
знайшов? - РП). Він висловив 
сподівання, що православ’я 
підтримуватиме ініціативи, 
спрямовані на подальший розвиток 
плідної співпраці народів України і 
Росії. 

Дванадцять мешканців Донецька звернулися до Донецько-Харківського 
екзархату УГКЦ з вимогою вилучити з ікони в храмі св. Вервиці 
зображення Віктора Януковича та інших чиновників – тодішнього мера 
Донецька В. Рибака, ректора Інституту штучного інтелектй А. Шевченка 
тощо. Сам В.Янукович жодного разу не авідвідав цей храм. На лист з 
фотографією ікони він не відповів. То ж нічого батюшкам бути 
запопадливими і лізти в політику там, де їх не просять (О.Недавня). 

Будівництва за державний кошт ще одного храму для своєї Церкви в Києві - 
Десятинки бажають лише дві православні спільноти. Але чи потрібно це? 
По-перше, центр Києва вже й так переповнений ненаповненими вірними 
храмами. По-друге, за нинішньої економічної кризи дірок для коштів є надто 
багато, серед них, зокрема, і наука, зримої користі від розвитку якої порівняно 
є далеко більше, ніж від чергового пустопорожнього храму. По-третє, якщо 
вже й відроджувати, то аналог того, що було. Нині ж ніхто не знає якою була 
Десятинка. Чи то вона мала три куполи, чи п’ять, чи дев’ять, а чи ж всі 
двадцять п’ять? Маємо вже близько десяти реконструкцій первісного вигляду 
Андріївської Церкви. Той факт, що вони між собою надто неподібні, вже 
засвідчує те, що вибудована Десятинка нічого не матиме спільного з рідними 
її формами. По-четверте, вибудова буде макетом, а не оригіналом. Зберігати 
треба оригінал, а ним є ще збережені фундаменти святині. Їх треба 
законсервувати. Можливо поруч варто спорудити капличку на спомин тих 
киян, які загинули від орд хана Батия в 1240 році. По-п’яте, вибудувана 

бетонна споруда вплине на підгрунтя розташованого поруч Андріївського 
храму, а то й, дивись, потягне його до Подолу. По-шосте, матимемо ще одне 
вогнище протистояння Київського і Московського Патріархатів, які опісля 
будуть претендувати на храм. (Україна молода. – 27 жовтня). 

„Алчні представники Московського Патріархату” прагнуть відібрати в 
дочки депутата ВР Валентина Зубова законно придбані у Святогорську 
білялаврські будівлі і землю. Лаврське духовне керівництво прагне не 
тільки заборонити реконструкцію старих будинків, а й прибрати все це у свої 
руки. „Землю і монастирські корпуси я придбав через рік після створення 
Лаври. Тоді ця територія їй не належала,- говорить В. Зубов. – Весь конфлікт 
пояснюється небажанням Лаври ділитися з кимось доходами від туристів і 
парафіян”. Справа в тому, що у відрмонтованій будівлі передбачалося 
розмістити офіс туристичної фірми дочки депутата, а також „пункт 
харчування”. Монахи виступають за збереження вихідного вигляду будівлі і 
за необхідність побудувати каплицю біля неї каплицю. Міська адміністрація 
Святогорська стала на бік Лаври і прагне через суд скасувати договір купівлі і 
продажу (Коммерсант. - 24 октября). 

Згорів храм – згоріла часточка нашої історії. РП не вперше порушує питання 
убезпечення від пожеж храмів традиційних церков. Лише за 10 місяців цього 
року на Львівщину згоріло сім храмів, а за 15 років незалежності – аж 67. В 
жовтні згоріли 146-річний храм святої Трійці в с. Долинівка Сколівського р-
ну, храм побудови 1454 року в селі Шкло Яворівського р-ну, церква 1756 
року побудови св. Михайла в селі Підгірці Зборівського р-ну. Храмові 
згарища списують на недотримання правил пожежної безпеки: винуваті 
свічки, лампадки чи електропроводка. Жодного разу при інформації про 
церковні пожежі не було сказано про покарання того, хто призвів чи допустив 

до цього. А між тим є ще одна причина: 
замітання слідів після наліво проданих 
давніх ікон – часточок душі українців. 
Відома Андріївська Церква, що стоїть на 
кручі в Києві, просіла, по її стінах 
повзуть тріщини (подеколи до 14 см), 
оголився фундамент з боку нової аллеї. 
Потрібний ремонт дренажної штольні, 
потрібно зміцнювати схил, на якому 
розміщений храм. Андріївська церква 
знаходиться в зоні зсувів. Тут 
спостерігається рух землі від 2 до 4 метрів. 
Все це призвело до того, що храм 
розколюється на чотири частини. Якщо 
оперативно не зайнятися Андріївкою, то її 
скоро можна втратити (Сегодня. – 10 
ноября).  
Падіння моралі в Україні з кожним 
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роком набуває все більших масштабів. Про це йшлося на засіданні 
Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій. Але списувати це лише 
на невикладання християнської етики в школах аж ніяк не можна. Це – вияв 
вельми корисливої зацікавленості ряду т.зв. традиційних церков, які в такий 
спосіб хочуть повернути до себе молодь, яка із-за їх консервативності і 
зацикленості на голому обрядодіянні полишає їх. В соціалістичні роки ніхто 
ніде не читав християнську етику, а люди були більш моральні, ніж зараз, 
коли про неї багато тпишуть і говорять. Причиною поширення аморальності є 
насамперед відсутність контролю з боку влади за моральним змістом 
інформаційної ниви. Саме вона сприяє тим негативним тенденціям у 
суспільстві, які з кожним роком зміцнюють свої позиції. Адже наркоманія, 
моральна деградація, розпуста та ін. є наслідком пропаганди цих 
антидуховних цінностей в неукраїноредагованих засобах масової інформації. 
Ці засоби переважно неукраїнські не лише мовно, а й за змістом, що 
суперечить українським традиціям і моралі. Так, якщо українка Руслана 
Лижичко, вихована в українських традиціях цнотливості, не стане 
утверджувати свою самодостатність голизною свого тіла (бо ж для цього у неї 
достатньо природного таланту як співачки та й утверджувані в неї греко-
католицьким віросповіданням моральні принципи це не дозволяють), то Тіна 
Кароль вирішила утвердитися за допомогою жіночого вбрання Єви. Як 
твердить газета „Блик”, «в итоге все присутствующие на площадке крепко 
возбудились и морально, и физически… Тина чувствувала себя неуютно, ведь 
вокруг были люди». Сама Кароль про це сказала так: «Это была роль…, 
чтобы ёмко передать атмосферу любви между мужчиной и женщиной… Это, 
как Адам и Ева. Тут иносказательность лишняя» (Блик. - №145). 

Президент Віктор Ющенко нагородив 
предстоятеля УПЦ КП Філарета орденом князя 
Ярослава Мудрого ІІ ступеня. Мотив: „за 
особистий значний внесок у будівництво Помісної 
Православної Церкви в Україні, багаторічну 
церковну діяльність з утвердження ідеалів 
духовності, милосердя і міжконфесійної злагоди в 
суспільстві”. Ніхто не заперечує означені в указі 
Президента заслуги. Але сам факт нагороди не до 
якоїсь події чи якоїсь дати в житті Патріарха 
викликав низку питань. Бо ж інколи нагороджують 
перед відходом на заслужений відпочинок! 
Люди, яких Майдан привів до влади, не 

виправдали їх сподівань, девальвували його гасла і цінності. Ющенко, як 
зрадник Майдану, має стати перед тими, хто привів його до Президентства і 
зокрема перед Юлею, на коліна і просити вибачення. Але якщо Бог його може 
й простить, бо він всемилостивий, то люди Майдану вибачити йому зраду не 
можуть, бо ж то зрада української України, початок входження у Велику 
Росію. Ющенко із своїм синівством Кучми „з’явився не за тих обставин і не в 

той час”. „Ющенко не є самостійною фігурою в прийняттях ключових 
рішень”. Його отруєння (а то й можлива смерть) була Божою засторогою 
помаранчевим українцям, що не на того поставили. Шкода, що вони не 
зрозуміли сенс цієї застороги, повірили тому, 
хто вже до того зрадив їх сподівання після 
передуючих президентським парламентських 
виборів. Майдан навчив українців не боятися 
влади, покладатися на власні сили. Активно 
діяти і за умов торжества контрреволюції 
(Голос України. - №195). 

Віра В.Ющенка в свою месійність, ледь не 
Боже покликання спричинила зрештою не 
лише до практичного зникнення на 
політичній арені національно-
демократичних партій, а й партії, в якій 
він значиться Почесним головою і з якою 
він не спілкувався протягом майже двох 
років. Вперше його побачили на з’їзді, який 
тут же із-за його примхи прийшлося 
перенести. З його волі партія перетворилася в 
заручницю чиєїсь (??? –явно антиукраїнської) волі, в політичну силу, що 
намагається обдурити народ. Так оцінив дії Президента Давид Жванія – один 
із лідерів партії „Наша Україна” (Газета по-українськи. – 10 листопада). 

На міжнародний книжковий ярмарок, що нещодавно відбувся в Києві 
Острозька Академія привезла сучасний український переклад 
Острозької Біблії – тридцятирічну працю архімандрита, завідувача кафедри 
богослов’я, доктора теології Рафаїла Торконяка. На думку багатьох науковців, 
це є найбільш точний і повний переклад. Саме з Острозької Біблії було 
витворено Єкатеринівську Біблію. Отець Рафаїл береться тепер за її переклад 
з тим, щоб показати неточності, допущені при написання тексту канонічної 
Біблії Російської Православної Церкви, до речі тієї Біблії, в перекладі з якої 
видрукувана українською мовою Біблія владики Філарета. Знавець 17 мов (а 
не двох) Р. Торконяк за переклад Острозької Біблії висунутий на здобуття 
Шевченківської премії (День. – 16 листопада). 
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Голова Національної ради з питань культури і духовності при Президентові 
країни академік Микола Жулинський заявив: „Українська Православна 
Церква, що знаходиться під канонічним главенством Московського 
Патріархату, гадаю, свідомо робить все можливе, щоб Києво-Печерський 
заповідник був вилучений із списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Після 
цього у церковників будуть розв’язані руки в вони зможуть експлуатувати 
заповідник, як їм заманеться. Нинішня нова влада із коньюнктурних, 
політичних міркувань заграє з церквою і йде у неї на мотузочці. Те, що 
відбувається нині в Києво-Печерському заповіднику, - це є духовна 
катастрофа” (Вечерние вести. - №164). 

164 наукові співробітники і понад 12 тисяч унікальних видань наукової 
історичної бібліотеки можуть скоро опинитися на вулиці. Це буде 
наслідком не погодженої з Міністерством культури і самим Києво-
Печерським кільтурно-історичним заповідником передачі Київською міською 
радою монастирю ще 5 будівель. В них розміщені нині науковий та 
екскурсійний відділи, ремонтно-реставраційна майстерня, історична 
бібліотека та ін. Маємо вже наслідки господарювання ченців – обвал в 
Ближніх печерах. Комплекс Лаври є надбанням всього українства, а його 
чомусь віддають українофобськи налаштованій братії та ще й з наступним 
продовженням процесу нищення культурно-духовної функції Заповідника 
(Арка. - №21). 

Як відомо, Верховна Рада не прийняла два закони – закон про право 
релігійних організацій на постійне користування землею і закон про надання 
релігійним організаціям права засновувати свої навчальні заклади. 
Коментуючи це, лідер Християнсько-демократичної партії, народний депутат 
ВР Володимир Стретович заявив, що він буде повторно ініціювати це 
питання. Що стосується землі, то тут мова нібито йде про 13,5 тис. га, а що 
стосується навчальних закладів, то такі в Україні вже діють різного рівня 
освіти, зокрема Християнський університет, Біблійний університет, 
Католицький університет та ін. (Арка. - №21). 

Слава Богу, що із керівної сфери влади, яка регламентує державно-церковні 
відносини, йде незрозумілий для багатьох релігійних і громадських діячів 
зайда із податкової І. Бондарчук. Він далеко програвав у порівнянні із своїм 
попередником по керівництву Держкомом релігії В.Бондаренком своєю 
упередженістю в оцінках релігійних процесів, заангажованістю на одну 
церковну спільноту, небажанням працювати на представлення України своєю 
Помісною Православною Церквою, ображанням Вселенського Патріархату 
(„вашінгтонський ЦК”, як його назвав службовець). А між тим останній надто 
зацікавлений в нормалізації ситуації в Православ’ї України відповідно до його 
дійсної, а не фальсифікованої Москвою історії  

У храмі Вознесіння села Лужани, що на Буковині, відкрили фрески ХІІІ 
століття. Тут є й фрески ХІV-ХV століть. Зокрема на них зображені 
Костянтин і Олена, сцени із життя Ісуса Христа. Зображення збереглися лише 
на стінах, бо склепіння давно впало. Подібних фресок в Україні немає. В 

Софії Київській збереглися малюнки ХІ століття, а в храмі села Лаврова на 
Львівщині – ХV століття. На реставрацію пам’ятки уряд виділив півмільйона 
гривень. 

Церкви України вважають необхідним визнати Голодомор геноцидом. Глави 
трьох Церков України – 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату, 
Української Греко-Католицької 
Церкви та Римо-Католицької 
Церкви в Україні – 16 листопада 
оприлюднили Звернення до спікера 
Верховної Ради України О. Мороза 
та народних депутатів, в якому 
наголосили на необхідності 
визнати Голодомор 1932-33 років 
актом геноциду українського 
народу. 

Хоч церква в Україні згідно Конституції і відокремлена від держави, проте 
все частіше у нас практикують державні молебні. Вони організовуються з 
волі Президента як глибоко віруючої людини. Але хіба можна із свого та 
інших звертання до Бога – справи глибоко приватної, щоб не сказати 
інтимної, робити публічне шоу. До якої міри це по-християнськи? До того ж, 
не всі ті, хто разом з Президентом має прийти в православний храм, є 
православним, належить до якоїсь Церкви Православ’я. Основну роль 
розпорядника в організованій Президентом колективній молитві виконує з 
незрозумілих причин чомусь завжди Патріарх УПЦ КП, а де він – там 
роз’єднання православних, а це нібито не відповідає прагненням Президента. 
Ще одне. Як може на цей молебен відбирати учасників і запрошувати їх 
Секретаріат Президента, якщо церква у нас відокремлена від держави. А 
оскільки на Банковій за штатним розписом визначають присутніх на 
державній молитві, то вона нагадує той самий партгоспактив, який свого часу 
проводили партійні органи. Відбір на участь представників конфесій дає 
підставу для думки, що серед зареєстрованих державою спільнот у нас є 
„неправильні віри” або віри якогось нижчого рангу чи ж несправжніми 
громадянами. То ж чому не дати церквам і релігійним організаціям 
можливість водночас провести у всіх релігійних громадах молебен за Україну 
і не порушувати Божу заповідь: Боже – Богові, а кесареве – кесарю. Бо ж поки 
що маємо Боже Кесарю, а це зветься цезаропапізмом (Свобода. - № 32).  

Кримська єпархія Української православної церкви Московського 
Патріархату погодилася з вимогами кримськотатарської общини села 
Голубинка району Бахчисараю і відмовилася від намірів побудувати 
церкву на місці старовинного кладовища. Нагадаємо, що православна 
громада Голубинки мала намір побудувати церкву на пагорбі Кильсе-баїр, де 
раніше розташовувалися середньовічний християнський храм, що припинив 
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своє існування в XVIII столітті, а також кладовище. Кримські татари, що 
проживають в селі, виступили категорично проти будівництва церкви на 
даному горбі, оскільки це місце у них вважається святим, бо ж на пагорбі 
упокоїлися останки їх предків, щякі сповідували до прийняття ісламу 
християнство.  

В пресі часто з’являються публікації, що викривають чийсь аморальний 
вчинок. Але при цьому журналісти подеколи вдаються до порушення 
принципів свободи совісті. Скажімо, газета „Високий замок” за 31 жовтня 
видрукувала статтю журналістки С. Клос „Гвалтівник мав дружину і доньку 
та ходив у молитовний будинок”. Оскільки культові споруди в багатьох 
конфесіях звуться „домами молитви”, то, не назвавши послідовником якої 
релігійної течії був гвалтівник, журналістка своєю статтею мазнула багатьох. 
Це – по-перше. По-друге, чомусь журналісти, описуючи інші злочини тих же 
західняків, при цьому не зазначають, що вони належали до якоїсь із т.зв. 
традиційних церков. По-третє, в Україні кажуть, що в сім’ї не без виродка. 
Описуючи один негідний вчинок послідовника якоїсь конфесії, не треба ж 
бруд разом з цим лити на всіх послідовників цього віровчення. Потрібно 
з’ясувати, чи дійсно до цього негідництва зорієтовує саме перебування в тій 
чи іншій релігійній спільноті. 

Російська діаспора в Україні при підтримці зросійщених українців і 
представників різних національних меншин, насамперед єврейської, все 
більше виявляє свою зневагу до мови і культури корінного етносу. 
Нинішню державну політику з цього процесу визначив ідеологічний лідер 
уряду віце-прем’єра Д. Табачник у своєму інтерв’ю Олесю Бузині - автору 
очорнительного синдрому щодо всього святого для українців. У своїх 
питаннях Табачнику відомий всім українцям Іван Дзюба зауважує, що віце-
прем’єр переплутав адреси, коли заявляє, що в Україні у сфері вибору мови 
щодо російської існує якась інквізиція. Бо й справді, хай би Д. Табачник 
пройшовся по всіх храмах УПЦ МП, переважній більшості молитовних 
будинків протестантських і неорелігійних спільнот, то побачив би і відчув у 
сфері їх мовної діяльності сліди імперської політики Росії щодо України. То ж 
невідомо, до якої мови у нас виявляється інквізиція. Російськомовні України, 
приїхавши власне на чужі для них землі, не знають і не хочуть знати мову 
корінного етносу. То ж вони й добиваються у нас через державну двомовність 
узаконення свого статусу мовно- чи умообмеженості (бо ж українці російську 
мову знають). „Дядько отечества чужого” (за оцінкою таких Шевченком, а 
воно може й так, бо ж українець до такої нісенітниці не додумається) прагне 
розширити українську культурну політику за інтереси (як він сказав Бузині) 
„узкого слоя украиноязычной интелигенции». Ці інтенції віце-прем’єра про 
„узкий слой” співзвучні із заявами деяких православних єпископів про наше 
„малороссийство”, про нашу „окраинность”, а не „українськість” (Іван Дзюба. 
Казуїстика як державна політика // День. - №185).  

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
На Сході і Півдні України потрібні справжні пастирі, здатні бути духовними 
лідерами, готові бути взірцем чесного й безкомпромісного служіння 
Христовій Церкві і рідному українському народові. Підготовку таких, як 
це зауважує архієпископ Ігор Ісиченко (УАПЦ), здійснює саме Колегія 
патріарха Мстислава, що в Харкові при Свято-Дмитрівській Церкві. Навчання 
тут організоване так, аби майбутні священики й викладачі релігії могли 
здобувати духовну освіту без відриву від праці або здобуття світської освіти. 
До викладання в Колегії запрошуються не тільки православні, а й богослови з 
інших конфесій, із-за кордону, науковці з університетів. З умовами навчання в 
цьому навчальному закладі можна познайомитися на веб-сторінці Харківсько-
Полтавської єпархії www.uaoc.оrg.ua 

Вперше за всю історію на Вінниччині розвалився новий храм. Влітку цього 
року розпочалося будівництво храму на території православної громади 
святителя Миколая села Ільківка Вінницького району. Звели багатометрові 
стіни, мали вже робити покрівлю. А вночі жителі села прокинулись від 
страшенного гуркоту. Вибігли на вулицю члени громади, які живуть на 
прицерковній території. Те, що вони побачили – шокувало. У хмарах пилу все 
продовжували і продовжували падати і сипатись цегла, каміння. Товста 
металева арматура погнулася, наче її приклала до землі якась неземна сила. 
Такого жаху не бачив у своєму житті ніхто. Диякон Владислав Демченко, 
прес-секретар Вінницької єпархії, сказав, що митрополит Макарій вкрай 
стривожений цією подією. «Досі нічого подібного не траплялося. Це 
проблема бідності наших церков, які не мають достатньо коштів, щоб 
замовити хороший проект, запросити спеціалістів». 

Священний Синод Української Православної Церкви закликав владу 
підтвердити її канонічний статус, повідомляє "Інтерфакс-Релігія". "Слід 
усвідомити, що в Україні не існує трьох гілок Православ'я, як про це іноді 
говорять. Не існує й трьох православних Церков або юрисдикцій, що 
ворогують між собою. Церквою Христовою в Україні є тільки Українська 
Православна Церква", - зазначається у зверненні ієрархів до Президента 
України Віктора Ющенка, спікера Верховної ради Олександра Мороза, 
прем'єр-міністра Віктора Януковича і всіх громадян. Синод підкреслив, що 
"одна справа - юридично реєструватися і називати себе Церквою, інша - бути 
нею насправді". Синод також прокоментував спроби створення єдиної 
Помісної Православної Церкви в Україні. На думку ієрархів, її створення 
можливе "виключно на твердому камені - на базі Української Православної 
Церкви, шляхом вдосконалення її канонічного статусу, внаслідок успіхів у 
подоланні розколу і його наслідків". 

Консисторія Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ висловила свою 
глибоку стурбованість актом брутальної наруги над релігійними 
почуттями православних харків’ян групою найманих проросійськими і 
комуністичними силами хуліганів, які в день Покрови 14 жовтня вчинили 
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ганебний дебош на могилах харків’ян, перешкоджаючи відправі панахиди за 
загиблими воїнами. Хуліганисті негідники вчинили на цвинтарі галасливий 
антиукраїнський мітинг, намагаючись заблокувати підходи до пам’ятного 
знаку воїнам УПА. Вперше за всі роки незалежності (і це при президентстві 
В.Ющенка, бо ж при Л. Кравчуку і Л. Кучмі такого не було) агресивні 
українофоби зірвали в Харкові богослужіння. Консисторія благословляє 
зневажених співвітчизників захищати свою честь і гідність всіма дозволеними 
законом засобами, а в разі потреби - звертатися до міжнародних 
правозахисних організацій (Нація і Держава. – 17 жовтня). 

Священник не має бути відлюдником, якщо він хоче мати вірних у своїй 
парафії. Це добре зрозумів отець Павло 
Дубінець (УПЦ МП) з села Морочне, що 
на Рівненщині. Разом з вчителем 
фізкультури місцевої школи він створив 
шкільну футбольну команду. „Самі 
побудували за селом стадіон, обладнали 
трибуну, будку коментатора, форму 
замовили в рівненському ательє, - 
розповідає отець Павло. – Але футбол – 
не єдине моє захоплення. Я ще археолог і 
депутат райради. Вчуся в Острозькій 
академії на філософському факультеті” 

(Газета по-українськи. – 16 листопада). 
Архієпископ Черкаський і Канівський УПЦ МП Софроній розпочав 
будівництво в Черкасах найвищої в Україні дзвіниці. Дзвіницю збудують 
у вигляді голуба. Здійматиметься вона в небо десь на сто двадцять метрів. Але 
це буде не просто дзвіниця, а духовний комплекс. В ній розміститься актовий 
зал, де виступатиме духовний хор. Тут буде і єпархіальна бібліотека, музей, 
невеличкий готель. Увінчає дзвіницю голова голуба з короною – символ 
Святого Духа. На цю 120-метрову висоту можна буде „доїхати” спеціальним 
ліфтом. Всередині будівлю розпишуть в традиціях візантійського живопису – 
суцільною іконою. За словами владики Софронія, прихожани в храмі 
„знайдуть мир і укріплять віру”. В будівництві будуть використані метало- і 
пластикові конструкції, нержавіюча сталь, полегшений бетон. Проект 
дзвіниці розробив архієпископ за три дні: „ Образ дзвіниці у вигляді голуба 
буквально не давав мені спокою. А оскільки аналогів їй ніде немає, то 
прийшлося керуватися власним будівельним досвідом та інтуїцією”. Владика 
є також автором збудованого у Першотравневому парку Черкас величного 76-
метрового Свято-Михайлівського собору. 22 жовтня владика Софроній 
освятив котлован під дзвіницю. Вже йде будівництво її стін. Храм планують 
збудувати до кінця 2007 року (Черкаси. - №44). 

Глава УПЦ МП митрополит Володимир вважає, що наявний розкол в 
Православ’ї країни зумовлений насамперед політичними чинниками. 
„Ми продовжуємо жити не за законами, а за політичною доцільністю,- 

відзначає владика. – Як в радянські часи, коли закони декларували одне, а на 
практиці робилося зовсім інше. Доцільно виконувати закон - виконуємо, 
недоцільно – не виконуємо”. Митрополит вважає, що державна влада могла б 
зробити багато для єдності Православ’я в Україні, якби вона просто 
виконувала закони і зобов’язання, прийняті перед європейськими 
структурами з повернення репресованій церкві експропрійованого майна, 
зняття різноманітних перепон для соціальгного служіння церкви, повернення 
їй статусу юридичної особи та ін. 

Біляцерковні структури УПЦ Московського Патріархату, зокрема 
очолюваний Валерієм Кауровим Союз православних братств, 
організував 4 листопада в Одесі „Російський марш”. Він проходив під 
гаслами „Новоросія – міст між Росією та Україною”, Відокремленню 
Української православної церкви від Московського Патріархату – не бути!”, 
„Основи православної культури” – до кожної школи!”, „Як і Бог, триєдиний 
народ руський!”, „Жидо-масони гублять увесь світ!” та ін. Хода Каурова не 
знайшла підтримки серед одеситів, названих ним „російською православною 
громадськістю новоросійського регіону”. У своєму виступі Кауров заявив, що 
нині в Україні має місце геноцид російського народу, йде наступ на канонічну 
Православну церкву „недобитків”, втягування до антиросійського блоку 
НАТО та ін. (RISU). 

Доктор богослов’я Дм. Степовик вважає, що в Україні вже є своя Помісна 
православна Церква, й існує вона з червня 1991 року, коли на помісному 
соборі було обрано першого патріарха. „А якщо церква має повноцінного, 
демократично обраного на помісному соборі главу, то автоматично стає 
помісною.Сьогодні Київський патріархат має всі ті права, що й будь-який 
інший, всі необхідні структури… Отож УПЦ КП є церквою помісною, хоча 
досі невизнаною. А у нас плутають ці поняття – помісність церкви, тобто її 
реальну самостійність у християнському світі, і визнання її іншими, 
позаукраїнськими духовними центрами” (Газета по-українськи). 

Харківські московсько-православні в своєму українофобстві доходять до 
того, що відмовляються визнавати організований комуністичною Росією 
Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. В газеті 
„Воскресение” (№16) вони твердять, що він був наслідком посухи і 
непродуманої політики колективізації. То ж московсько-православні співають 
в один голос із лідером комуністів України Петром Симоненком. 

Пройшовши коридорами Київської Духовної академії і семінарії УПЦ КП, 
сприймаєш на собі погляди українських релігійних діячів різних епох і 
різних регіонів світу, бо ж багато їх мала й українська діаспора. З 
ініціативи і творчої співпраці владики-ректора духовної установи художник з 
Херсона Семен Панпушин творить галерею українських релігійних діячів 
різних століть. Тут є і Нестор-літописець, і славний митрополит Іларіон (Іван 
Огієнко). Портрети багатьох наших духовників не дійшли до наших часів. 
Тоді владика, як професійний історик, збирає історичний, архівний матеріал, 
узагальнює описи сучасниками зовнішньості релігійного діяча, передає все це 
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художнику, а він вже інтуїтивно відтворює особу на полотні (Український 
форум. – 17 жовтня). 

В Одесі завдяки судовим органам УПЦ Київського Патріархату вдалося 
повернути храм св. Георгія Переможця, захоплений колишнім дияконом 
Одесько-Балтської єпархії УПЦ КП А.Кореньковим, що перейшов до УАПЦ. 
В огидному стані залишив цей священик храм. Кримінальна справа щодо 
нього буде продовжена. Обов’язки настоятеля храму тимчасово взяв на себе 
глава єпархії єпископ Яків (Інформаційний бюлетень Одесько-Балтської 
єпархії УПЦ КП. - №8).  

Клірики Української православної церкви Константинопольського 
патріархату (США) співслужили з лідером Київського патріархату 
Філаретом. З відома кліриків Константинопольського патріархату 
митрополита Костянтина Багана і єпископа Всеволода Майданського 
Патріарх відслужив панахиду по воїнах Української Повстанської армії, а 
також по жертвах голодомору 1932-1933 років. Разом з Філаретом в храмі 
Святого Андрія міста Блюмендейлі (США) служили клірики УПЦ 
Константинопольського патріархату начолі з настоятелем Богданом 
Калінюком. Про це повідомила прес-служба УПЦ КП. Після закінчення 
панахиди глава УПЦ КП Філарет звернувся до присутніх з промовою, в якій 
назвав голод, що охопив в 1930-і роки деякі регіони СРСР, "геноцидом 
української нації". Він нагородив протоієрея Константинопольського 
патріархату Б.Калинюка, а також членів його громади орденами Володимира 
Великого. Також під час своєї поїздки по США лідер Київського патріархату 
зустрівся з предстоятелем Української церкви Константинопольського 
патріархату митрополитом Костянтином в його резиденції, де на честь 
Філарета був влаштований обід. 

 
 

 
СВІТ ГРЕКО- І РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 

 
За 10 років у Донецьку збудовано костел. Храм Христа Царя є першою і 
єдиною римо-католицькою церквою на Донеччині. Урочисту церемонію 
освячення провів отець Ришард Карапуда – настоятель, декан і вікарій 
єпископа. На освячення храму приїхала майже тисяча прихожан із всього 
регіону. Були єпископи Станіслав Падевський та Леонід Дубравський, гості з 
Польщі й Німеччини, представники греко-католиків і московсько-
православних. Ніхто із запрошених високопосадовців Донецька на освячення 
не з’явився. „Говорити про те, що жителі східних регіонів не сприймають 
католиків, неправильно, - говорить о. Ришард. – Вони просто з нами 
незнайомі, а до всього нового й невідомого завжди ставишся з пересторогою”. 
При церкві працює три римо-католицькі священики, а загалом їх в Донбасі 
вісім (Експрес. – 25 жовтня). 

Українська Греко-Католицька Церква приступила до реалізації 
затвердженого Синодом єпископів УГКЦ проекту боротьби за тверезий 
спосіб життя. В його рамках в кожній парафії будуть проводитися відповідні 
акції. Але ця боротьба не обмежується боротьбою лише з алкоголізмом. 
Будуть організовані спортивні клуби і творчі колективи, товариства 
тверезості. Всі ці клуби, гуртки і товариства не будуть вузькоконфесійні. 
Вони будуть відкриті для всіх, незалежно від віросповідання. Велику частину 
таких організацій передбачено створити в сільській місцевості. 

В травні 2005 року Ялтинська міська влада виділила громаді греко-
католиків міста ділянку землі під храмове будівництво. З подання 
Московсько-Православної Церкви депутат цієї Ради Г.Башинський прагне 
забрати землю, бо ж вона, дивись, потрібна православним і греко-католики, як 
частина католиків (з тупої аргументації депутата), можуть користуватися 
місцевим костелом. Зрозуміло, що подібні заяви провокують на непотрібне 
міжконфесійне протистояння в місті. Бо ж дійсно, якщо в місті православних 
стільки, що їм не вистачає наявних храмів, то просіть ту ж Ялтинську 
міськраду виділити ділянку землі на будівництво нового, а не претендуйте на 
вже чуже. Та й чи християни ви, якщо так ненавидите брата по 
християянській вірі. На захист греко-католиків виступив „Союз християн 
Півдня України”. 

Професор Д.Степовик вважає, що „більше порозуміння Ватикану з 
Москвою не може бути на користь Україні”. Ще будучи кардиналом 
Йосипом Рацінгером і одним із чільних дорадників Івана Павла ІІ, нинішній 
Папа зарекомендував себе прихиьником більшого порозуміння з Москвою. 

Греко-католицька громада міста Луганська зазнає постійних утисків з боку 
місцевої влади. Їй відмовили у виділення ділянки землі для побудови храму, 
не дозволяють проводити публічні заходи. Громадою почало вже цікавитися 
Управління боротьби з організованою злочинністю. Ще в січні 2005 року 
громаду без якихось пояснень позбавили юридичної реєстрації. Тепер йдуть 
перевірки законності придбання громадою невеличкого будиночка для 
проведення в ньому богослужінь. 

 
 

 
ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ 

 
На початку ХХ століття Євангельська лютеранська спільнота Києва 
збудувала в Києві клініку. Вона має вигляд особняка-замку. Його можна 
побачити на вулиці Коцюбинського, 9. Нині в приміщенні розміщена лікарня 
водників. 

11 листопада парафіяни кирхи св. Катерини на Лютеранській вулиці 
вшанували пам’ять святого Мартіна. Раніше кияни не бачили тут такого 
яскравого дійства. Головним атрибутом свята стали симпатичні саморобні 
фонарики у руках дітей. Кожний фонарик по-своєму унікальний. Вони 
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зроблені або з картону, або з пакету з-під молока, або нагадує гармошку. На 
деяких вирізані зірки і місяць, хрестики. Всередині фонариків горіли свічки. 
Киян особливо привабили виконані лютеранами пісні німецькою мовою. 
Співали парафіяни про життя святого Мартіна, який мав зустріч з Ісусом 
Христом. Цю сценку діти грали в кірсі. На них тут же чекав стіл з 
„мартінками” – особливими хлібцями, якими слід поділитися з ближніми. 

 
 

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 
 

Національна експертна комісія України з питань захисту громадської 
моралі звернулася до українського телеканалу ІCTV у зв'язку, як 
сказано в повідомленні християнського Мегапорталу «Invictory», з 
порушенням цим каналом прав і свобод, приниженням честі та гідності, 
а також образою почуттів, пов'язаних з релігійними переконаннями 
членів релігійної організації «Посольство Боже», які були допущені під час 
показу сюжету в програмі «Факти тижня з Оксаною Соколовою» 10 вересня 
2006 року. Переглянувши матеріал вищезгаданої телепрограми у тій частині, 
що стосується висвітлення діяльності цієї релігійної громади й громад, 
подібних їй, Комісія вважає, що підстави для занепокоєння негативним 
впливом цього сюжету на релігійні почуття віруючих і побоювання щодо 
розпалення міжрелігійної ворожнечі існують. У зверненні до телеканалу ТРК 
ІСТV комісія рекомендує, використовуючи гарантовані чинним 
законодавством України можливості й доступ до ЗМІ, «більш активно 
зайнятися висвітленням позитивної діяльності громади Посольства Божого, 
донести до відома державних установ, громадськості, телерадіокомпаній, 
друкованих видань і журналістів позитивні наслідки віри, яку вони 
сповідують. У листі генеральному директорові телеканалу ТРК ІCTV О. 
Богуцькому від в.о. глави комісії М. Бойка сказано, що такі слова, як «секта», 
«адепт» на адресу віруючих протестантських конфесій звучать образливо й 
що в сюжеті відчувається упереджене ставлення авторів передачі. «Даний 
матеріал тенденційно був представлений у контексті діяльності дійсно 
небезпечної секти «Біле братерство», ставлячи їх на один рівень. Це дає 
підставу віруючим інших християнських деномінацій відчувати свою 
перевагу, а також зневажливо, з осудом, а іноді ворожо ставитися до своїх 
співгромадян, які мають відмінні від них релігійні погляди. При цьому 
порушуються права громадян на свободу релігійних і інших переконань, 
гарантовані діючою Конституцією України (ст. 24), чинним законодавством і 
міжнародними угодами», – йдеться в листі. З огляду на вищевказане, комісія 
просить більш виважено ставитися до визначень, «щоб не допускати 
образливих виразів на адресу будь-якої релігійної або громадської організації, 
які у своїй діяльності керуються законами України, не порушують їх і не 
загрожують безпеці й цілісності нашої держави». Як повідомлялося раніше, 

керівники декількох релігійних об'єднань Миколаєва, що належать до різних 
християнських конфесій, написали звернення до Президента, в якому 
засуджують ефір цієї ж передачі й потребують спеціального розгляду її. 

Мер Києва вважає, що через нього у релігійної організації «Посольство 
Боже» багато проблем. Про це Леонід Черновецький повідомив 23 
листопада журналістам, відповідаючи на запитання, чи буде виділене 
приміщення для цієї релігійної організації. Як передає «Обозреватель», 
Л.Черновецький сказав: «Я думаю, що 
через мене … у хорошої церкви багато 
проблем», - і додав, що це звичайна 
протестантська церква. Крім того, 
столичний мер впевнений, що створює 
проблеми всім, хто близько з ним 
спілкується. «Я створюю проблеми всім, 
хто близько до мене наближається, тому 
що будь-яке спілкування зі мною – якщо 
це людина публічна або організація 
публічна – приносить біль цим людям», - підкреслив він і додав, що не знає, 
як зараз ідуть справи у релігійній організації «Посольство Боже». 

Українська харизматична Церква „Еммануїл” (пастор – Віталій Близнюк) 
30 жовтня пікетувала Посольство Білорусі в Києві. Акція проводилася на 
знак солідарності з Церквою „Нове життя” в Мінську, в якої білоруська влада 
хоче забрати приміщення. Українські віруючі скандували: „Церква „Нове 
життя” має право на життя!”, „Лукашенко, бійся Бога!”, „Лукашенко, не 
ображай Церкву!”, „Даєш свободу Церкві!” та ін. Акція продовжувалася 
протягом години. Ніхто з Посольства до мітингуючих не вийшов. 

Оцінюючи нинішній стан відносин в Об’єднанні незалежних християнських 
харизматичних Церков України (Повного Євангелія), його Президент 
А.Гаврилюк відзначив: „Особисто я вбачаю прогрес в братських відносинах 
між служителями, проте нам ще є куди рости. Братство, в тому розумінні, як 
про це молився Ісус, грунтується не просто за принципом „бути разом і 
дружити”. Він молився: „Та будуть єдині у нас!”. Якщо кожний з нас буде 
єдиний з Отцем по вертикалі, то по горизонталі у нас не буде перешкод для 
єдності” (Камень Краеугольный. - №11).  

На прес-конференції лідера харизматичної Церкви „Посольство Боже” 
Сандея Аднладжі у нього виник конфлікт з журналістом Олесем 
Романенком. Зокрема кореспондент звинуватив Церкву в тому, що своєю 
забороною вживати ліки й сподіватися лише на допомогу молитви вона 
призводить людей до смерті. Кореспондент мав тут на оці сім’ю Івченків, яку 
заборона лікування призвела до смерті жінки, яка своєю смертю осиротила 
двох дітей – Таню та Іванка, бо ж батько з новою дружиною залишив їх на 
призволяще бабусі Тамарі, не спілкується з ними. То ж запропонована 
Сандеєм Аделаджею його зустріч в прямому ефірі з цією сім’єю, зрозуміло, 
відбутися не могла, бо ж сім’ї як такої вже немає (За вільну Україну. - №44) 



18                                            19 
Лідер „Посольства Божого” Сандей Аделаджа, вітаючи сина Леоніда 

Черновецького Степана із народженням 
його дружиною Жанною сина, побажав 
йому щастя і щоб він був хорошим батьком, 
виховував свого сина по Біблії. Сандей не 
знав, що подарувати сім’ї Черновецьких-
молодших у зв’язку з народженням синочка. 
„Чи буду я хрестним батьком? – запитав сам 
себе Сандей Аделаджа. – Я – не проти, але 
мені ще не пропонували”. 
Викривальники „Посольства Божого” 
провели в прес-центрі „Українські 
новини” прес-конференцію, на якій дали 
свою оцінку діяльності Церкви, закликали 
громадськість захистити громадян Києва і 
України від цієї конфесії, яка уніфікує 
людей, руйнує сім’ї тощо. Не оперуючи 
конкретними цифрами, керівник 

громадської організації „Союз захисту сім’ї і особи” В. Пєтухов, як і його 
собрат по прес-конференції глава якоїсь організації „Культи і суспільство” 
В.Чабаненко, заявив, що „наголос в цій організації робиться на зароблянні 
грошей, йде настирлива пропаганда багатства. За допомогою соціально-
психологічних методів впливу на людину, своєрідним бомбардуванням 
любов’ю, в церкву приваблюють нових бажаючих”. 

 
 

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 

В Києві відбувся конкурс читців Корану. Він проходив у присутності читців з 
Лівії та ПАР, які приготували цінні подарунки українським учасникам читань. 
Гості висловили подяку батькам читців за те, що вони створили можливість 
своїм дітям збагачувати знання Корану. 

В офіційному Іфтарі - урочистій вечері, організованій цього року Духовним 
управлінням мусульман України, взяли участь посли і представники 
посольств Франції, Узбекистану, Афганістану, США, Ливану, 
Палестини, Лівії, Марокко, Канади, Росії та ін. країн. Були представники 
влади, різних конфесій, депутати різного рівня, представники вузів і ЗМІ. 
Представники науки цього року ДУМУ не були запрошені. Сценарій 
урочистості традиційний: читання Корану, виступ муфтія України Ахмеда 
Таміма, виступи художніх колективів із виконанням ісламських піснеспівів 
різними мовами. Духовне управління одержало поздоровлення із святом від 
ряду посольств, мера Києва Л. Черновецького. 

Свято Ід аль-Фітр відбулося в різних мусульманських громадах країни. 
Воно поєднувало мусульман різних національностей, різних соціальних 
прошарків суспільства. Вірні збиралися з метою розвитку дружби, взаємної 
любові і зміцнення солідарності (Минарет. - №59). 

Ураза-Байрам – трьохденне свято розговіння – зібрало цього року на 
проповідь імама в Арабський центр Києва біля 1200 мусульман. Був 
накритий традиційний святковий стіл із солодощами. „Це - довгоочікувані 
лакомки для мусульман після строгого посту. Піст – це захист від гріхів. 
Певно тому пророк Магомет назвав Рамадан „місяцем терпіння”, - говорить 
керівник громадської організації „Арраїд” Ісмаїл Каді. Кращих читців Корану 
нагородили книгами і грамотами. В цьому конкурсі брали участь навіть 6-
тилітні. Згідно оповідей, саме в Ураза-Байрам пророку Магомету були 
послані перші строки Корану. 

Мусульманська громада Львова з’явилася 
тут в 1993 році. В місті нині проживає 
біля півторатисячі мусульман. Велику 
допомогу їй в роботі надає організація 
„Ен-Небрас”. Завдяки їй у Львові працює 
духовна суботня школа, слухачі якої 
вивчають основи ісламу, Коран, арабську 
мову та ін. Школу відвідують не тільки 
діти з мусульманських сімей. Так, двоє 
хлопчиків-братів із української сім’ї 
Кичало навчилися в школі говорити, 
читати й писати арабською мовою. Вони 
разом з батьком відвідують п’ятницький 
намаз. З метою вивчення арабської мови 
школу відвідують і студенти-сходознавці 
Франкового університету. Значну допомогу львівській громаді надає МАОО 
„Арраїд” і її голова Ісмаїл Каді. 

Муфтій України Ахмед Тамім, виступаючи на прийомі з нагоди свята Ід 
аль-Фітр, заявив, що „ми ні в якому разі не наголошуємо на якійсь 
відмінності між Пророками і Посланцями, оскільки переконані в тому, 
що всі вони йдуть по одному шляху. Ми переконані в тому, що вони 
закликали людей тільки до добра, закликали людей поклонятися лише Богу. 
Пророк Мухаммед … сказав, що всі Пророки – брати, у них одна релігія, і 
назва цієї релігії по-арабському – іслам…. В різні часи були різні закони Божі. 
В минулому люди жили за Шаріатами Пророків їх часу, а ми живемо за 
Шаріатом Мухаммеда” (Минарет. - №59).  

Муфтій Криму Аджі Еміралі Аблаєв виступив з різкою критикою 
провокатора в рясі, відомого ісламофоба Андрія Кураєва. Муфтій заявив, 
що недавній виступ в Криму Кураєва мав на меті налаштувати проти 
кримських татар, що сповідують іслам, православну спільноту півострова. 
Еміралі Аблаєв поцікавився в правоохоронних органів Росії, як „ця людина, 
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приїхавши в Крим, відкрито з телеекрану закликає людей до кровопролиття, 
до війни, з якою метою йому дали ефір, щоб він охаював татар. 
Фашиствуючий провокатор в рясі публічно обливав брудом і український 
народ, радив українцям, як розбудовувати Україну. При цьому він радив дати 
мусульманам в зуби, щоб вони не заподіяли в Україні щось подібне діянням 
чеченців в Росії... Вони спочатку закавчать, а потім замовкнуть (Арраид. - 
№10). 

Мусульманська громада Черкас за свого імама має випускника Київського 
ісламського університету Майрбека. Попав він в місто на Дніпрі, 
проходячи тут практику. Громада об’єднує вірних різних національностей – 
татар, азербайджанців, афганців, пакистанців, арабів, чеченців… Є тут і 
вихідці з українців (Черкаси. - №44). 

 
 

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ 
 

На влаштованій в Українському Домі виставці вип’ячувалася загибель 35 
тис. євреїв, а слово „українець”, за свідченням вітчизняних ЗМІ, 
згадувалося тільки стосовно поліцаїв. Але відомим історичним фактом є те, 
що начальником київської поліції при німецько-фашистських окупантах був 
єврей Вадим Майковський (За українську Україну. - №39). 

„Антисемітизм є повсюду. Питання лише про те, в яких пропорціях і як він 
виражається – агресивний, неагресивний, внутрішній, державний, на 
побутовому рівні. Це - різнопланове явище. В Україні він точковий. На 
державному рівні антисемітизму у нас, безумовно, немає,- так говорить 
Президент Єврейської ради України Ілля Левітас. – В Києві, наприклад, немає 
жодного театру, який не ставив би спектаклі з єврейської тематики. І коли 
говорять про антисемітизм, то я б не говорив тільки про це, а говорив би про 
загальну ситуацію в Україні” (Єврейські вісті. - №10). 

Молодіжний рух „Бнєй Аківа” урочисто проголосив відкриття нового сезону 
для дітей. „Бнєй Аківа” нині – найбільший у світі молодіжний релігійно-
сіоністський рух, в рядах якого понад 50 тисяч членів. В Україні рух появився 
десь 15 років тому. Нині постійно функціонує два його сііфа (відділення) – 
київське і одеське. Головний принцип „Бнєй Аківа” – Тора і праця., що 
передбачає збереження єврейського способу життя.  

В.Янукович зустрівся з рабинами Федерації іудейських спільнот України 
начолі з Мієром Стамблером. Під час зустрічі йшла мова про забезпечення 
іудейських громад приміщеннями, відкриття в Києві центру культурної і 
соціальної роботи. Учасники зустрічі звернулися й до питання антисемітизму 
з проханням рішучіше реагувати на їх факти. „Ця проблема завжди буде 
знаходитися в полі зору уряду”, - відзначив Янукович. 

 
 

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 
 

Пам’ятник язичницькому богові Велесу до кінця року з’явиться в 
Житомирі. „Ми обрали цього бога, а не скажімо Перуна чи Сварога, бо 
хочемо, щоб жителі нашого міста жили заможніше. Велес символізує 
багатство і принесе Житомиру інвестиції та значні капіталовкладення”, - 
переконаний Олександр Спірін із організації „Перунова рать”. Останнім 
часом в Україні прихильники язичництва активно розбудовують мережу 
культових місць. Так, в Хмельницькому влаштовано капище Стрибога, біля 
міста Нікополя та в селі Маліївці на Хмельниччині – бога грому і блискавки 
Перуна, на Замковій горі в Києві прославляють бога врожаю Ярила. 
Вінничани готуються до освяти капища бога Сонця і Землі Святовида. 

Євпаторія вперше приймала караїмів із одинадцяти країн на Всесвітній 
Фестиваль культури кримських караїмів. Приїхало біля 400 представників 
цього маленького народу зі всього світу. Ця подія була приурочена до 200-
ліття ювілею Соборної кенаси в цьому кримському місті. Крім відкриття 
храму, в міському театрі відбувся святковий концерт при участі багатьох 
караїмських молодіжних ансамблів. Було організоване відвідування музеїв, 
історичних пам’ятних місць, відкриття меморіальних дощок тощо. До 
фестивалю Асоціація кримських караїмів „Кримкарайлар” і молодіжний 
етнокультурний центр „Кале” видрукували збірник наукових праць з історії і 
сьогодення народу. Біля 300 осіб виїздили до святині караїмства міста-
фортеці Джуфт Кале і родового кладовища-святилища Балта Тіймез. У дні 
форуму відбулася зустріч глав караїмських громад і спільнот, молоді, 
представників караїмського народу різних країн і міст. Широко 
обговорювалися проблеми й шляхи збереження та відродження караїмського 
народу, його духовної і матеріальної культури (Къырым къарайлар. - № 8).  

Вперше представник кримських караїмів як тюркського народу член Улу 
Бійлику – Вищої Ради, голова асоціації «Кримкарайлар» В. Ормелі брав 
участь у Всесвітньому форумі – Курултаї тюркських анродів світу. Захід 
відбувся 18-20 вересня в Анталії (Туреччина). На нього з’їхалося більше 
тисячі представників споріднених народів. Обговорювалися питання 
культури, політики, освіти. Все ж головною на форумі була тема єднання 
тюркських народів, вироблення спільної політики і мови спілкування. 
Виступаючи на світовому тюркському Курултаї, В.Ормелі розповів про ті 
проблеми, які мають караїми у сфері самоідентифікації, збереженні 
етнокультури, мови, релігії. Дехто з учасників форуму після цього позбувся 
тих дезінформацій, які утверджувалися, зокрема про те, що караїми є 
відгомінком євреїв. Вони були приємно здивовані, дізнавшись, зокрема, про 
самостійність караїмських вірувань, які відрізняються від іудаїзму, 
християнства та ісламу, про вшанування караями Ісуса Христа і Мохаммеда, 
найменування Всевишнього давньотюркським Танъри (Къырым Къарайлар. - 
№ 10). 
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Сімферопольська громада караїмів «Чолпан» своє релігійне свято Нового 
року, як і в році минулому, відзначала на подвір’ї своєї кенаси. Будівлю 
ніяк не передадуть громаді. Старійшини Ю. Сінані та І.Феруз проведи 
молебен. Спілкування були продовжені в будинку колишньої караїмської 
жіночої школи. У святкуванні брало участь до 30 осіб – від піврічного віку до 
83-річного. Про участь в роботі тюркського Форуму світу розповів В.Ормелі. 

В ніч з 10 на 11 листопада бандити знову зруйнували капище рідновірської 
оранізації „Родовий очаг рідної православної віри” на Замковій горі 
Києва. Це вже друга руйнація святині рідновірів. Місяць тому варвари скоїли 
такий же гріх. На нове відновлення капища прийдеться витратити ще тисячу 
гривень. Воно буде більшим і вищим. Попередній варіант капища мало 
висоту 60 см і діаметр біля двох метрів. Попереднє звернення конфесії в 
міліцію з приводу погрому нічого не дало. Охорону біля капища рідновіри 
виставляти не будуть, бо ж не мають на те коштів (Сегодня. – 13 листопада). 

Свято врожаю є найбільш веселим у кримських караїмів. В цьому році воно 
відзначалося 8-15 жовтня. Воно для сімферопольських дітей почалося з 
виїзду дітей на Джуфт Кале. Свято завершилося роздачою дітям фруктів, 
якими за традицією було оздоблено дворик кенаси. Головні урочистості 
відбулися 14 жовтня в Євпаторії і в родовому гнізді караїмів Джуфт Кале. Тут 
були караї не тільки з кримських міст, а й із Харкова, Києва, Миколаїва, 
Москви, міст Литви. 14 жовтня в Євпаторійській Соборній кенасі відбувся 
урочистий молебен. До кенаси внесли перев’язаний стрічкою сніп як символ 
урожайності року. 

 
 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ 
 
Відгуки японської секти Аум-Сенрікьо є й на 
наших теренах. 27 жовтня 35-річний житель 
Керчі ножем зарізав свого батька і матір, а 
потім перерізав собі вени. Навчаючись в Москві 
у військовому інституті, кримчанин відвідував там 
служіння секти. Під час слідства він заявив, що 
скоїв вбивство, почувши „голос зверху” про 
необхідність вбивства батьків і себе. Слідство 
триває. 

Професор Інституту тибетської медицини і 
астрології при Далай-ламі 14-му Сонам Дорджі 
проводить в Києві по вул. Кольцова, 12 прийом хворих. Діагностику 
захворювань він проводить на основі 4-х джерел: пульс-діагностика, урино-
діагностика, діагностика за ло-пунктами та біоенергетика. За методами 
лікування це – натуропатія, тобто лікування природними продуктами (Газета 
по-українськи. – 10 листопада). 

Віктор Пінчук захотів створити в Києві японський парк. Як відомо, такий 
парк в столиці вже є. Це – парк на честь давньої столиці країни Сходячого 
Сонця міста Кіото в Деснянському районі, що тягнеться від метро 
Чернігівська до Лісної. Про японськість тут говорить кам’яна скульптура, що 
нагадує пагоду. Проте смислове навантаження скульптури ніхто з киян не 
знає. Як відомо, японці, які в масі своїй сповідують свою національну релігію 
сінто, створюють парки, щоб допомогти відпочиваючим зректися всього 
суєтного і здобути душевну рівновагу. Для японських парків характерна 
атмосфера утаємничення. Саме вона лежить в основі паркового дизайну. Чи 
буде так в парку Кіото, який після реконструкції перейменують в парк 
Пінчука, невідомо, але, як засвідчує один з його відвідувачів, нині „і так 
непогано й спокійно”. 

Велике Біле Братство – фактично єдина українонароджена конфесія, бо ж 
всі інші (за винятком хіба що неоязичницьких течій) мають іноземне 
походження. Може тому воно знаходиться постійно в центрі уваги багатьох 
мас-медіа (навіть якщо для цього й немає якогось особливого приводу). Так, 
газета „Сегодня” 10 листопада своїм розворотом (12-13 сторінки) відзначила 
13-річчя розгрому цього релігійного руху. Не обійшлося при цьому й без 
ложки дьогтю, зокрема у „визнаннях” заст. генпрокурора Віктора Щокіна. 
Неупереджені бесіди із багатьма послідовниками ВББ, безпосередня участь в 
ряді заходів, які проводить конфесія, зсвідчують делітантизм тих, хто на 
сторінках газет пише про них. Не все, що знаю про ВББ, видрукувано в моєму 
інтерв’ю Олександру Корчинському, хоч зауважу, що це є перша спроба 
об’єктивного відтворення природи цієї конфесії. 

 
 

МІСТИКА 
 

Свято злих духів – Хелловін – в ніч з 31 жовтня на 1 
листопада святкували майже у всіх міських нічних 
закладах Києва. Так, пивнушка „Шато”, що нам 
Хрещатику, цієї ночі перетворилася на замок із 
привидами та веселими чудовиськами. Інтернер був 
оформлений великими гарбузами, відвідувачів 

пригощали спеціальними стравами. В ресторані „Мамбо” всі, хто приходив у 
хелловінівських костюмах, одержали спеціальні подарунки, вгощалися за 
спеціальним гарбузовим меню. Для киян традицією стає відзначення 
Хелловіна вживанням їжі прямо із гарбуза і блукання по різних „страхітливих 
місцях”. Тут і замок Річарда, і Лиса гора, і будинки-колодязі, яких в столиці 
десь десять… В такий спосіб людина намагається знайти спільну мову із 
своїми страхіттями. Приміряючи маски відьми, чорта чи костюми привидів, 
вони в такий спосіб не просто лоскочуть собі нерви, а й одержують прививку 
веселої жуті. Свято це прийшло від кельтів, які своїми обрядами в ніч на 1 
листопада прагнули задобрити душі, які приходили до живих з потойбіччя. 
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 
 

РЕЛІГІЯ І СВІТ 
 
Іспанський уряд заявив, що він відмовляється давати Католицькій 
Церкві якісь субсидії. До цього року Церква одержувала від держави 50 
млн євро щорічно. Відтепер церква буде давати державі ще й звіт про свої 
прибутки і видатки, чого не було раніше, а також буде виплачувати НДС 
із придбаного майна. 

Владика Тираспольський і Дубоссарський Московського Патріархату 
Юстиніан висловив повну підтримку сепаратистським настроям 
проросійських громадян Придністров’я. „Цілком природно, що 
Придністров’я пов’язує свою долю з Росією, - заявив він. – Більша доля 
симпатій населення його, зрозуміло, зорієнтоване в бік Росії”. Вести мову 
про єдину державою з Молдовою, на думку єпископа, можна лише тоді, 
коли вона не буде йти в Європу і дасть гарантію того, що не буде 
об’єднуватися з Румунією. 

Кількість віруючих, які беруть участь у недільних богослужіннях в 
Англії постійно зменується. Щонеділі тут храми відвідують десь 6,3% 
всього населення країни, а це 3,1 млн осіб. Таку інформацію дала 
британська організація „Christian Research”. 

Влада Австралії запропонувала всім мусульманам, які бажають жити за 
законами шаріату, залишити країну. Мотивом такого урядового указу є 
боязнь влади загрози терактів, які нібито можуть виходити від цієї 
категорії громадян. Документ адресовано арабо-мусульманським 
іммігрантам. Екстремістів уряд обіцяє переслідувати зі всією суворістю 
закону. Австралія – секулярна держава, а відтак релігійність тут є 
особистою справою. Міністр освіти Брендан Нельсон висловився надто 
категорично: іммігранти, а не австралійці повинні пристосовуватися. Мені 
набридло, що наша країна постійно повинна хвилюватися із-за того, чи ми 
не ображаємо якихось чужих людей чи їхню культуру”. 

Американці є найбільшими шанувальниками свята Хеллоуін. В цьому 
році на його відзначення вони витратили 4, 96 млрд доларів. Це в 
середньому на одного американця припадає 59 доларів. В Америці товари 
до дня Хеллоуіна з’явилися в магазинах ще в серпні, а продуктові 
магазини почали розпродаж гарбузів із відповідними вирізами ще в липні. 
На екран вийшов за тиждень до свята кінофільм жахів. До святкування 
прилучилися й журналісти. З’явився навіть список сайтів, які стали в 
пригоді любителям епатажно відзначити Хеллоуін. Серед них була навіть 
веб-сторінка, за якою можна було вирахувати дату своєї смерті. За іншою 
– послати телеграму на той світ покійнику – друзям чи родичам. 

Баптисти виявилися найбільш огрядними серед послідовників різних 
християнських конфесій США. 30% їх страждають від надмірної ваги. 

Американці відрізняються саме такими неочікуваними і незрозумілими 
дослідженнями. Їх проводив протягом 8 років Університет Пердью (штат 
Індіана). За баптистами йдуть послідовники харизматичних церков (22%), 
а потім вже католики (17%). Серед нехристиянських релігій частка 
огрядних незначна. Якщо в іудеїв їх 1%, то в буддистів, індуїстів та 
мусульман – лише 0,7%.  

Останнім часом з’явилося поняття „вимушений атеїзм”. Ним позначають 
тих людей, які із-за прагнення зберегти за собою місце роботи, бояться 
заявляти про свою нерелігійність і виявляти навіть якісь зовнішні ознаки 
своєї „атеїстичності”. Таких атеїстів нині надто багато в комуністичних 
Китаї і КНДР. В деяких країнах можна вжити й поняття „вимушений 
віруючий”, бо ж, скажімо, заявити про свій атеїзм в Саудівській Аравії чи 
Ірані рівноцінно смерті. 

На філософському ф-ті МДУ ім. Ломоносова відбулося засідання Президії 
навчально-методичної ради з філософії, політології та релігієзнавства 
Навчально-методичного об’єднання з класичної університетської 
освіти. Йшла мова про підготовку фахівців з релігієзнавства. Справа в 
тому, що у зв’язку із впровадженням у вищу освіту т.зв. Болонського 
процесу, його установок на „укрупнення” напрямків підготовки фахівців, 
релігієзнавству залишається місце лише в магістратурі. На даний час цей 
фах лізензований в 41 вузі Росії. Випускаючі фахівців-релігієзнавців 
кафедри займають різні місця в структурі вузів. Вони є на філософських, 
історичних, культурологічних і загальногуманітарних ф-тах. Щороку 
диплом релігієзнавця одержують біля 200 випускників вузів. В 
середньому їх фахова запрошеність складає 45-50%. В деяких вузах, 
зокрема Санкт-Петербургському держуніверситеті, вона становить 80-
90%. Останнім часом популярність фаху зростає. Як навчальна 
дисципліна, релігієзнавство читається в понад 500 вузах Росії. То ж є 
потреба в кваліфікованих кадрах викладачів. Життя засвідчило, що 
читання курсу релігієзнавства викладачем без профільної освіти постає 
профанацією. Релігієзнавці потрібні в державних установах, офісах 
церков, ЗМІ, музеях, видавництвах тощо. То ж на зазначеному вище 
засідання йшла мова про збереження релігієзнавчої освіти як фахової на 
рівні бакалаврату (П.Павленко). 

Атеїзм зростаюче крокує по Землі. В десятку найбільш невіруючих країн 
ввійшли країни Скандінавії, Франція, Чехія, Японія, В’єтнам, Півд. Корея. 
В Китаї їх 59%. Росія з її 48% невіруючих на 12-му місці. Загальна 
кількість невіруючих на планеті десь до 750 мільйонів. Правда, при 
проведенні досліджень американськими соціологами із Пітцерського 
університету виникла термінологічна трудність, бо ж смисли і значення 
специфічних слів чи категорій часто надто важко перевести з мови однієї 
культури на мову іншої. Так, поняття „Бог” має різні значення і коннотації 
в різних культурах. Скажімо, Бог християн і нірвана буддистів – речі, які 
тяжко співставляти в одному узагальнюючому дослідженні. Наявність 
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більшої кількості атеїстів в Європі, ніж в країнах Африки чи Півд. 
Америки або півд.-східної Азії, американські вчені –соціологи 
пояснювали теоріями Маркса і Фрейда. Відтак суспільства, де умови 
життя і забезпеченість їжею гірші, є більш релігійними. Там же, де є 
забезпеченість цим, релігійність зменшується. Якщо в більш заможних 
країнах західної цивілізації діє процес секуляризації, то зростаюче 
населення країн Африки, Азії, Латин. Америки дає релігійній свідомості 
планети більші шанси на збільшення. 

Всесвітньовідома 38-метрова кам’яна статуя Ісуса Христа-Спокутувача в 
Ріо-де-Жанейро оголошена національною бразильською святинею. 
Єпископ Еузебіо Шейдом оголосив її 
рівною за святістю з Богоматір’ю 
Апаресидою (Богоявленською), день 
якої бразильці відзначають як 
національне свято. Її збудовано на горі 
Карковадо 75 років тому. Задум церкви 
– перетворити об’єкт цікавості кожного 
туриста на місце святого паломництва. 
Щороку статую відвідують біля 600 
тис. осіб. 

У Росії практично відсутня свобода віросповідань. Про це на Конференції 
регіональних партнерів Московської хельсінкської групи, що відбулася в 
Москві 14-15 жовтня, доповідав Інститут свободи совісті. Відзначалися 
численні порушення принципу правової рівності релігійних об’єднань і 
законних прав невіруючої частини суспільства, неправомірне обмеження 
діяльності релігійних організацій, зростання кількості насильницьких 
акцій з боку «силових» структур держави, спрямованих проти членів 
релігійних об’єднань, зростання вандалізму на грунті нетерпимості та 
ксенофобії, поширення у ЗМІ недостовірної та компрометуючої 
інформації про діяльність релігійних об’єднань та ін. У багатьох регіонах 
мають місце незаконні затримання, тортури та вбивства мусульман. До 
масових порушень прав людини було зараховано й порушення прав 
батьків і дітей на виховання, освіту та навчання, які відповідають їхнім 
релігійним та філософським переконанням. Ці проблеми виникли у 
зв’язку із запровадженням викладання як обов’язкового предмету в 
державних школах Бєлгородщини і Брянщини «Основ православної 
культури» та ін. Зверталася увага на необхідність захисту принципів 
світськості держави та рівності релігійних об’єднань, гарантованих 14 
статею Конституції РФ (Портал Credo.Ru ). 

Відрубані голови Ісуса Христа, Будди і пророка Мохаммеда знову 
покажуть в берлінській „Дойче опера”. Так завершується опера 
Моцарта „Ідоменей, цар Криту”. Сам цар витягує на сцені з мішка ці три 
бутафорські голови. При цьому каже слова: „Жоден засновник релігії не 
приносив світу миру”. Проте постановка цієї опери на вимогу міністра 

внутрішніх справ Німеччини Вольфганга Шойбле була заборонена після 
відомого карикатурного скандалу, хоч три роки опера і йшла в театрі. 
Тепер сама прем’єр-міністр Ангела Меркель заявила: „Це скасування – 
помилка. Самоцезура не врятує людей, що практикують насилля ім’ям 
ісламу!”. 

Згідно з даними міжнародних організацій щодо захисту прав християн, 
щороку 170 тисяч християн у всьому світі гинуть смертю мучеників. 
Разом близько 200 млн християн зазнають переслідувань і дискримінації 
за свої релігійні переконання. Ці цифри були оприлюднені на 
екуменічному з’їзді в Бланкенбурзі (Східна Німеччина) представниками 
православних, католицької і протестантських церков. В Бланкенбурзькій 
прокламації наголошується, що в сучасній Європі християни всіх 
конфесій зазнають під гаслами толерантності репресій і утисків зовсім 
нетолерантного характеру. Автори документу говорять про небезпеку 
зростання антихристиянських настроїв в законодавстві, академічному 
житті та шкільній освіті. Загроза європейським християнам, вважають 
автори прокламації, може відбуватися з різних боків, зокрема з боку 
глобалізації, що сприяє формуванню тоталітарних режимів, синкретизму 
та ісламу. 

День пам’яті предків відзначили білоруси. За традицією вони зібралися 
біля пам’ятного хреста, що в районі „Куропат”. Учасники заходу 
співали неформальний гімн Білорусі „Магутны Божа”. Під час мітингу 
було встановлено десь десять пам’ятних хрестів, які учасники ходи 
принесли з собою. Організатором відзначення Дня предків виступила 
Консервативно-християнська партія БНФ. 

Міністерство освіти Великобританії розіслало звернення до ВНЗ, в якому 
просить вчителів спостерігати за студентами „азіатської зовнішності” 
і мусульманами, які викликають підозру належності до 
екстремістських угрупувань. Таке своє прохання міністерство пояснює 
тим, що коледжі останнім часом стали „оплотом вільнодумства”, а 
терористами виявляються саме студенти британських ВНЗ. 
Мусульманські організації Великобританії з незадоволенням сприйняли це 
нововведення МО. 

„Ми обурені тим, що гроші витрачаються на увіковічнення релігійних 
фігур, хоч у Франції Церква відокремлена від держави”. Ці слова 
належать одному із організаторів акції протесту проти спорудження у 
французькому містечку Плоермель гігантського пам’ятника – 8-метрової 
статуї покійному Папі Івану Павлу ІІ. На цю споруду вже витрачено 30 
тис. євро із аж 30 млн міськбюджету. Вони дісталися скульптору із Росії З. 
Церетелі. 

Вашингтон включив Узбекистан в список країн, що порушують свободу 
віросповідання. Державний департамент США виключив, як вже 
повідомлялося, В'єтнам з свого щорічного списку країн, що викликають 
особливу заклопотаність у зв'язку з порушенням релігійних свобод, і 
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одночасно вніс до нього Узбекистан. Ця країна піддалася критиці "за 
переслідування і ув’язнення мусульман". У списку фігурують також 
Бірма, Китай, Північна Корея, Ерітрея, Іран, Саудівська Аравія і Судан, 
що входили в цей перелік і минулого року, повідомляє "Інтерфакс". Посол 
США з особливих доручень Джон Хенфорд заявив, що В'єтнам "значно 
просунувся по дорозі до вільного віросповідання". Водночас 
американський дипломат відзначив, що "узбецький уряд піддає мусульман 
жорстоким репресіям", а тому вони "бояться здійснювати молитви 
публічно і відвідувати свої мечеті, оскільки власті вважають цю практику 
свідченням екстремізму і тероризму". Закликавши уряд Узбекистану 
переглянути цю політику і провести необхідні реформи, Дж. Хенфорд 
разом з тим визнав, що "в цій країні існує реальна екстремістська загроза, 
яка витікає з таких угрупувань, як заборонений Ісламський рух 
Узбекистану". 

Християнські лідери схвалили рішення вищим судом штату Керала 
анулювати обрання до Індійського парламенту П.К.Томаса - католика 
за віросповіданням. Суд ухвалив, що Томас порушив закон, який 
забороняє експлуатацію релігійних тем у передвиборчій кампанії. 
Петицію проти Томаса подав до суду його суперник, що програв під час 
виборів до федерального парламенту в 2004 році, кандидат від Лівого 
демократичного фронту П.М. Ісмаїл. За рішенням суду місце депутата в 
парламенті займе Ісмаїл. Пастор Іпе Джозеф, колишній секретар 
Національної ради Церков Індії, також схвалив вердикт, заявляючи, що 
"політики мають тенденцію експлуатувати віру для просування своєї 
політичної кар'єри". Як доказ, що Томас використовував незаконні методи 
передвиборної агітації, суд прийняв свідоцтва про те, що в своїй кампанії 
він використовував постери із зображенням Папи Івана Павла II і 
величезний портрет матері Терези. У федеральному виборчому окрузі 
Муваттупуджа велика частина населення сповідує католицизм, тому такі 
дії кандидата мали серйозний вплив на результати голосування. 

Влада Білорусі всіляко протидіє іноземцям у їх спробах проповідувати на 
території республіки. На додаток до закріплених Законом про релігії 
2002 року обмеженням на свободу релігійної діяльності іноземців, все 
частіше з’являються заперечення на в’їзд в країну іноземних 
проповідників, якщо вони навіть і запрошені місцевими релігійними 
громадами.  

 
 

КАТОЛИЦИЗМ 
 
Папа Римський Бенедикт ХVІ канонізував чотирьох 
священнослужителів прямо на сходинках собору святого Петра в 
Римі: мексиканського єпископа Рафаеля Валенсія – він турбувався про 
ранених протягом антиклерикальної мексиканської революції; 

італійського священика Філіппо Змальдоне - засновника ордену монахинь 
і школи для глухонімих; матір Теодора Гуерін – засновницю шкіл і 
релігійних установ для жінок США; Роза Венеріні – організатора перших 
громадських шкіл для дівчаток в Італії. Все пізнається в порівнянні. То ж 
хто дасть відповідь на питання: чому висвяту митрополита Андрея 
Шептицького папи Римські відтягують вже більше десятка років? Це є 
виявом їхньої палкої любові до України (в лапках, звичайно)!? 

До кінця 2007 року може відбутися візит Папи Римського до Москви. Про 
це повідомила італійська газета „Стампа” на основі інтерв’ю кардинала 
Акілле Сильвестріні. Свою впевненість кардинал будував на основі 
інтенсифікації останнім часом контактів між ватиканськими депутатами і 
представниками Московського Патріархату. Мають місце й теологічні 
дискусії між ними. Перешкодою для зустрічі все ж є зростаюча 
місіонерська діяльність католиків в Росії, „експансія греко-католиків в 
Україні”. Проте після обрання папою Бенедикта ХVІ стосунки сіж 
церквами поліпшилися. „Ми маємо домагатися загального розуміння 
проблем, з якими стикаються віруючі та невіруючі люди, людська 
цивілізація”, - зауважує митрополит Кирило ( Московський Патріархат). 

В Китаї продовжуються арешти священиків підпільної Католицької 
Церкви. Так, в провінції Гуандон поліція арештувала двох служителів 
культу, які щойно повернулися з Європи. Отець Шао Джумін є 
генеральним вікарієм Венджу, а отець Джан Суніан – канцлером цієї ж 
єпархії. Що характерно, то це те, що арештованим не пояснюють причини 
їх арешту. 

Кардинал Вальтер Каспер радить католицьким лідерам не критикувати 
п’ятидесятників, яких десь 600 млн у світі, а задуматися над тим, чому 
їх парафії не відповідають потребам вірних Церкви, чому вони 
залишають її. За словами владики, католики покидають свої парафії із-за 
відсутності відчуття християнської спільноти. Деякі з них погано знають 
свою релігію, що виключає можливість належної відповіді на ту критику, 
яка звучить на адресу католицької Церкви з боку інших конфесій. 
Кардинал наголосив на необхідності формуваання молитовних груп на 
рівні парафій, організації курсів релігії для молоді, проведенні біблійних 
занять та ін. 

Бенедикт ХVІ заявив про непорушність першості кафедри Римського 
єпископа. Він заявив про своє бажання, щоб „Петрів примат, доручений 
нам, бідним смертним, завжди діяв в дусі, заповіданому Господом”, і щоб 
„його істинне значення було визнане братами, які ще не у повній 
спільності з нами знаходяться”. Відомо, що положення про примат 
Римського єпископа є каменем зіткнення між Святим Престолом й іншими 
християнськими конфесіями, зокрема православними. То ж Папа дав 
зрозуміти, хто є хто. 

Вперше з моменту вступу на папський престол півтора роки тому 
Бенедикт XVI і Римська курія обговорюють спірну тему целібату 
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священників. В засіданні Римської курії брали участь високопоставлені 
кардинали курії і глави всіх папських рад. Згідно деяких оцінок, за минулі 
40 років понад 100 тис. священників у всьому світі залишили церковну 
службу із-за того, що порушили обітницю безшлюбності. Із-за зростаючої 
нестачі священиків ця тема стала актуальною для багатьох країн. Крім 
того, на консультаціях у Ватикані мова йшла про "вимогу звільнити від 
обов’язку дотримуватися обітниці безшлюбності". Як повідомляє 
радіостанція Radio Vatikan, обговорювалося також питання про 
повернення одружених католицьких священників в лоно церкви. За 
неофіційною інформацією, остаточне рішення з цих питань прийняте не 
було. Рішення про целібат для священників було ухвалене Римсько-
католицькою церквою в XII ст. Під обітницею безшлюбності малась на 
увазі не тільки заборона на одруження, а й відмова від сексуальних 
відносин взагалі. В Римі вважають, що "зміни" в питання безшлюбності 
можуть бути внесені спочатку лише в порядку винятку, зокрема для тих 
священиків, які після одруження вимушені були покинути службу, а потім 
стали із-за смерті дружини вдівцями. (InoPressa.ru) 

Католицький єпископ Базеля Курт Кох причину зростання в Європі 
страхів перед ісламом вбачає у втраті європейцями власної 
культурної ідентичності. „Проблема насправді полягає не в силі ісламу, а 
в слабкості християнства”,- відзначає владика. Дійсні занепокоєння 
європейців мають бути пов’язаними з поступовою втратою християнської 
культури. Європейців має турбувати не те, якої висоти збудують мінарет і 
якою у зв’язку з цим зависокою має бути споруджена церковна дзвіниця. 
Нас мають турбувати більше, сказав базельський єпископ, права віруючих, 
особливо в багатьох ісламських країнах, де християни не мають прав на 
сповідування своїх вірувань. „Якби ми повернулися до свого коріння і 
більш впевнено дотритмувалися своїх поглядів, то зближення між нашими 
вірами стало б більш відкритим”, - заявив К.Кох. 

При інвентарізації однієї з монастирських бібліотек в Італії було 
знайдено ніде не зареєстрований „Індекс заборонених видань”, 
видрукуваний в Римі у 1596 році інквізицією. В переліку 
„забороненого” виявилися вибрані комедії Теренція (1564 рік), збірник 
виступів авторів епохи Відродження (1577 рік) та ін. 

Наприкінці жовтня в Тайланді відбувся перший Азійський 
місіонерський конгрес на тему „Історія Ісуса Христа в Азії: торжество 
життя й віри”. Конгрес організувала і провела Федерація азійських 
єпископських конференцій за ініціативою Конгрегації євангелізації 
народів. Виступаючи на конгресі, кардинал Сепе сказав: „ Ми знаємо, що 
Азія – це регіон, де кількість католиків найменша щодо загальної 
чисельності населення. Тут проживає понад 4 мільярди, тоді як католиків 
налічується близько 120 мільйонів, тобто від 2,5% до 6%... Отже, мусимо 
визнати, що всі – єпископи, священики, чернецтво та миряни – мають 
долучитися до євангелізаційної місії, йдучи шлязом інкультурації, що має 

стати головним і незмінним методом поширення християнства в Азії” 
(Парафіяльна газета. - №21).  

Папа Бенедикт ХVІ на віднову згорілого в Петербурзі Троїцького собору 
пожертвував 10 тис. євро. Під час пожежі згорів купол, який вважався 
другим за своєю величиною в Європі. Втрати від пожежі оцінюють в 160 
млн рублів. Патріарх РПЦ зауважив, що пожертва „може служити 
запорукою подальшого розвитку наших взаємозв’язків в дусі 
християнського братства і взаємодопомоги”. 

Найближчим часом Папа Бенедикт ХVІ підпише спеціальний указ про 
відновлення Богослужінь латинською мовою, порядок проведення 
якої було введено в літургійну практику Католицької Церкви 
Тридентійським собором 
(1545-1563). Обов’язковість 
месси латинською мовою було 
відмінено ІІ Ватиканським 
собором, коли католицька 
церква дозволила відправляти 
Богослужіння національними 
мовами. То ж бачимо, як новий 
Папа ревізує те, що робив його 
попередник. До того ж, виявляє 
при цьому папоцезарізм, бо ж 
соборове рішення відміняє 
своїм указом. Проти цього явно консервативного кроку Папи вже 
виступиили 5 французьких єпископів і 30 священиків. Вони застерігають 
Понтифіка від такого необачного кроку . Відродження латинського 
Богослужіння „створить великі труднощі, особливо для тих, хто вірний ІІ 
Ватиканському Соборові”, - заявив єпископ Тулузький Робер лє Галль. 

Під час поїздки Папи Бенедикта ХVІ до Туреччини, яка відбулася 28 
листопада – 1 грудня, його там охороняли 16 тисяч місцевих 
поліцейських. Літак Понтифіка від моменту входження його в повітряний 
простір країни і до його приземлення в аропорту Анкари супроводжували 
два турецькі винищувачі. Для охорони Понтифіка в турецькій столиці 
було задіяно 7 тисяч правоохоронців, а в Стамбулі – дев’ять. Під час 
поїздки, окрім офіціозу в Анкарі, Папа побував у Будинку Діви Марії в 
Ефесі. 30 листопада він взяв участь в урочистостях 
Константинопольського патріархату з нагоди дня святого Андрія. 
Турецька влада розглядає візит Бенедикта ХVІ як візит винятково глави 
держави Ватикан, а не як візит релігійного діяча. 

В Таїланді відбувся Азіатський місіонерський конгрес. Найбільш 
зворушливим у його роботі був заключний акт, коли представник з 
Пакистану потискав руку делегату з Індії, таміл вітав сенегальця, делегат 
із касти брамінів стояв поруч із кардиналом з касти недоторканих. Це був 
не простий сентименталізм, а дещо більше. Занадто часто насильство й 
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маргіналізація католицьких спільбно заважали їхнім членам виражати себе 
й проводили їх до життя в мовчазності у своїх гето.  

 
 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 
Голова Російського Союзу баптистів Ю.Сіпко висловив своє 
невдоволення спробами російської влади якось законодавчо 
обмежити місіонерську діяльність в країні. На його думку, це буде 
прямим порушенням Конситуціії країни, стаття 28 якої гарантує право 
кожному громадянину Росії вільно поширювати свої релігійні 
переконання. До того ж, місіонерська діяльність є виконанням прямої 
вказівки Ісуса Христа йти у світ і пропагувати його Євангелія. До того ж, 
не можна заборонити іноземцям вести в Росії місіонерську роботу, бо ж 
ст. 3 Федерального закону вирівнює їх у правах з громадянами країни. 

Ситуація в Англіканській Церкві ускладнилася у зв’язку із офіційним 
возведенням на статус її примаса в США (тут церква має назву 
Єпископальної) 52-річної жінки Катаріни Джеффертс Шорі. У 
всесвітньому англіканському співтоваристві 77 млн осіб, а Шорі 
підтртимують лише 2,3 млн її парафіян. Причиною розриву є також і те, 
що вона підтримує одностатевий шлюб. „Ми не можемо любити Господа, 
- заявляє жінка-єпископ, - якщо ми нездатні полюбити наших ближніх у 
всій повноті й різноманітті їх життя”. 

Єдиний англіканський єпископ пакистанського походження Майкл 
Назир-алі виступив з не зовсім толерантними оцінками мусульман, 
які домінують в його країні. Мусульмани постійно виступають як 
жертви пригнічення. Це – так. Але ж вони водночас прагнуть до 
абсолютного домінування, закриваючи очі на прояви насилля з боку своїх 
одновірців. 

Понад двадцять років тому у США в Колорадо Спрінгс з’явилася 
християнська церква „Нове життя”. Заснував її Тед Хаггард. Нині 
„Нове життя” має 14 тисяч своїх членів. Спільнота є однією з найбільших 
у США. Пастор очолював Національну асоціацію євангельських християн, 
до якої належало понад 30 млн вірних. Одружений, має п’ятеро дітей. І ось 
– біс попутав. Тед Хаггард звинувачений у зв’язках з чоловіком. Про 
статеві стосунки з пастором заявив гомосексуаліст Майк Джоунс. Хаггард 
навіть декілька разів купляв у проститута наркотики. Характерно, що 
пастор виступав сам проти одностатевих шлюбів. Гомосексуаліста 
виключили із церкви, засновником якої він був, звільнили з посади (Газета 
по-українськи. - №203). 

Англіканський єпископ Коломбо (Цейлон) Дуліп де Чікера рукоположив 
в кафедральному соборі трьох жінок-священиків. „У мене немає слів, 
щоб передати свою радість, - заявила в інтерв’ю Чанрика Маюраватхі – 
одна з жінок-священиків. – Я чекала цей день і молилася про 

рукопокладення багато років”. Вона одержала богословську освіту, 
необхідну англіканським клірикам, ще 10 років тому. Водночас 
Маюраватхі призналася, що вирішила не одружуватися, щоб краще 
служити народові Божому, повністю віддаватися служіннюю „Це 
історичний момент, і ми щасливі, що в нас нарешті появилися жінки-
священики”, - сказав єпископ. 

Божественна літургія, що грунтується на музиці ірландських рокерів U2 
– новітня тенденція в протестантських церквах США. В 
богослужіннях, що одержали назву U2 Charist (синтез назви групи і 
євхаристської віри – Eucharist communion), пісні Боно плавно 
переливаються в церковну службу і супроводжуються відповідними 
слайдами. Першу U2 Charist провела преподобна Пейдж Блер – священик 
однієї із церков Йорк Харбора – 31 липня 2005 року. Нині подібні служби 
відбуваються в 150 церквах у 15 штатах Америки. Богослужіння 
починаються із пісні U2 „Pride (In the Name of Love)”, яка 
супроводжується трансляцією фотографій відомих борців за громадянські 
права – Ганді, Мартіна Лютера Кінга і Роси Паркс. Ці пісні ідеально 
підходять для використання у церкві завдяким тим християнським 
посланням, які вони утримують в собі. Проте використання пісень під час 
богослужінь не має нічого спільного з ідолопоклонінням. „Ми не 
виявляємо поклонство Боно, так само як і не виявляємо поклоніння 
Мартину Лютеру, коли співаємо його гімн 

„ А Vsghty Fortress Is Our God”, - говорить Пейдж Блер. Зміст U2 Charist 
змінюється від церкви до церкви, проте незмінною його частиною є 
пожертвування на кампанію Боно із викорінення бідності й боротьби з 
глобальною епідемією СПІДу (Сегодня. – 31 октября). 

4 листопада посаду глави Єпископської церкви Сполучених Штатів 
Америки – американське відгалуження Англіканської церкви – 
вперше зайняла жінка. Це – 52-річна Катарина Джеффертс. За подією 
спостерігали понад 3 тисячі людей. Пані Джеффертс відома своїм 
лояльним ставленням до нетрадиційних сексуальних стосунків. Визнавши 
факт розколу із-за зайняття нею посади глави Церкви, вона закликала 
шукати взаємну згоду. 

Зімбабвійське відгалудження від Церкви Адвентистів сьомого дня 
організувало в місті Булавайо групове голодування своїх членів. Не 
вживаючи декілька днів ніякої їжі, вони в такий спосіб прагнули 
прискорити прихід Ісуса Христа на Землю. В це прийшлося втрутитися 
місцевій поліції. Насамперед від голодуючих були забрані діти в сім’ї 
пасторів інших міст країни. Дорослих через декілька днів після утримання 
їх в поліції відпустили із вказівкою „йти додому і припинити 
голодування”. Сподівань, що саме так буде, в поліції мало. 

Англіканська церква виступила за реформування церемонії вінчання, бо 
ж у її нинішньому вигляді вона нібито провокує насилля в сім’ї. В 
документі „Відповідь насиллю в сім’ї”, підтриманому архієпископом 
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Кентеберійським Роуеном Уільямсом, говориться про необхідність 
відмовитися під час богослужінь від вживання будь-яких займенників 
чоловічого роду щодо Бога, оскільки це підспудно засвідчує перевагу 
чоловіка над жінкою. Відтак треба переписати цілий ряд гімнів і молитв, 
якими користується церква. 

Англіканська церква підтримала заклик Королівського медичного 
коледжу вирішити евтаназії для нежиттєздатних немовлят. Церква, 
всупереч думці про безцінність людського життя, подала власний запит 
про легалізацію дитячої евтаназії в окремих випадках. Згідно із заявою 
єпископа Тома Батлера, було б правильно вбивати немовлят, що мають 
відхилення в здоров'ї. Які саме медичні показники маються на увазі, 
єпископ не уточнив. На його думку, "активна евтаназія" могла б стати 
альтернативою для сімей з важким фінансовим положенням. 
"Нежиттєздатний інвалід є важким емоційним і фінансовим тягарем для 
батьків, які через турботу про хвору дитину випадають з життя 
суспільства", - заявив він. 

Для протестантів підтримка Ізраїлю - це "Божа міжнародна політика". 
Багато консервативних християн в США вважають, що підтримка Ізраїлю 
американським президентом відповідає біблійному заповіту захищати цю 
державу і саме на тій підставі, що Ізраїлю визначено зіграти вирішальну 
роль під час Другого Пришестя, відзначає The New York Times.  

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
Московський департамент охорони здоров’я і Російська Православна 
Церква підписали угоду про співпрацю між Московською єпархією і 
Департаментом охорони здоров’я міста Москви. Відтепер у священиків 
московських храмів, православних добровільців і сестер милосердя 
з’явилася юридична основа для допомоги ближнім в медичних установах. 
В підписаній угоді зазначається, що сестри православних патронажних 
служб (їх в столиці 11), груп милосердя ( таких в місті 48) і сестринств (їх 
9) зможуть надавати в міських лікарнях допомогу інвалідам, літнім 
людям, недужим здоров’ям, страждаючих психічними захворюваннями, 
людям різних форм залежності (алкоголікам, наркоманам), 
безпритульним, неповнолітнім, незаможнім. Священики, робітники 
парафій і сестри милосердя зможуть відтепер брати участь в екстренній 
допомозі тим, хто постраждав під час надзвичайних ситуацій, катастроф, 
соціальних, національних та релігійних конфліктів (Православная Москва. 
- №20). 

Московський Патріархат критикує Предстоятеля Константинопольської 
Церкви Варфоломія і вважає відступом від православного вчення його 
сподівання „на зміну ставлення православних до поняття примату влади 
римського понтифіка”. „Таким чином, Константинопольський Патріарх 

закономірно деградує – від розколу, який він здійснює в Парижі, Лондоні, 
Естонії і на Україні, до єресі папізму, що перевертає все вчення про 
Церкву”, - пише газета „Православная Москва” (№20). Тому кожний, хто 
співпрацює з Константнопольським Патріархом, підтримує єресь папізму, 
засуджену Вселенською Церквою. „Відтепер відповідальність за долю 
Православ’я всеціло лежить на Російській Православній Церкві”. 
„Стамбульська Патріархія – це Троянський кінь світового Православ’я”. 

Російська Православна Церква є важливим елементом суспільного 
життя Росії. Це відзначив Президент РФ В. Путін під час святкування 45-
річчя архієрейського служіння патріарха РПЦ Олексія ІІ. „Сьогодні РПЦ – 
не тільки хранителька багатовікових духовних і культурних традицій 
нашого народу. Вона допомогає нашій державі вирішувати нагальні 
соціальні проблеми, відіграє важливу роль у вихованні молоді в дусі 
патріотизму, поваги до сімейних традицій” (Православная Москва. –№ 
17).  

В Свято-Даниловому монастирі відбулася зустріч Патріарха РПЦ 
Олексія ІІ з представниками російських мусульманських організацій. 
Було обговорено актуальні питання міжрелігійного діалогу в Росії. Строни 
одноголосно висловили переконання в необхідності примноження зусиль з 
підтримки міжрелігійного і міжнаціонального миру в країні. 

Московський Патріархат через суд в Ніцці 
(Франція) прагне перебрати собі 
найбільший в зарубіжжі православний 
Свято-Преображенський собор. Мотивує 
свій позов до суду Москва тим, що, 
дивись, колись ту земельну ділянку, на 
якій розміщено храм, купив цар Олексій ІІ, 
а храм в пам’ять свого сина вибудувала за 
власні кошти і кошти парафіян 
імператриця Марія, мати Миколи ІІ. То ж 
„всё, что нами пройдено, всё вокруг моё”. 
Претенції Московської Церкви розширити 
свою „канонічну територію” заперечує 
православна асоціація Ніцци. 

Портал „Української правди” дав свою, 
дещо незвичну оцінку Православ’я: „Православ’я – це інструмент 
ідеологічної окупації, вигаданий в Московському царстві (Русь приймала 
християнство, а не православ’я !!!). Православ’я – ця Московська релігія 
на основі богородиці має виражений російський патріотичний характер. 
Через православ’я вони насадили нам свої святині і відхід від 
євангельського вчення. Слова „богородиця” в Біблії немає. Молитва до 
богородиці – це ідея від лукавого, бо ж вона не має біблійного підгрунтя. 
Спекулюючи мирським ім’ям матері, лукавий підмінив Христа, а тому він 
і є лукавим, хитрим. А Біблія говорить, що у християн є Христос і іншого 
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імені немає. Так само й поклоніння мощам – це сектантська ознака і 
спотворення самої ідеї Євангелія” 
(http://forum.pravda.com.ua/read.Php?2,1303965). (О.Недавня).  

Влада Естонії знає факти використання окремих діячів Естонської 
Православної Церкви російськими спецслужбами. Протягом 
останнього десятиліття російська розвідка активно використовує у своїх 
цілях інфраструктуру т.зв. ЕПЦ МП, що об’єднує на сьогодні 95% всіх 
православних країни, а це – біля 150 тис. осіб. З листопада 2000 року цією 
церквою керує митрополит Корнілій (Якобс В’ячеслав Васильович), син 
полковника царської армії. Його підлеглі постійно відвідують у 
Білокам’яній Відділ зовнішніх зв’язків Московського Патріархату, 
зокрема його главу митрополита Кирила. Останній, згідно інформації 
контррозвідки країн Балтії, має безпосереднє відношення до здійснення 
„програми підтримки співвітчизників” Російського уряду, за реалізацію 
якої в життя відповідає підпорядкована російському МЗС організація 
„Росзарубіжцентр”. Безпосередньо з естонцями спілкуються заст. голови 
ВЗЦЗ єпископ Марк і священик В. Зогій, які, згідно інформацій про них, 
пов’язані із Службою зовнішньої розвідки Росії (http://forum.pravda.com. 
ua/read.Php?2,1308474) (О.Недавня). 

Ізраїльський уряд до цього часу не визнає соборового зняття в минулому 
році Єрусалимською Православною Церкви з посади Патріарха 
Іринея І і обрання на неї Феофіла ІІІ. В кінці вересня ц.р. Всесвітня Рада 
Церков висловила вимогу до Ізраїлю визнати факт зміни керівництва в 
ЄПЦ. Згідно встановленої традиції, обрання Єрусалимсьбкого Патріарха 
має визнати влада Святої Землі. Нині це – керівництво Палестини, Ізраїлю 
та Іорданії. 

Російський православний телеканал з Єкатеринбурга скоро буде 
транслювати свої програми на Україну. Угоду на ретрансляцію своїх 
програм з десятьма кабельними операторами Росії та України уклав 
телеканал „Союз”, створений в січні 2005 року. „Союз” існує за рахунок 
пожертв віруючих і зараз промовляє з трьох супутників – „Ewtelsat W-4”, 
„Бонум-1” та „Експрес АМ-2”.  

Патріарх Московський Олексій ІІ в своїй практичній діяльності діє як 
представник саме російського народу. Зокрема він вважає, що 
воз’єднання Російської Церкви має послужити єдності всіх росіян, 
покоління яких було поділене революцією і громадянською війною. 
Патріарх переконаний, що нині ніяких приводів для поділу більше немає, 
бо ж в Росії закінчилася епоха богоборчества, епоха гонінь. „Сьогодні 
немає причин нам поділятися, - твердить Патріарх. – І не тільки з точки 
зору Російської Православної Церкви, а й, я гадаю, з точки зору країни. 
Надто важливо, щоб всі росіяни, де б вони не були, не розділялися, а були 
б об’єднані” (Русь святая. - №7). Відтак Олексій ІІ є патріархом 
російським, але аж ніяк не українським. 

"Багато хто думає, що старообрядність - це жорстка прив'язка тільки до 
релігійності. Але потрібно сказати, що традиції Святої Русі - цей спосіб і 
сенс життя, який ми хочемо зберегти для нащадків. Ви багато бачили 
морального в нинішній молоді? Расизм, відсутність культури, етичних 
позицій, падіння моральності… А для нас не важливо, хто якої 
національності. Саме сповідання за старими обрядами, засадами і 
традиціями старої Русі дають можливість людині стати російською: 
шанувати батьків, ставитися до життя з розумінням, берегти сім'ю, 
піклуватися про тих, які оточують", - пояснює завдання національно-
культурного суспільства Сергій Петров. "Все-таки головна наша мета в 
роботі - це захист російської старообрядності на Україні. На відміну від 
інших так званих російських товариств, ми не прийшлі люди. Ми жили на 
Україні споконвіку. За найскромнішими підрахунками, російських 
старовірів на Україні близько 300 тисяч. Тим паче, хотілося б відзначити, 
що, напевно, ми єдині у своєму роді, хто займає нішу - зберігати російські 
традиції. Подивіться на села в Одеській і Чернівецькій областях, де 
компактно проживають російські старообрядці. Там і говір якийсь дивний 
для української глибинки - переважно російський, і люди в побуті 
запросто носять сорочки по-російськи навипуск", - говорить Петров. 
(Напередодні.RU) 

"... Ми останнім часом все менше дивимося на Росію. Не тому, що вона 
нам не дорога. Не у цьому тільки випадку! Але тому, що доводиться 
виживати за рахунок своїх сил і ресурсів, а наші часті звернення в різні 
організації, покликані допомагати співвітчизникам, залишаються без 
відповіді. Виходить, що наша робота зі збереження російських 
старообрядців - феноменальній історично-релігійній спільності росіян, не 
потрібна навіть Росії..." - говорить, відповідаючи на питання про допомогу 
в роботі від історичної батьківщини Сергій Петров, голова київського 
міського національно-культурного суспільства липован-старообрядців. 
Петрову, корінному сибірякові, відставному військовому, як він говорить, 
гріх скаржитися на життя. 

На прохання керівництва Валуйського лікерогорільчаного заводу 
Білгородської області (Росія) місцевий правлячий архієрей здійснив 
чин освячення джерела. Вода з нього не тільки продається на розлив, але 
й використовується для виготовлення спиртних напоїв. Білгородські 
виробники алкоголю - не первістки в близьких стосунках з РПЦ. 
Приміром, в Ярославлі освятили лінію по розливу кагору, а керівництво 
костромського лікерогорільчаного заводу побудувало у себе на території 
каплицю. Директор Валуйського лікерогорільчаного заводу Сергій 
Кардапольцев, в пошуку нових шляхів для зростання збуту спиртного, 
звернувся до архієпископа Білгородського і Старооскольського Іоанна 
(Попова) з проханням освятити джерело, що знаходилося на території 
підприємства, вода з якого береться для виробництва 47 видів продукції. 
Владика Іоанн відгукнувся на прохання охоче. Здійснюючи чин 
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освячення, він заявив: "Ця вода повинна сприяти оздоровленню нашого 
народу, і, якщо хочете, сьогоднішнє наше освячення - це допомога в 
здійсненні національного проекту з охорони здоров'я". Розчулившись, пан 
Кардапольцев попросив архієпископа дати благословення на 
використання в етикетках напоїв напису: "Свердловина освячена 
владикою Білгородським і Сгарооскольським Іоанном", на що владика дав 
згоду. Різниця між святою водою і горілкою, зрозуміло, є. Але, схоже, 
керівництво Валуйського заводу сподівається, що тепер вона стане 
мінімальною. В подяку за надану архієпископом Іоанном послугу 
директор заводу запропонував колективу перерахувати одноденний 
заробіток на будівництво одного з храмів. Минулого року перед 
Великоднем на лікерогорільчаному заводі в Ярославлі відбулося 
освячення лінії з розливу кагору. Після того, як запрошений священик 
окропив цех святою водою, прямо з конвеєра пляшки відправилися по 
магазинах. А на території Костромського лікерогорільчаного заводу і 
взагалі побудована каплиця в ім'я святого мученика Воніфатія, до якого 
православні християни, між іншим, звертаються з молитвами про 
позбавлення від пияцтва. Ідея виходила від директора заводу Валерія 
Арбузова. Як заявив під час освячення каплиці архієпископ Костромський 
і Галічський Александр (Могильов), ця подія "стала значним внеском у 
справу відродження традиційної вітчизняної моральності і культури на 
Костромській землі". Владика виразив надію, що "молитви святого 
Воніфатія допоможуть працівникам заводу успішно нести свій трудовий 
подвиг"(Новые известия) 

Ряд російських православно-патріотичних організацій виступили з 
ініціативою збору підписів на підтримку ідеї повернення державної 
російської символіки на вершину Спаської башти Московського 
Кремля, повідомляє "Інтерфакс-Релігія". Як відомо, Спаська башта 
Кремля отримала свою назву завдяки чудотворній іконі Нерукотворного 
образу Рятівника, знайденій в XVII столітті під Вяткою і яку за наказом 
царя Алексія Михайловича було встановлено над кремлівськими 
воротами. При цьому, як компромісне рішення, пропонується частково 
зберегти символіку радянського періоду - встановити червону зірку на 
вершині кутової, Арсенальної, башти Кремля, що виходить на Манеж, на 
якій ніколи не було двоглавих орлів, і водночас влаштувати в цій башті 
музей історії СРСР. 

 
 

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 
 
В мусульманському світі ходить слух, що США окупували Ірак, щоб не 
дати народитися Месії. Як відомо, мусульмани також вірять, що в кінці 
часу прийде Мессія – Магді, „дванадцятий імім”. Він має прийти тоді, 
коли зло буде правити на всій Землі. З його приходом зло буде відкинуте, 

а іслам відновлений в його чистоті і цілісності. Очікують Магді 
насамперед шиїти. Але серед них, згідно видінь аятолли Мехаммеда 
Такібахджеду, пройшов слух, що народився вже вбивця Спасителя. В Іраці 
один із шиїтських лідерів Моктада Садр заявив, що американська окупація 
заважає приходу Магді. Американці нібито зайняті нині пошуками 
мусульманського Месії. 

В Кисловодську вбили імама Абубекіра Курджієва. Тут вважають, що він 
став жертвою екстремістськи налаштованих мусульман, які 
використовують віру як інструмент розпалювання ненависті між людьми. 
Ваххабісти активно прагнуть захопити духовне лідерство в мечетях 
Кисловодська. Родичі імама свідчать, що вже рік, як він одержував 
погрожуючі листи і телефонні дзвінки. Навіть дітям імама говорили: 
„Передай батьку, щоб він увільнився з роботи. Інакше вам всім буде 
погано” (Вера. - №10). 

Імами німецьких мечетей повинні одержати освіту в Німеччині і в 
майбутньому читати свої проповіді німецькою. Нині до Німеччини 
приїздять імами з Туреччини або арабських країн, які німецької мови не 
знають, німецькі культурні особливості їм невідомі. До того ж, після подій 
11 вересня в мечетях ввели своєрідний контроль за змістом проповідей 
імамів. Але оскільки вони виголошуються не німецькою мовою, то тяжко 
прийти до висновку, чи не закликають імами до непокори владі. 

У зв’язку із завершенням місяця мусульманського посту Рамадана 
президент ФРН Хорст Келер звернувся із закликом до мусульман, які 
живуть в цій країні, визнати Німеччину своєю батьківщиною. „Я хотів 
би, щоб щомога більше чоловіків і жінок мусульманської віри, які живуть 
тут, сказали б про себе: „Тут моя батьківщина, до цієї країни я зберігаю 
свою вірність, я хочу жити за її законами, я – німецький мусульманин”. 
Завдання мусульманських громад держави, засобів масової інформації і 
всіх сил суспільства, включаючи і церкву, полягає в тому, щоб зробити 
„життя мусульман частиною німецьких буднів”. Адепти ісламу мають 
відчувати себе в Німеччині частиною німецького суспільства. Нині 
мусульмани в Німеччині стали другою релігійною спільнотою після 
католиків. Їх кількість тут – десь 3,5 мільйони. В країну продовжують 
приїздити все нові й нові групи мусульман з різних країн. В ФРН діє 2600 
мечетей.  

Найбільшою культовою спорудою у Великобританії буде збудована на 
сході Лондону мечеть. Вона вміщатиме більше 40 тисяч вірних. Група 
Таблігі Джамаат, яка називає себе мусульманською місіонерською 
організацією, придбала ділянку землі під мечеть недалеко від 
олімпійського поселення майбутніх ігр 2012 року. Проти такого 
будівництва виступили дві християнські організації – Фонд Варнави і 
Християнський народний альянс.  

В Конгресі США вперше буде мусульманин. Ним є Кельт Еллісон. 
Народився він в католицькій родині, але в 19 років прийняв іслам. Під час 
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виборчої кампанії Кельт уникав релігійних питань, проте гостро 
критикував Президента Буша за його політику щодо Іраку. 

Саме США забезпечують політичне й фінансове прикриття злочинів 
сіоністів. США прикривають злочинні дії ізраїльської воєнщини. Вони 
несуть пряму вину за загибель 10 листопада 19 мирних палестинців Бейт-
Хануна від ізраїльського артобстрілу. Враховуючи все це, військове крило 
руху Хамас „Бригади Ізеддіна аль-Кассама” звернулося до всіх мусульман 
світу нищити „американські цілі”. „Ізраїль має бути стертим з лиця Землі. 
Це – держава-звір, яка вважає людину за ніщо. Це – ракова пухлина, яку 
треба видалити”. (Голос України. – 10 листопада). 

Іракський суд не дав можливості екс-президенту Саддаму Хусейну 
вмерти істинним шахідом. Він зневажив прохання Саддама про розстріл, 
а оголосив вирок про його повішення за причастність до страти в 1982 
році 148 мусульман-шиїтів в селі Дуджейл. Правда, Хусейн сам нікого не 
вбивав. Це була відплата за спроби замаху на нього. Під час зачитування 
суддею вироку Саддам, тримаючи в руках Коран, викрикував: „Аллах 
великий!”. На батьківщині екс-президента пройшли масові демонстрації з 
вимогою зберегти життя Саддаму Хусейну. Водночас іракські шиїти 
вважають, що страта Саддама має відбутися на площі Фірдус в 
присутності членів сімей тих, хто був знищений за його наказом. Більше 
того, деякі шиїти ввжають, що поруч із Саддамом слід повісити і 
Президента США Буша, бо ж він також винуватий у тих руйнуваннях і 
бідах, яких зазнав Ірак. 

Іракське збройне формування мусульман-суннітів у Багдаді закликає 
вести непримиренну священну війну проти загонів шиїтської поліції. 
У заяві, розміщеній на одному з Інтернет-сайтів ісламістів, ця війна 
названа "доленосною битвою". "Багдад – ваше (сунніти) місто. Не 
залишайте це чужинцям, які бажають вислати вас; це – доленосна битва, в 
якій вирішується "бути або не бути", - зазначається в тексті заклику, 
поширеного від імені "Ісламської армії в Іраку". 

Будівництво першого в Європі ісламського університету, яке почалося в 
листопаді у французькому місті Ліллі, буде фінансувати уряд Катару. 
„Інститут гуманітарних наук”, як його назвуть, готуватиме імамів, 
спроможних відповісти на виклики, які постають перед мусульманськими 
меншинами європейських країн. Особливу увагу в навчальному закладі 
будуть приділяти вивченню французької мови і шаріату з тим, щоб 
майбутній імам міг більш успішно пристосовуватися до європейських 
реалій і взаємодіяти як з мусульманами, так і з представниками інших 
релігій. Освітню систему нового університету узгодять із 
загальноєвропейськими академічними нормами. До нього прийматимуть 
не лише мусульман. Щорічний набір – до 80 осіб (The Peninsula). 

Ізраїльська служба безпеки розкрила на Західному березі річки Іордан 
терористичну мережу, яка складається із жінок–активісток 
угрупування „Ісламський джихад”. Саме це угрупування в одному із 

поселень відкрило лабораторію із виготовлення вибухівки. Жінки 
переправляли гроші із штаб-квартири „Ісламського джихаду” у Дамаску 
до палестинських територій. Одна з активісток навіть очолювала юначе 
відділення „Ісламського джихаду” в університеті Хеврону. Жінки стали 
організаторами цілого ряду терактів. 

„Вбивати звичайних людей в Європі цілком законно, оскільки ці люди 
голосували за свої уряди, - заявив в інтерв’ю британській телекомпанії 
SkyNews представник афганських талібів, член уряду Афганістану до 
окупації цієї країни США мулла Мохамед Амін. - Вони прийшли в наші 
домівки і стали вбивати наших жінок і дітей. Звичайні люди цих 
європейських країн стоять за всім цим, тому ми не станемо їх жаліти. Ми 
будемо їх вбивати і сміятися над ними, як вони вбивають нас і сміються 
над нами”. Мулла повідомив, що вони будуть копіювати тактику 
іракських смертників, бо ж це ефективна тактика. Вони також будуть 
здійснювати атаки й на мирне населення в європейських країнах, щоб 
поплатитися за вторгнення цих країн в 2001 році в Афганістан. 

Як гадають спецслужби Німеччини, їх країна все більше попадає під 
приціл ісламських терактів. Якщо у Великобританії проживає багато 
вихідців із Пакистану та Бангладеш, у Франції та Іспанії – з країн Півночі 
Африки, то в Німеччині в загальній кількості мігрантів висока доля турок. 
Як заявив глава федеральної кримінальної поліції Йорг Цйірке, „вдала 
міграція – найкраще відвернення злочину”. Тут вважають, що інвестицією 
боротьби проти тероризму стане інтеграція мігрантів. „Вирішальним при 
цьому буде завоювання розуму й душі мусульман і недопущення того, 
щоб вони були відкриті для нетерпимого, екстремістського і такого, що сіє 
ненависть, бачення світу”(ІнoPressa.ru) 

Британські мусульмани приєдналися до протестів віруючих-християн 
проти політики властей, спрямованої на позбавлення Різдва і 
новорічних свят християнської символіки. "Саме по собі бажання 
секуляризувати релігійні свята є викликом для обох наших громад", - 
заявив представник британської ісламської спільноти доктор Атаулла 
Сиддікві на Христиано-мусульманському форумі, що проходив в Лондоні, 
організованому за ініціативою архієпископа Кентерберійського Роуена 
Уільямса. На думку послідовників обох релігій, бажання влади підвищити 
рівень толерантності в суспільстві шляхом відмови від публічного 
вживання слова "Різдво" і використання християнської символіки в 
святковий період на ділі провокує праворадикальний екстремізм. "Ми 
стурбовані тим, що така політика, заснована на антирелігійній філософії 
або страхові релігії, викликає почуття відчуження у членів різних общин і 
роздуває екстремізм", - відзначив англіканський єпископ Болтона Девід 
Джіллетт. Він також нагадав, що Коран шанобливо відзивається про Ісуса 
і оповідає у тому числі й про Його Різдво від Діви Марії, повідомляє сайт 
"Sign On San Diego" з посиланням на "Рейтер". "Враховуючи багато 
перипетій, які цього року довелося подолати моїм мусульманським 
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друзям, я особливо бажаю звернутися до них як у своїй різдвяній листівці, 
так і особисто: нехай перебувають з вами мир і благословення Боже на це 
Різдво", - заявив єпископ Д.Джиллетт. 

Після ста років в Таджикистані знову з'являється багатожонство. 
Зазначимо, що традиція багатожонства в Таджикистані зберігалася навіть 
впродовж 70 років радянської влади, щоправда переважно в 
мусульманських сільських районах. Чинною, але вже відкритою, ця 
традиція залишається й нині. Відродження полігамії в Таджикистані 
(багатоженець заборонений урядом, але багато імамів його підтримують) 
свідчить про незвичайно швидке повернення до традиційних культурних і 
релігійних звичаїв у всіх пострадянських республіках Центральної Азії. "У 
нашій країні 95% населення вкрай релігійні, - говорить Саїд Шмадов, 
радник таджицького президента Емомалі Рахмонова з релігійних питань. - 
Я вважаю, що в нас повинне бути ісламське суспільство, але не ісламська 
держава: релігійні організації не втручаються в політику країни, уряд 
поважає іслам, але зберігається наша багата світська історія". 

 
 

ІУДАЇЗМ 
 

Головний рабин Тель-Авіва 
Ісраель Лау вважається 
одним з головних 
претендентів на 
президентський пост. Хоч 
сам він відмовився визнавати 
себе таким кандидатом доти, 
поки Моше Кацав не 
оголосив про свою відставку, 
ізраїльська преса публікує 
прот нього матеріали 
компрометуючого змісту. Як 
повідомляє Haaretz, рабе 

Ісраель Лау, який одержує повну зарплату від релігійної громади Тель-Авіва, 
не має права стягувати плату за послуги, що надаються ним населенню в 
рамках його службових обов’язків. Проте, незважаючи на законодавчу 
заборону, рабе Лау бере гроші за проведення шлюбних церемоній. За 
повідомленням його помічників, за одну хупу (іудейський шлюб) рабе 
отримує близько 500 доларів, а протягом місяця він проводить в середньому 
10 шлюбних церемоній. На думку Haaretz, це є прямим порушенням закону, 
що добре знає рабе (За вільну Україну. - №44). 

Лише 43% ізраїльтян вірять в прихід мессії на Землю. 71% мешканців Ізраїлю 
вірять в Бога, 60% - вірять в те, що Всесвіт сворив Бог. 53% ізраїльтян 
вважають, що слід більше приділяти уваги вивченню іудейської релігії в 

школах. Лише 4% їх висловилося за його скорочення. В опитуванні взяло 
участь десь 40 тис.осіб.  

До окружного суду Тель-Авіва подані документи, з яких випливає, що ряд 
освітніх проектів відомої організації Хабад в країнах колишнього СРСР, і 
навіть добродійний проект для дітей Чорнобиля, служили прикриттям 
для відведення від сплати податків мільйонів шекелів, а частина цих 
грошей йшла на особисті потреби голови добродійного фонду „Молодь 
об’єднання Хабад” рабе Йосефа Іцхака Ааронова, повідомляє Haaretz. 
Останніми роками фонд „Молодь руху Хабад” вважається провідною 
організацією всього руху любавичських хасидів (За вільну Україну. - №44). 

 
 

 
БУДДИЗМ 

  
Духовний лідер Тибету Далай-лама заявив, що необхідно зберегти життя 
колишньому іракському диктаторові Саддаму Хусейну, щоб передусім не 
заплямувати помстою нову владу Іраку. "Страта, як твердить багато хто, 
виконує профілактичні функції, проте в даному випадку - це явна помста, - 
заявив Далай-лама під час візиту до Японії, - Будь-яка людина, що скоїла 
навіть жахливі злочини, в потенції може виправитися". Далай-лама висловив 
сподівання на те, що, незважаючи на злочини, Саддаму збережуть життя. 
Нагадаємо, що суд засудив Саддама до страти через повішення за вбивство 
щонайменше 148 мирних жителів села Дуджейл. (Media International Group) 

Відновити зруйновані талібами в Афганістані у 2001 році дві гігантські 
статуї Будди заввишки 55 і 38 метрів непросто, якщо взагалі це можливо. 
Розстріляні танковими снарядами, вони розпалися на безліч фрагментів, 
багато з яких не перевершують тенісний м’ячик. „Зібрати такий „пазл” 
практично неможливо”,- вважає архітектор з Німеччини Георгіос Тубекіс. На 
його думку, в кращому випадку мова може йти про анастілозу – часткову 
реставрацію статуй з додаванням, де це необхідно, нових матеріалів. 

 
 
 

ІНДУЇЗМ 
 
В перших числах листопада в індійському селі Діурі (штат Біхар) в сім’ї 
бідного селянина народилася дівчинка, на тілі якої є два утворення, що 
нагадують ще дві руки. Індійці вірять, що дитина ця – перевтілення богині 
Дурги, яку зображають з багатьма руками. Батьки назвали дівчинку Дургою. 
До неї тепер приходять люди з квітами і фруктами. При цьому вони 
схиляються над немовлям, складаючи руки, як до молитви. Вони вірять, що 
дівчинка – їхня визволителька. Людей із певними фізичними вадами в Індії не 
вперше сприймають за божество. В червні увагу багатьох привернув 27-
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річний Чандре Ораон, який мав 30-сантиметровий хвіст. Чандре розглядали 
як перевтілення Ханумана – бога мавп. 

Мешканці індонезійського острова Балі сповідують свій індуїзм. Згідно їх 
вірувань, світ населяють різноманітні духи: добрі – живуть в горах і 
приносять процвітання, злі гіганти ховаються в глибинах моря, а зловредна 
дрібна нечисть затесалася в мангрових зарослях і на віддалених пляжах. 
Людина має всіх їх неперервно ублажати, задобрювати. Саме тому від релігії 
на Баля не можна кудись заховатися. Про неї нагадують не тільки чисельні 
храми, а й фігури різних богів на вулицях, рисових полях, подвір’ях селян. 
Група українських туристів, які відвідали Балі, залишили в пам’яті згадку 
саме про фігури багатьох безіменних богів.  

Британські індуїсти перетворили Темзу в Ганг на час свого релігійного 
свята, під час якого віруючі мають опускати статую богині у води 
священної річки. Перед початком свята Темзу освятили, окропивши її водою 
індійської „сестри”. Правда, не обійшлося і без неприємностей, оскільки 
влада не дозволяла спускати у води Темзи велику статую, бо ж вона могла 
стати на перешкоді судноплавству. Проте індуїсти переконали її в безпечності 
статуї, яка була зроблена індуїстами із соломи та глини.  

Індуїстська богиня Дургі має незвичайного свого жреця. Ним став 
мусульманин за ім’ям шейх Міра Сахеб з села Гопалапатнам, який, до речі, 
водночас вважає себе й послідовником ісламу. Міра Сахеб сам розчистив у 
своєму селі площадку під будівництво святилища Дургі. Хоч Сахеб і не 
одержав офіційне посвячення в жреці, але він шляхом спостереження вивчив 
індуїстські ритуали. Гімни Дурзі йому прийшлося вивчити напам’ять. „Хоч я і 
мусульманин, я вивчив всі індуїстські гімни за книгами, я навчився молитися, 
спостерігаючи за іншими. Я навчився, тому що хотів сдужити Дурзі”, - 
розповідає Міра Сахеб. Цікаво, що його діти продовжують ходити в мечеть, а 
жінка є християнкою. 

 
 
 

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ 
 
Грабовой залишиться під вартою до 20 березня 2007 року. Мосміськсуд 
визнав законним продовження до 20 березня терміну утримання під вартою 
"цілителеві" Григорію Грабовому, обвинуваченому в шахрайстві. Таким 
чином, суд відмовив в задоволенні скарги адвокатів Г.Грабового, які 
наполягали на незаконності продовження утримування під вартою їх 
підзахисного. Разом з тим, московська прокуратура відкликала з 
Мосміськсуду свою скаргу про повернення справи Г.Грабового в 
прокуратуру. Нагадаємо, що рішення про повернення для доопрацювання 
справи в прокуратуру прийняв Таганський суд Москви. Відтак, суд 
задовольнив заявлене раніше клопотання адвоката Г.Грабового про 
повернення справи в прокуратуру для усунення порушень, допущених в 

обвинувальному висновку. Прокуратура Москви звинувачує Г.Грабового в 
шахрайстві в особливо великому розмірі (ст. 159 ч. 4 КК РФ). Кримінальна 
справа була порушена прокуратурою у квітні цього року за фактом 
шахрайських дій працівників "Фонду Григорія Грабового". В рамках названої 
справи Г.Грабової був затриманий, а потім арештований. (Інтерфакс-Релігія) 

Вождем одного із африканських племен стала 35-річна француженка Марі 
Клод Ловіза, яка 8 років живе в Того, усиновила там 10 дітей, підгодовує 
на своїй ферсі місцевих жителів і відкрила там невеличкий медцентр. 
Тоголегці називають її „Королевою Мавулоло”, що в перекладі означає „Бог 
великий”. На її честь вже перейменували поселення, де живе вождь-іноземець 
- Ловізакопе. Головним своїм завданням новий вождь племені вважає 
боротьбу з місцевими чаклунами, до яких члени плем’я звертаються за 
медичною допомогою, яка, на її думку, є неефективною. 

 
 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 
 

У місті Шахти Ростовської області журналісти місцевої газети розпочали 
боротися проти "сектантів" за допомогою радянських методів, які 
використовували ще войовничі безбожники в 20-х роках ХХ століття, - 
повідомляє Християнський Мегапортал www.invictory.org з посиланням на 
прес-службу Слов'янського правового центру. Щотижнева газета "КВУ", яка 
видається в місті Шахти Ростовської області, в №26 від 09 червня 2006 року 
помістила статтю "Секти не допоможуть". Сама стаття присвячена Церкві 
Ісуса Христа останніх днів (мормонам), в ній також висміюються місіонери і 
взагалі релігійні організації, що існують в США. Автор статті Ксенія 
Золотарьова попереджає читачів: "У пошуках щастя ми нерідко попадаємося 
в єлейні тенета іноземних місіонерів, у тому числі й із США". У матеріалі 
газети західні релігійні об'єднання фактично асоціюються з екстремістами. 
Мормонів в статті назвали "окультною сектою проязичницького характеру", 
їх звинуватили в тому, що вони виманюють гроші у "простих російських 
людей", а при спробі виходу з "секти" погрожують і займаються 
рукоприкладством. Проте насправді стаття виявилась спрямованою зовсім не 
проти мормонів, а проти євангельських християн-баптистів. Ілюстрацією до 
статті послужив радянський плакат, на якому потворні старенькі бабці 
тягнуть руки до піонерів – хлопчика і дівчинки. На плакаті вгорі з одного боку 
написано: "Община євангельських християн", а з іншого "Баптисти" і напис 
на івриті. Під плакатом написано: "Радянський плакат 20-х років. Боротьба за 
розуми і душі російських людей йшла серед сектантів у всі часи". 

У Сполучених Штатах почали розглядати судовий позов проти відмови 
уряду дозволити язичникам-вікканам зображувати на могильних 
пам’ятниках на військових кладовищах їхній п’ятикутний символ. 
Американські збройні сили дозволяють карбувати на надгробках знаки 
тридцяти восьми релігій, включно з порівняно маловідомими, такими як 
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реформований суфізм. Однак, символ 
Вікки й досі є забороненим попри те, 
що в американській армії служить 
більше півтори тисячі її 
послідовників. Релігія Вікка, 
послідовники якої вважають, що вона 
має дохристиянське європейське 
коріння, зосереджена на поклонінні 
природі та застосуванні природних 
засобів для лікування хвороб. 
Кореспондент Бі-Бі-Сі з релігійних 

питань каже, що 1800 службовців американських збройних сил вважають себе 
вікканами. Вікка - це різновид поганства, поширеного у Європі ще до 
християнства. Його американські військові власті визнають релігією. 
Офіційно на пам’ятниках на військових кладовищах дозволяють зображувати 
християнський хрест, єврейську зірку Давида та знаки тридцяти шести інших 
релігій. Тим не менше, символ Вікки - п’ятикутна зірка всередині кола - досі 
на надгробках не дозволявся. Рорберта Стюарт, чоловік якої Патрик загинув у 
бойових діях в Афганістані минулого року, заявила, що її позбавили 
конституційного права на вільне віросповідання і свободи слова, й висловила 
сподівання, що її судовий позов допоможе в майбутньому вірним інших 
відгалужень поганства. 

Оскільки двічі розлученому відомому 
голівудському актору Тому Крузу не 
вдалося одержати дозвіл на вінчання в 
католицьких ієрархів, то він вирішив взяти 
шлюб по-саєнтологічному. Дружиною Тома 
стала голівудська знаменитість Кеті Холмс. 
Вона – третя в нього. Двадцять років тому він 
одружився з американкою Мімі Роджерс, яка, 
власне, й зробила Тома адептом саєнтології. В 
1990 році Круз одружився вдруге з 
австралійською зіркою Ніколь Кідман. Проте 
цей шлюб був не тривалим – лише два роки. З 
Кеті Холмс Том познайомився в 2005 році, у 
них спочатку народилася донечка, а вже потім 
вони поєдналися через шлюбну церемонію. 

Московське відділення „Армії спасіння” одержить 10 тис. як компенсацію за 
незаконне зняття його з реєстрації в 2001 році. Таке рішення прийняв 
Європейський суд із прав людини. Він визнав Росію винуватою в ігноруванні 
свободи віросповідань. Московська влада без якихось обгрунтувань 
звинуватила „Армію спасіння” в тому, що вона є нібито напіввійськовою 
організацією, що підтримується зарубіжжям. Незважаючи на заборону 
московської спільноти, „Армія спасіння” діяла в інших регіонах країни. В 

2002 році Конституційний суд Росії відмінив вердикт московського суду. 
Згідно вироку Євросуду, хоч члени „Армії спасіння” й носять форму, але це 
не означає, що вони є якимсь напіввійськовим об’єднанням, яке проповідує 
насилля і підриває єдність й безпеку Росії. 

 
 

МІСТИКА 
 

Гороскопи для водіїв та пішоходів Білоруска автоінспекція використовує як 
засіб профілактики дорожньо-траспортних пригод. Сподіваються в 
білоруському ДАІ, що, прослухавши рекомендації астрологів, які звучатимуть 
по радіо. а чи ж прочитають їх із видруків у пресі, водії і пішоходи не 
порушуватимуть правила руху. 

Суд Мюнхена задовільнив позов клієнтки відьми, що спеціалізується на 
наверненні коханих. Суд зобов’язав повернути жінці, до якої так і не 
прийшов бойфренд, суму в тисячу євро і виплатити ще й компенсацію в 300 
євро. Відьма продовжує судитися в різних апеляційних судах. 

На автомагістралях Англії встановлено знак „Обережно, дорогу перебігають 
привиди”. На знаці зображено фігуру у білому балахоні. І це не жарт, бо ж 
десь 45% англійців призналися, що бачили на дорогах привидів. Найчастіше 
вони нібито з’являються на центральних автомагістралях. Водіїв тут лякають 
римські легіонери, привиди-жінки і привид-вантажівка. Вони інколи 
призводять до порушень правил руху. 

У так званому саді скульптур у дворі філологічного ф-ту Санкт-
Петербургського держуніверситету з’явився пам’ятник нечистому. Це – 
дві фігури чортів, що нахилилися головами, сидячи на лавках. Зміст 
пам’ятника надто глибокий. Тепер кожний студент, йдучи на екзамен, може 
присісти на вузеньку лавку і плюнути через ліве плече або навпаки – 
одержати підтримку потойбічних сил. Характерно, що присісти може лише 
одна людина. Це натяк на те, що тільки ти сам можеш вирішувати свої власні 
проблеми. 

Співачка Наталя Корольова здивувала прихильників свого таланту тим, що 
поширює свої фотографії, на яких вона постає в оточенні різної нечисті – 
чортів, троллі… Проте на фотографіях співачка не постає як невинна жертва. 
Вона скоріше нагадує спокусуючу куртизанку, перед якою не утрималися 
представники темних сил (їм, як виявляється, нічого не бракує). Всі маски, 
якими користується Наталя, пов’язані з містичними образами (Солоха із 
„Ночі перед Різдвом”, Панночка із „Вія” та ін.). 

Алла Пугачова сприймає як гріх зроблений колись нею аборт. Щоб викупити 
цей гріх, співачка вмурувала свою іменну цеглину в кладку стіни єдиного в 
Росії храму на честь Віфлеємських малят. Саме ця церква вважається такою, 
де можна молитися за ненароджених дітей. 
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СВОБОДА СОВІСТІ 

 
Наданий матеріал в авторському перекладі російською мовою розпочинає 
серію публікацій, яку готують спеціально для неангломовних читачів 
співробітники Бельгійського електронного видання «Права людини без 
кордонів». Така домовленість була досягнута між редакцією РП та шеф-
редактором цього видання Віллі Фотре в травні 2006 року під час його 
відвідин України та участі в міжнародній конференції в м. Києві «Взаємини 
держави та релігійних організацій: правові й політичні аспекти». Організація 
«Права людини без кордонів» (HRWF – Human Rights without Frontiers) є 
асоційованим членом Міжнародної Гельсінської Федерації з прав людини. 
Вона постійно видає і розсилає свої інформаційні повідомлення. Вони мають 
сітку експертів в 20 країнах світу, в т.ч .в Австрії, Білорусі, Бельгії, Китаї, 
Франції, Іраку, Казахстані, Кореї, Польщі, Росії, Україні та ін., які 
повідомляють про ситуацію в сфері захисту прав людини. Свобода релігії є 
однією із сфер, які цікавлять цю організацію. 
 
Примітка: матеріал друкується російською мовою, бо ж редакція РП не має 
коштів на переклад його українською. 
 
 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ СВОБОДЕ РЕЛИГИИ И УБЕЖДЕНИЙ 

International.secretariat.brussels@hrwf.net 
Вилли Фотре, Права человека без границ, w.fautre@hrwf.net 

Willy Fautré, Human Rights Without Frontiers Int., w.fautre@hrwf.net 
 

Сюда относятся (research-oriented groups ROGs) ориентированные на 
исследование группы, правозащитные организации и организации по защите 
убеждений. Ориентированные на исследование группы осуществляют свою 
деятельность во имя лучшего понимания новых религиозных движений, 
недискриминации и религиозной толерантности. Ориентированные на 
исследование группы объединяют ученых (историков, социологов религии), а 
также и тех, кого обычно привлекают предостерегающие о культах группы 
(CAGs): юристов, медиков, психотерапевтов, хотя и по другим причинам. ROGs 
рассматривают самих себя, как искателей объективной информации. Они 
используют такие методы, как включенное наблюдение, интервьюирование, 
опрос и сравнительный анализ других религий, имеющих схожие проблемы 
(например, педофилия, методы рекрутирования и т.д.). 

Наиболее известными в Европе среди ориентированных на 
исследование групп являются INFORM1 и СESNUR2. Они открыты мировому 

                                            
1 INFORM (Информ) – некоммерческая организация, образованная в 1988 году при 
поддержке правительства, Англиканской церкви и других основных религий. Она 

сообществу, их информация доступна для церквей, светских организаций, 
ученых, правительственных департаментов и служб (включая полицию), СМИ и 
других общественных структур. Они созывают международные конференции, 
семинары, круглые столы, выступают с лекциями в школах, университетах, 
клубах, церквах. Их приглашают в качестве экспертов в судебные заседания, где 
рассматриваются дела за или против движения или же в качестве советников при 
правительственных структурах. 

Ориентированные на исследование группы (ROGs) часто становятся 
мишенью со стороны предостерегающих о культах групп (CAGs) и 
противостоящих культам (CCGs), поскольку ROGs критически относятся к их 
методам исследования, некоторым из их теорий (например, промывка мозгов), к 
их пристрастному и ненаучному подходу к проблеме культов. В странах, где 
предостерегающие о культах группы (CAGs) имеют привилегированное 
положение внутри правительственных структур и в СМИ, ориентированные на 
исследование группы практически исключаются из публичных дебатов. 

Правозащитные организации редко обращаются к проблеме 
религиозной свободы и убеждений в Европе. На то есть историческая причина. 
Развитие правозащитного движения в странах Западной Европе в 60-е годы 
прошлого века было сопряжено с переломными социальными процессами, 
получившими свое развитие после второй мировой войны . В этом отношении 
май 1968 во Франции является неоспоримым примером. Одной из характерных 
черт общественных движений того времени было отрицание какого бы то ни 
было традиционного официального авторитета над обществом, включая 
Католическую Церковь. Призывы по защите прав человека, воплощенные затем в 
деятельности Международной Амнистии, притягивали тех, кто по политическим 
взглядам относился к левоцентристским и левоэкстремистским движениям, а не к 
консервативным, тех, кого не очень интересовала защита прав верующих 
официальных религий. 

                                                                                                     
располагается в Лондонской школе экономики. Ее основная цель состоит в 
обеспечении общественности насколько возможно объективной , сбалансированной 
,доступной и регулярной информацией о новых и или альтернативных религиозных 
или этических движениях. INFORM не выносит приговоров о той или иной религии , 
но может рассказать о том, что это за религия. Это неполитическая и несектантская 
организация. Для большей информация см. вебсайт INFORM 
http://www.inform.ac/infintro.html 
2 CESNUR (Center for Studies on New Religions) Центр изучения новых религий -
международная сеть ассоциаций ученых в области новых религиозных движений. 
CESNUR – это независимая ни от какой религиозной группы , церкви , деноминации 
или ассоциации организация. И хотя она была образована в 1988 году учеными, в 
большинстве своем католиками, CESNUR с самого начала включил в совет 
директоров ученых различной религиозной принадлежности. CESNUR International 
была признана как некоммерческая организация в 1996 году итальянскими властями, 
являющимися основными спонсорами этого проекта. Среди источников 
финансирования следует назвать авторские гонорары за книги, публикуемые 
различными издательствами, и членские взносы. 
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Международная Амнистия защищала заключенных верующих любой 

деноминации в коммунистических странах в 1960-1980 годы. Эта организация и 
сейчас продолжает оказывать поддержку отказникам от службы в армии – 
членам Свидетелей Иеговы как узникам совести. Но Международная Амнистия 
не занимается вопросами религиозной дискриминации и нетерпимости в 
отношении новых религиозных движений. Не исследует она и проблему 
природы политической системы , особенно в западных демократиях, которая 
сохраняет привилегированную позицию исторической церкви в государстве и 
тем самым порождает дискриминацию. 

Международная Хельсинская Федерация3 (Вена), межнациональная 
структура, имеет лучшую репутацию в этом отношении. Ее ежегодный отчет, в 
составлении которого принимают участие ее члены-ассоциации, включает раздел 
о религиозной свободе и нетерпимости. В то время, как обязательства 
правозащитных организаций в отношении религиозной свободы распространены 
в бывших коммунистических странах4, то в западноевропейских демократиях 
они очень лимитированы.5 Благодаря своей пресс-службе Keston-Institute Кестон-
Институт (Оксфорд) поддерживал права христиан и других верующих в 
коммунистических и бывших коммунистических странах в отношении 
религиозной практики . Несколько лет назад итальянская ветвь 
транснациональной католической организации Помощь нуждающейся Церкви 
Aid to the Church in Need6, начала публиковать ежегодный отчет о религиозной 
свободе в мире. Human Rights Without Frontiers Права человека без границ 
(Брюссель) на протяжении нескольких лет проводит мониторинг религиозной 
свободы и убеждений во всем мире в ежедневном формате. HRWF Int. 

                                            
3 Международная Хельсинская Федерация (IHF) – неправительственная организация, 
имеющая целью содействовать обеспечению прав человека, зафиксированных в 
Заключительном Хельсинском акте и последующих за ним документах. Она 
поддерживает и обеспечивает взаимодействие сорока одного Хельсинского комитета и 
сотрудничающих с ними организаций. Она критикует злоупотребления в области прав 
человека политической системой государства, в которой эти процессы имеют место. 
Для большей информации см. http://www.ihf-hr.org 
4 Международная Хельсинская Федерация, Human Rights in the OSCE Region 2002 
(отчет за 2001 год). Доступно в онлайновом режиме. 
5 В отчете Международной Хельсинской Федерации 2002 года о событиях, 
произошедших в 2001 году, ситуация в области религиозной свободы в Австрии, 
Дании, Финляндии, Германии, Ирландии, Италии, Швеции и Англии не 
рассматривалась, хотя следовало бы указать на некоторые моменты в отношении к 
культам в некоторых из этих стран. Бельгия, Франция, Греция были широко 
представлены по различным причинам. 
6 Aid to the Church in Need ( Помощь нуждающейся церкви) создал в 1947 году 
Веренфрид ван Штраатен, датский священник. Это было первое агенство по оказанию 
помощи немецким беженцам. В 1952 году в сферу ее деятельности вошла пастырская 
и материальную помощь католикам, преследуемым в европейских коммунистических 
странах. Эта деятельность по оказанию помощи католикам осуществлялась вплоть до 
падения коммунизма в 1989. Для большей информации см. www.kirche-in-not.org 

представляет информацию как об исторических религиях, так и о новых 
религиозных движениях.7 Forum18 Межконфессиональный Форум 18, 
основанный в Осло, Норвегия, изучает ситуацию в бывшей коммунистической 
Восточной Европе и СССР.8  

Религиозные институциональные структуры, католические, 
православные, лютеранские, иудейские и исламские могут оказать поддержку 
религиозной свободе и убеждений, равенству религий, религиозному 
многообразию , религиозной толерантности, межрелигиозному диалогу, 
религиозному миру посредством совместных действий, семинаров, 
международных конференций, даже если при этом они руководствуются своими 
собственными интересами. После публикации парламентских отчетов о культах 
и антикультовых материалов в средствах массовой информации во многих 
европейских странах, некоторые религиозные группы, ставшие своеобразной 
мишенью, признали необходимым отреагировать на клеветническую и 
порочащую их политику, подвергшей их дискриминации и нетерпимости. Они 
пытались вступить в диалог с властями и с журналистами для того, чтобы 
исправить неправильное представление о своих движениях. Они обращались в 
суд, правозащитные организации, ориентированные на исследование группы 
ROGs, национальные парламенты и международные организации (ОБСЕ, Совет 
Европы, Европейский Парламент). Они пытались создать коалиции из таких же 
религиозных меньшинств, но результатом стало даже более короткое и не очень 
продуктивное существование, поскольку они поняли , что иногда они сами 
неспособны защитить движения, члены которых и чья практика находились в 
непримиримой оппозиции к их собственной группе. 
 
 
 

 
НАРУШЕНИЯ СВОБОДЫ РЕЛИГИИ И УБЕЖДЕНИЙ, 

ДИСКРИМИНАЦИЯ И НЕТЕРПИМОСТЬ 
Вилли Фотре, Права человека без границ, w.fautre@hrwf.net  

Willy Fautré, Human Rights Without Frontiers Int., w.fautre@hrwf.net  
 

Во взаимоотношениях между государством и религиями в Европе 
наиболее распространена двухступенчатая или многоступенчатая система, 
при которой одни религиозные организации попадают в высшую категорию и 
получают при этом больше привилегий и больше прав, нежели те, что 
оказываются в низшей категории. Это неравенство, закрепленное в законах 
или в конституциях, приводит к различным формам институциональной 
                                            
7 Human Rights Without Frontiers Int.(Права человека без границ ) распространяет 
информацию в ежедневном режиме по электронной почте и помещает ее на свой 
вебсайт, год за годом, с указанием страны в алфавитном и хронологическом порядке. 
Для большей информации см. www.hrwf.net 
8 Для большей информации см. www.forum18.org (website) 
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дискриминации. Государственные структуры (законодательная и 
исполнительная власти), осуществляющие двухступенчатую или 
многоступенчатую системы, которые в сущности своей дискриминационны, 
которые поддерживают или же находятся под давлением религиозных 
негосударственных структур (одной или нескольких доминирующих религий) 
и могут привлечь к пассивному соучастию наднациональную структуру- 
Европейский Союз.9  

Государство, финансирующее религии, является главным 
источником институциональной дискриминации. В одних странах 
ограниченное число религий субсидируется государством за счет 
подоходного налога всех граждан.10 В других странах11 государство 
финансирует небольшое число религий за счет подоходного налога прихожан 
согласно их личному выбору. В то же время другие религии не могут 
пользоваться аналогичной государственной поддержкой и подоходный налог 
членов таких религиозных организаций может быть распределен только в 
пользу государства. Это означает, что государство способствует финансовой 
жизнеспособности и развитию лишь определенных религий. Религиозные 
занятия в государственных школах имеют отношение лишь к признанным 
религиям, но не всех. В случае отсутствия возможности отказа от посещении 
религиозного занятия12, занятия по этике становятся единственным 
«выбором» для Свидетелей Иеговы, индуистов, сикхов, буддистов и т.д.13  

В странах с двухступенчатой системой капелланами в госпиталях, в 
армии, в тюрьмах и других структурах могут быть представители только 
поддерживаемых государством религий. В странах, где осуществляется 
государственная антикультовая политика , предоставление налоговых льгот 
на собственность14 и допуск к государственным СМИ невозможно для 

                                            
9 Эта сопричастность заложена в некоторых положениях Амстердамского договора от 
1 мая 1999 года, согласно которым отношения между государствами и религиями/ 
убеждениями в ЕС находятся в компетенции стран-членов. 
10 В Греции -одна религия (Греческая Православная Церковь), в Бельгии –шесть 
религий и светский гуманизм . 
11 В Испании существует выбор в пользу католической церкви или государства, в 
Италии –между признанными религиями и государством. 
12 Такая практика имеет место в Бельгии во франко-говорящих государственных 
школах (Валония и Брюссель), но не в датско-говорящих государственных школах 
(Фландрия). 
13 Этика, преподаваемая в таких классах, хотя и должна быть мировоззренчески 
нейтральной, обычно отражает позицию светского гуманизма, которая для ряда 
религиозных движений, таких, как Свидетели Иеговы, несовместима с их моральными 
принципами. Учителями по этике являются светские гуманисты, агностики и атеисты. 
14 В Бельгии департамент по налогам отказал группе Сукио Макихари в освобождении 
от налога на собственность , являющейся местам их богослужений, на основании 
упоминания группы в так называемом «списке культов». Эта группа официально 
зарегистрирована как религиозная ассоциация в Испании (неопубликованный 

религиозных меньшинств, называемых «культами», равно как право получить 
место государственного служащего для членов «культов»15, суды в 
большинстве бракоразводных процессов принимают решения не в пользу 
членов «культов» в вопросах опеки над ребенком. Несмотря на 
многочисленные факты дискриминации, двухступенчатые и 
многоступенчатые системы считаются приемлемыми и не обсуждаются на 
политическом уровне в ЕС. 
 
 

 
 

ПИТАННЯ СВОБОДИ СОВІСТІ У СФЕРІ ОСВІТИ 
(у баченні молодих релігієзнавців) 

 
 З 25 до 31 серпня 2006 року в с. Літки Київської області на б/в 

"Любич" проходила П’ята Міжнародна Молодіжна Літня Школа 
релігієзнавців. Організатором Школи виступила Молодіжна Асоціація 
релігієзнавців за підтримки Головного управління у справах сім’ї, дітей та 
молоді Київської міської державної адміністрації і Центру релігійної 

                                                                                                     
материал собран во время интервью одного из лидеров Сукио Макихари Human Rights 
Without Frontiers в 2001году. 
15 Луис-Леон Христианс, лектор католического университета в Лоувене и член 
бельгийской «Обсерватории сект» писал: «Некоторые бельгийские муниципалитеты 
обязали кандидатов на место муниципального служащего давать клятву о том, что они 
не принадлежат к «вредной сектантской организации». (“ Libert é d ’ opinion en droit 
europ é en : observations belges ( II ) – Les limitations [ Freedom of Thought in European 
Law : Belgian Observations II – Limitations ], Conscience et Libert é 58 [ 1999], 10 n . 1, 
my translation from French ). 
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інформації та свободи Української Асоціації релігієзнавців. 

Традиційно учасниками Школи були молоді науковці з різних міст 
України, а також Білорусії - релігієзнавці, філософи, теологи, політологи, які 
репрезентували різні конфесії та світогляди. 

Цьогорічна тема Школи: "Конфесійне та світське вивчення релігії: 
проблема співіснування" була обрана з огляду на жваве обговорення 
українським суспільством питання введення предметів з релігійно-етичним 
компонентом у державні загальноосвітні заклади. 

Школа мала на меті підвищення загального культурного та 
інтелектуального рівня молоді, поглиблення знань із релігієзнавчої 
проблематики, зокрема державно-церковних відносин у сфері освіти. 

Учасники Школи мали унікальну змогу прослухати лекції відомих в 
Україні експертів: П.Ганулича, Г.Друзенка, Ю.Решетнікова та Л.Филипович, 
а також молодих науковців: О.Дзюби, О.Кисельова, В.Кришмарел, В.Хромця. 
Окрім лекцій, Школа використовувала інші форми роботи - круглі столи, 
дискусії, зустрічі, неформальні спілкування та ін. Також важливе місце було 
відведено перевірці та поглибленню знань через тематичні Брейн-ринги та 
перегляд фільмів. 

За результатами роботи Школи було прийнято Резолюцію. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Школа планує продовжити свою роботу в наступному році 

(контактний e-mail: m_a_r@ukr.net) 
 

РЕЗОЛЮЦІЯ 
П’ятої Міжнародної Молодіжної Літньої Школи релігієзнавців 
 
Ми, учасники V Міжнародної молодіжної літньої школи релігієзнавців, 

прослухавши лекції експертів, обговоривши на семінарах та дискусіях проблему 
конфесійного та світського вивчення та викладання релігії в Україні, заявляємо:  

1. Релігійна та світська системи освіти мають однакове право на 
існування у плюралістичній та демократичній державі, якою є Україна.  

2. Ми підтримуємо введення до шкільних навчальних планів 
альтернативних курсів етики, що базуються на добровільних засадах вивчення у 
державних загальноосвітніх закладах – етики (гуманістичної), християнської 
етики (незалежно від конфесійної приналежності), релігійної етики (однієї з 
релігійних меншин). 

3. Курси етики мають викладатися виходячи з принципів плюралізму, 
толерантності та незаангажованості. 

4. Викладання курсів етики у державних загальноосвітніх закладах не 
може перетворюватися на агітацію та пропаганду релігійного чи атеїстичного 
світогляду, а має нести лише інформативне навантаження щодо моральних 
настанов. 

5. Право викладання зазначених курсів повинно надаватися лише за 
наявності диплома державного зразка про педагогічну освіту. Для викладання 
курсів етики перевага має надаватися дипломованим фахівцям з філософії, 
релігієзнавства та теології (богослів’я). 

6. Оскільки тематика зазначених курсів має бути інформативною, 
оцінювання повинно відбуватися за прийнятими в державних загальноосвітніх 
закладах стандартами. 

7. Батьки або особи, які їх замінюють, повинні мати право: а) обирати 
один з альтернативних курсів етики, що викладатиметься дитині; б) 
контролювати викладання обраного курсу щодо його відповідності затвердженій 
програмі. 

8. Викладання зазначених курсів у державних загальноосвітніх закладах 
має сприяти виробленню толерантного та гуманного ставлення до кожної 
людини, незалежно від її світогляду. 
 

 
* * * 

 
14 листопада 2006 року у Міністерстві юстиції України відбулось заключне 
засідання Робочої групи з розробки нової редакції Закону України «Про 
свободу совісті та релігійні організації». У розширеному засіданні брали участь 
члени Робочої групи, а також представники Верховної Ради України, зокрема, 
парламентського Комітету з питань культури і духовності, – повідомляють в 
Інституті релігійної свободи. Під час засідання членами Робочої групи було 
обговорено висновок Європейської комісії за демократію через право 
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(Венеціанська Комісія) від 9 жовтня 2006 р. щодо зазначеного проекту та у 
зв’язку з цим узгоджені кінцеві поправки до проекту нової редакції Закону 
України «Про свободу совісті та релігійні організації». В цілому учасники 
засідання позитивно оцінили діяльність Робочої групи, в роботі якої прийняли 
участь експерти з релігійних і правових питань, науковці, фахівці центральних 
органів державної виконавчої влади та представники провідних конфесій, що 
дозволило розробити актуальні теоретичні напрацювання у сфері законодавчого 
регулювання свободи совісті та діяльності релігійних організацій. Слід 
зауважити, що представники церков і релігійних організацій, а також окремі 
експерти, виступили з пропозицією відтермінувати дату подання зазначеного 
проекту на розгляд Верховної Ради України з огляду на несприятливу політичну 
ситуацію та нещодавні непоодинокі приклади політизації у парламенті питань, 
які стосуються діяльності релігійних організацій. Було зазначено, що внесення 
Кабінетом Міністрів України цього законопроекту на розгляд Верховної Ради 
України призведе до суспільного напруження та негативно позначиться на 
державно-конфесійних взаєминах в Україні, а також несе загрозу нівелювання 
досягнень релігійної свободи в Україні через можливість внесення 
дискримінаційних поправок до вказаного проекту з боку окремих депутатів. 
Нагадаємо, що Робоча група з розробки нової редакції Закону України «Про 
свободу совісті та релігійні організації» була створена у квітні 2006 року на 
виконання указу Президента України від 20 січня 2006 р. № 39 «Про План 
заходів із виконання обов’язків та забов’язань України, що випливають з її 
членства в Раді Європи». 
 
Кабінет міністрів України видав розпорядження про створення Державного 
Комітету з питань національностей і релігій. Нова структура буде створена на 
основі Держкомітету з питань національностей і міграції і Держдепартаменту у 
справах релігій. Офіційної реакції релігійних організацій на таку реорганізацію 
поки немає. Як припускають експерти, мова йде про посилення контролю 
держави над Церквою. "Це схоже на спробу відтворити на Україні в дещо 
іншому вигляді систему державно-конфесійних відносин 2002-2004 років - 
підсилити держконтроль в релігійному середовищі і створити механізм 
втручання у внутрішні справи Церкви", - заявив директор Інституту релігійної 
свободи Олександр Заєц. Поки Мінюст не представив попередній варіант статуту 
нового комітету, проте аналітики вважають, що результат роботи нової структури 
залежатиме від того, хто її очолить. Серед найбільш вірогідних керівників 
комітету урядом розглядається кандидатура представника фракції Комуністичної 
партії України. Є версія, що цю посаду може зайняти колишній голова 
Держкомрелігій В.Бондаренко. 
 

 
 
 
 

НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
 
 

 
 
 
 
& Панков Г.Д. Философская апологетика религии. Из истории 

православно-академической мысли ХІХ – начала ХХ столетия: опыт 
философско-теологического обоснования религии. Монография. – 
Харьков, 2006. В книзі обгрунтовано погляд на конфесійну філософію релігії 
як на специфічну культуру богословсько-філософської творчості, за 
допомогою якої богослов’я не просто пристосовує філософську думку до 
потреб апологетики, але й критично її переробляє в парадигмі власного 
дискурсу. Відхилено погляд на звернення богословських кіл до філософської 
спадщини як на кон’юнктуру та пропонується розуміння цього процесу з 
точки зору опанування релігійною думкою філософського простору, 
закономірності інтелектуального збагачення богослов’я філософськими 
досягненнями. 

& Україна: чия канонічна територія? – Львів, 2006. Збірник вміщує статті, 
які розкривають поняття „канонічна територія” у церковному праві, в 
релігієзнавчому його осмисленні, в історичному і юридичному зрізах 
розуміння. 

& Кондратик Л., Кондратик О. „Українське християнство” Михайла 
Грушевського. – Луцьк, 2006. Предметом дослідження волинських 
науковців постала оригінальна концепція М. Грушевського пронове, 
народне, українське християнство. З’ясовано погляди науковця на сутність і 
специфіку цього духовно-практичного утворення, соціальні умови його 
функціонування. 

& Миколаїв Р.Д. ( Волхв Богумир). Відичне Православ’я: наш шлях до 
Бога. Віровідання. – К., 2006. Книга розповідає про сутність і духовні 
основи Відичного Православ’я – Рідної Православної Віри. Розкриваються 
головні вірознавчі поняття та зміст відичного світогляду предків. Читач 
знайде тут відповідь на те, що таке Бог, яким має бути самоусвідомлення 
праведної людини, як поводитися у різних життєвих ситуаціях, як стати 
духовно та тілесно багатою людиною та розвивати душу й тіло, збільшуючи 
силу духу. 

& Бачинин В.А. Введение в христианскую эстетику. – СПб, 2005. Книга 
вміщує розділи: Біблійний інтертекст і естетичний дискурс; Бог і естетична 
теологія; Новозавітна реальність як предмет художньо-естетичного 
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освоєння; Релігійно-естетичні парадигми; Світобудова: естетична 
космологія; художник: теологія творчості; Дехристиянізована художньо-
естетична реаьність епохи модерну та ін. Книга є в Бібліотеці релігієзнавця. 

& Аржаковський Антуан. Бесіди з Блаженнішим Любомиром Гузаром. До 
постконфесійного християнства. – Львів, 2006. Це перше видання, 
присвячене особі кардинала Любомира Гузара. За допомогою інтерв’ю із 
владикою щодо Помаранчевої революції, Київської Церкви, екуменічної 
місії Східних Католицьких Церков та ін. автор розкриває громадську 
позицію Любомира Гузара, його бачення місця Церкви у світі. 

& Мозаика культуры крымских караимов. Сборник. – Симферополь, 2006. 
Книга зібрала 15 праць різних авторів. Тематика більшості їх присвячена 
2000-літтю Кале, 100-літтю від дня народження Симит Кушуль та 10-літтю 
трудового табору. Оповіді ілюструють біля 50 фотографій. 

& Українське християнство: історія трагедій та уроки сьогодення (1596 – 
1686 – 1946). За ред. А.Колодного і А. Гудими. – К.-Тернопіль, 2006. 
Науковий збірник вміщує тексти доповідей науковців України і зарубіжжя з 
проблем Берестейської унії, поглинення Московським Патріархатом 
Київської митрополії та Львівського псевдособору. Не зі всіма думками 
авторів статей редактори погоджуються, але всі видруки засвідчують 
трагедійність української християнської історії, засвідчують, що 
християнство для України було не тільки благом, а й горем, бо ж саме воно і 
з часу його силового прийняття князем Володимиром у 988 році, і з 
погодження його єпископату у 1596 році на унію з Римом вносило розкол 
нашого народу за конфесійним принципом, а відтак спричинило шматування 
України, війну України з Україною. Відгомін цього протистояння ми маємо 
й нині, коли говоримо про відмінності Сходу і Заходу України, про наявність 
різних сепаратистських рухів тощо. 

 
 

 
 
 

 

НАШ КАЛЕНДАР 
 
 

СВЯТКУВАННЯ 150-РІЧЧЯ 
СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРУ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 
КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ 

м. ЖИТОМИРА 
 

Протягом трьох днів православна громадськість Житомира, всі, кому 
не байдужа доля українського православ’я, святкували 150-річчя Свято-
Михайлівського кафедрального собору м. Житомира. 

Історія цього храму зазнала злетів і занепадів, на сьогодні це один з 
не багатьох храмів Української православної церкви Київського патріархату, 
який фактично є не тільки кафедральним собором, а й осередком, що 
об’єднує українську інтелігенцію, справжніх патріотів України; діяльність 
недільної школи при храмі відома далеко за межами Житомирщини. Є всі 
підстави говорити, що цей храм в перспективі стане і центром науково-
богословської думки (в планах настоятеля собору митрофорного протоієрея, 
лауреата Огієнківської премії Богдана Бойка проводити на базі церкви 
науково-богословські конференції із залученням богословів і вчених 
релігієзнавців). 

 У святкуванні були задіяні не тільки керівництво і клір єпархії, а й 
громадськість міста, міська влада, мистецькі колективи Житомирщини. 
Святкування розпочалося 19 листопада святковою літургією. Керуючий 
Житомирсько-Овруцькою єпархією Української православної церкви 
Київського патріархату архієпископ Житомирський і Овруцький Ізяслав 
вручив нагороди – Ордени св. Архистратига Михаїла представникам 
закордонних делегацій, похвальні грамоти, цінні подарунки працівникам 
недільної школи та її вихованцям - відмінникам. В цей же день відбувся 
святковий концерт у обласній філармонії за участю дитячих мистецьких 
колективів Житомира.  

21 листопада на святкування Собору Божого Михаїла до Житомира 
завітав Його Святість Патріарх Київський і всієї Руси - України Філарет. 
Участь у святковій літургії взяли також інші архієреї Української 
православної церкви Київського патріархату – єпископи Харківський і 
Богодухівський Лаврентій, Кіровоградський Серафим та Фастівський Паїсій. 
В своїй промові до вірних Патріарх звернув увагу на необхідність розвитку 
духовності та відродження споконвічних християнських цінностей. За 
переконанням Його Святості, багато хто в своєму житті віддає перевагу 
здобуттю матеріальних благ, віддаляються від Бога, що є причиною багатьох 
негараздів. Із словами вітання до присутніх звернулися міський голова 
Житомира В.Т.Шелудченко, начальник управління по зв’язках з 
громадськістю облдержадміністрації М.К.Сюравчик, представники 
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українського козацтва, підприємств - благодійників, що допомагають 
ремонтувати кафедральний храм. 

Сьогодні багато говориться про міжконфесійну злагоду у суспільстві, 
взаєморозуміння і терпимість, співпрацю християнських церков на ниві 
благодійництва і соціального служіння. На жаль, українському суспільству, я 
маю на увазі і керівництво православних та інших християнських конфесій, 
ще бракує тої християнської любові, пошуків шляхів порозуміння між 
віруючими.  

В контексті вищезгаданого особливо приємно вразила присутність на 
святі у кафедральному соборі єпископа-ординарія Києво-Житомирської 
дієцезії Римсько-католицької церкви Яна Пурвінського. Римо-католицький 
архієрей пройшов складний життєвий шлях, його толерантність, прагнення до 
справжніх християнських (а можливо простіше сказати - людських стосунків) 
між представниками різних християнських церков нагадує біблійні слова 
«…де немає ні Еліна ні іудея…але всі і у всьому Христос» ( Кол. 3:11). 
Католицький єпископ, за походженням не українець, висловив побажання 
подальших успіхів у діяльності недільної школи, в утвердженні 
християнських цінностей в українському суспільстві, миру і злагоди, звернув 
увагу на роль кафедрального Св. Михайлівського собору як осередку 
відродження національних традицій Українського Народу.  

Його Святість Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет мав 
зустріч з міським головою В.Т. Шелудченко, з яким обговорив проблеми 
духовного життя житомирян. 

Завершилося святкування у обласному телецентрі, де архієпископ 
Ізяслав нагородив Орденом Святителя Миколая Житомирське училище 
культури і мистецтв ім. Івана Огієнка, Житомирську дитячу школу 
хореографії «Сонечко», дитячий хор «Глорія» музичної школи №1. м. 
Житомира. 

 
 
 

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ 
  
П’яті Річинські читання відбулися 4 листопада цього року на базі 

Кременецького медичного училища імені Арсена Річинського. Вони були 
присвячені 50-річчю від дня смерті мислителя. В читаннях взяло участь біля 
п’ятидесяти осіб. Різні аспекти життя і творчої спадщини А.Річинського у 
своїх доповідях розкрити доктори наук, професори М. Андрейчин та 
А.Гудима (Тернопіль), А.Колодний (Київ), Л.Кондратик (Луцьк), П.Кралюк 
(Остріг), В.Шевченко та П.Яроцький (Київ), кандидати наук П.Мазур 
(Кременець), О.Бучма та П.Павленко (Київ). Виступи цих, а також інших 
доповідачів Г.Голуба, Б.Семенюк, В.Буграка, засвідчили насамперед 
фундаментальність вирішення проблем етнології релігії А.Річинським, 
обгрунтованість обстоюваної ним Української автокефалії. В роботі Читань 

брав участь похресник А.Річинського 
Ю.Паєвський. Учасники форуму прийшли до 
висновку про необхідність організації написання 
дисертаційних робіт по творчій спадщині 
А.Річинського, видруку творів мислителя в 
декількох томах, придання його імені 
всеукраїнського звучання та ін. Зокрема 
виношується ідея проведення Річинських читань 
в Київському національному університеті ім. 
Шевченка, який закінчував мислитель і про що в 
цьому університеті певно що й не знають. 
Погодився на проведення в себе Річинських 
читань університет „Острозька Академія”. Було 
заявлено про нове видання праці А.Річинського 
„Проблеми української релігійної свідомості”, 
яка не матиме вже тих викреслень цензора, які 
були в попередніх виданнях книги, бо ж в 
Тернопільському архіві вдалося виявити той 

рукопис, над яким працював польський 
цензор, купюруючи працю. Незважаючи 
на поінформованість про проведення 
Річинських читань, православні Церкви, 
які трублять про свою українськість, так і 
не ощасливили своєю присутністю захід 
пам’яті того, хто віддав своє життя за 
утвердження в Україні власне 
українського Православ’я. Учасники 
Читань висловили свою вдячність 
Кременецькому медучилищу за добре 
організований захід, за те, що воно свято 
зберігає пам’ять про свого земляка (в 
корпусі КМУ обладнано музей вченого), 
за щиродайну гостину і прийом. Вдячні 
учасники і владі Кременеччини, яка була 
присутньою на Читаннях, а відтак шанує 
пам’ять сволго земляка. (А.Колодний).  

 
 
15-16 листопада 2006 року у Дніпропетровській державній 

фінансовій академії проходили Четверті Філософсько-богословські 
читання під назвою «Православ’я у світовій культурі». Однак, як і на 
попередніх трьох читаннях, про світову культуру мова не йшла: окрім 
православної культури нібито якоїсь іншої і не існує.  

Особливо гаряча дискусія виникла коли Запорізьке козацтво було 
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названо «Банд-формуванням». Однак проф.Мурашкін М.Г. в своїй доповіді 
закликав всіх словами із мультфільму про кота Ліопольда: «Ребята, давайте 
жить дружно!». Він при цьому сказав, що всі народи мають право мати своїх 
героїв. Мурашкін М.Г. привів приклад російського видатного полководця 
Суворова, як дійсно видатного, геніального. Але ж Суворов видатний для 
росіян, а для поляків він - сатанінська сила, тому що знищив багато поляків, 
придавлюючи їх боротьбу за національну свободу. І це нормально, коли 
поляки так відносяться до Суворова, тому що він дійсно нищив їх людей. 
Кожен народ має своїх героїв! Для українців Запорозькі козаки – герої. Вони 
захищали свою землю. Для українців Петро І і Катерина ІІ те ж саме, що для 
поляків Суворов. Катерина ІІ зовсім знищила Запорізьких козаків. То ж як в 
Україні її можуть славити! 

Четверті читання були присвячені переважно проблемі 
ДЕРЖАВНОСТІ. Але, виступаючи, священники-доповідачі так і не згадали 
відому цитату з Біблії: «Богу – Богове, а кесарю - кесарево». Такі цитати не 
вигідно їм згадувати, тому що вони виконують політичні замовлення, а не 
просвітлюють людські душі (Проф. М.Мурашкін). 

 
 
 
 
12-15 жовтня 2006 р. у Харкові відбулася 8-а Міжнародна 

конференція з практичної психології „Психологія релігії. Світові духовні 
традиції, релігійні практики, секти: ставлення до сексуальності, грошей, 
влади, сім'ї, здоров’я, самореалізації”. Організаторами виступили 
Харківський Фонд психологічних досліджень і Харківський 
трансперсональний центр. На конференції було представлено більше 40 
напрямів сучасної практичної психології, організацій релігійного та 
духовного спрямування та такої, здавалося б недоречної, до психології релігії 
галузі, як бізнес-консультування. Серед всього численого спектру учасників 
не представлено, на жаль, лише психоаналіз та такий надзвичайно важливий 
напрямок як шизоаналіз. Майже не було релігієзнавців, що дуже здивувало 
останніх, адже конференція безпосередньо стосувалася їх фахового поля, і 
теоретичні доповіді та круглі столи показали б за наявності спеціалістів з 
психології релігії зовсім інший рівень. 

Демонструвалося багато ефективних (і не дуже) методик 
самоорганізації, самореалізації, лікування тощо, однак, попри заявки 
представників багатьох напрямів (особливо це стосується психологів нових 
течій на кшталт НЛП і різних його поєднань з гештальт-терапією), про 
відкриття нових, небачених і чудодійно-ефективних методик, 
найпривабливіше все ж виглядали (і демонстрували відповідний рівень) 
представники традиційно-релігійних напрямів – буддисти, йога, тантра (було 
продемонстровано дієві і прості психотехніки, які, хоча й являють собою 
максимально спрощений тантризм, але надзвичайно задовольнили учасників). 

Серед всього іншого було представлено течії, які академічна наука 
зазвичай не толерує – руни, таро, астрологія, чаклунство тощо. Однак ці 
елементи скоріше сприймалися як елементи розважальної програми – від 
яскраво-нафарбованих молодих дівчат в чорному (які представляли 
відьомську спільноту очікувалося що завгодно, але не серйозний науково-
психологічний чи релігійний дискурс). 

 „Розважальна програма” розважила розбиванням кам’яної глиби на 
голові Валерія Боцули, східними танцями та нічним камлянням шамана Алі-
Гірея в оточенні відьом, а  

фіналом парктики психотехнік та частого входження в змінені стани 
свідомості стало ходіння по розпеченому вугіллю з неперевершеним 
майстром ребьорфінгу Деном Брюле.  

Серед того, хто найбільше запам’ятався і вразив (адже в даній сфері 
досі більше важать персоналії, а не напрями) – Дорже Жамбо (будизм 
нінгма), Ден Брюле (ребьорфінг), Еджун Джунзо (будизм дзен), Нехамкін 
Володимир та Сбітнєва Світлана, які навчали молодь таємницям тантри та 
тайського масажу, Всеволод Зєлєнін – один з небагатьох майстрів НЛП, які 
продемонстрували щось дійсно вражаюче.  

 Відзначимо ту особливу атмостферу, яка панувала як на 
конференції, так і особливо в лісі прямо біля конференц-залу -- багато облич 
посміхалось якимись незвичайно-веселими і радісними посмішками, майже 
скрізь панувала аура особливої душевності та доброти. 

Кинулася увічі широта спектру пропонованих послуг – від суто 
буддистських психотехнік, спрямованих на духовну реалізацію, до семінару 
про психологію і магію грошей, на якому вчили „як потирати руки, щоб до 
них липли гроші”, та взаємодії з „егрегором грошей”. 

Цікаво було б взяти участь у більш академічному варіанті такої 
конференції, наприклад у Києві з представниками як тих релігійних течій, де 
розвинена і культивується серйозна психотехніка, так і серйозними 
дослідниками – як релігієзнавцями, так і філософами, психологами та тими 
психіатрами, що зберегли здатність до незаангажованого сприйняття релігії, 
духовності та практики розширення свідомості. 

Загалом склався висновок, що сучасна психологія як така ще 
знаходиться на ранніх щаблях організації та самоорганізації і за умов 
відсутності державної підтримки розвивається саме в практичному напрямку, 
який, перш за все, відзначається ринковою потребою населення на певні види 
„лікування” чи „послуг”, а чи ж просто ефективних систем самореалізації та 
самопізнання (Агеєв В.В.).  
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 

 
 

СВЕДЕНБОРГЦІ, 
а чи ж Нова Господня Церква або Новий Єрусалим* 

 
Невеликі книжечки під назвою “О небесах, о мире духов и об аде» чи «О 

Божественном проведении» інколи можна зустріти на книжкових полицях 
бібліотек і магазинів. Але ніхто до цього часу й не підозрював, що вони є 
основою релігійного вчення прихильників нової християнської Церкви. Нижче 
подаємо запрограмовану нашу розмову, яка відбулася ще в 2001 році з 
Олександром Васильєвим, верховним священиком цієї Церкви в Україні. 

В.К. - Пане Олександре, що містить у собі назва „Церква Сведенборга”? 
О.В. - По перше, наша Церква зовсім так не називається. Офіційна її 

назва – Нова Господня Церква або Новий Єрусалим. Але, щоб пояснити цю 
назву, потрібно спершу розказати про людину, яка заснувала нове віровчення. Це 

– Емануель Сведенборг. Він народився 29 
січня 1688 року в Стокгольмі. Його батько, 
Еспен Сведберг, був професором 
богослів’я в Уппсальському університеті і 
водночас настоятелем собору. Згодом він 
став єпископом лютеранської Церкви, що 
вимагало переходу до вищого 
дворянського звання. Останнє й 
спричинило те, що сімейне ім’я змінилося 
зі Сведберга - на Сведенборга. 

Від дня свого народження 
Емануель ріс в атмосфері релігійної 
зосередженості і міжконфесійної 
толерантності. Батько його виховував своїх 
дітей лише в загальних принципах 
християнської віри, вибір конфесії він 
залишав за ними самими, по досягненні 
ними свідомого віку. Хлопчик з самого 

дитинства засвоїв ази Святого Письма. Але коли у 1699 р. його було зараховано в 
університет Уппсали, то не на богословський, а на філософський факультет. 
Глибока релігійність не завадила хлопцю розвиватися інтелектуально: в 
університеті він також вчив юриспруденцію, логіку, мови грецьку і латину, 
давньоєврейську мову. Після закінчення університету Сведенборг шляхом 

                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій релігійній течії. 
* Запрограмовану розмову з керівником Львівської громади сведенборгців вела студентка 
університету „Києво-Могилянська Академія” Олена Вітер. Текст інтерв’ю на основі 
матеріалів, надісланих О.Васильєвим, доопрацював Анатолій Колодний. 

самоосвіти вивчав фізику, астрономію, зацікавився проблемами практичної 
механіки, математикою, анатомією, фізіологією, політикою, економікою, 
металургією, геологією, хімією. Його праці х обробки металів принципово 
змінили стан у цій сфері виробництва. З 1716 р. по 1747 його було призначено 
екстра-ординарним аспірантом у Королівський Гірничий Інститут. Він також був 
членом палати лордів шведського парламенту. Можна також тут додати те, 
скільки відкриттів належить таланту Сведенборга. Це - створення системи 
механізмів для розробки соляних джерел, системи для просування військових 
суден по суші. Його висновки щодо способів обробки заліза, міді, бронзи дали 
сильний поштовх розвитку технології металів. Розробки Сведенборга у сфері 
біології викликають великий інтерес, оскільки він перший зрозумів значення 
кори головного мозку.  

Щодо філософських предметів, то найбільш Сведенборга цікавили 
космологія та природа людської душі. Перша з серії його визначних 
філософських праць називалася «Хімія» (1720 р.). В ній Сведенборг розвиває 
теорію, згідно з якою все в природі піддається поясненню в термінах математики. 
Основний звід сведенборзької філософії було представлено у 1734 р. у трьох 
томах під загальною назвою «Праці з філософії та мінералогії». У першому томі – 
“Principia» - він виводить «вихідну точку матерії». Ця вихідна точка, приведена в 
дію Божим імпульсом, складалася лише з чистого руху. Чистий рух ініціює серії 
певних величин, причому кожна серія масивніша попередньої. Таким чином, 
ознака енергії пронизує поняття матерії у Сведенборга від початку до кінця. Він 
вважав, що така активність пронизує три сфери світу - тваринний, рослинний і 
світ мінералів. 

У своїх працях Сведенборг виходить з припущення, що божественна 
сила – першопричина всієї матерії. На основі цього він взявся за проблему 
співвідношення між кінечним і нескінченним. Цьому було присвячено 
«Філософський трактат про нескінченне і першопричина творіння, а також про 
механізм роботи душі та тіла.» (1734). Сведенборг приходить до висновку що 
кінечне не може пізнати нескінченне, але тим не менше розум диктує людині 
визнати, що саме індивідуальна людина є вінцем творіння. Душа ж повинна стати 
зв’язуючою ланкою між Богом і людиною, між нескінченним і кінечним, хоча 
людина і не здатна побачити чи виміряти душу. 

Проблема пошуку душі найбільш детально викладена в праці 
Сведенборга «Будова тваринного світу». Вчений розглядав тваринний світ як 
певну систему, вибудувану згідно великому проекту, в центрі якого є 
індивідуальна душа. Цей твір продовжили наступні праці мислителя - «Живий 
світ», «Раціональна психологія», «Мозок», «Почуття». 

Сведенборг підійшов тут до самої межі можливого у своїх намаганнях 
пояснити великі питання людського існування на основі тієї віри, в якій він був 
народжений і на основі своїх власних інтелектуальних зусиль. Проте результати 
роботи не задовольняли його. 

В.К. - Тобто, грубо кажучи, осягнувши стільки в науці, Сведенборг не 
міг гармонійно знайти поєднання її з релігією? 
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О.В. - Так, він не міг пояснити віру з точки зору науки, а це було його 

завданням. Протягом 1744-1745 років він почуває себе дуже неспокійно, адже 
бачив, що роки праці не приносять результатів. Його почали переслідувати 
видіння. Він знову зайнявся Біблією. Нарешті, в квітні 1745 р., коли Сведенборг 
обідав в одній з лондонських таверн, йому явився привід. Привід говорив 
Сведенборгу про необхідність служити пророком Господа для людей. Ось як 
розповідає про свою зустріч з Ісусом Христом сам Сведенборг: „Я заговорив, але 
нібито слова зовні були вміщені в уста мої, я проголосив: ”О всемогутній Ісус 
Христос, те, що ти, згідно твоєї великої милості, забажав з’явитися до надто 
великого грішника, робить мене гідним твоєї милості!” – Я склав свої руки, і тоді 
з’явилася рука, яка міцно охопила мої руки. 

„Ти обіцяв виявляти милість до всіх грішників. Ти не можеш не 
дотриматися свого слова. В цей момент я уже був на його лоні, бачив його 
обличчям до обличчя. І це був облік із святійшим вираженням, який надто тяжко 
описати”. Зрештою Сведенборг повірив, що Бог сказаними йому словами 
”Гаразд, тоді починай!” покликав його роз’яснювати світові нове пророцтво. З 
того моменту відбулося започатковане волею Господньою перетворення його 
розуму. Після цього він досяг такої міри свого просвітлення, яка була визначена 
йому самим Провидінням Господнім. Виконуючи повеління Господнє: „Я обрав 
тебе для роз’яснення людям внутрішнього духовного смислу Святого Писання і 
сам буду повелівати тобі, що ти маєш писати”, Сведенборг до самої своєї смерті 
писав богословські праці. 

Два роки після почутого «голосу з неба» Сведенборг провів, вивчаючи 
Біблію. Він склав 3000 сторінок коментарію до Старого Завіту а також 
«Біблейський індекс», який він використав у своїх подальших богословських 
працях. У 1747 р. Сведенборг починає видавати свій магістральний 
богословський твір «Arcana Coelestia» - «Небесні таємниці». Автор досліджує 
старозавітні книги. Тут його текст складає понад 7.000 сторінок. Сведенборг 
після цього написав ше вісім томів з поясненнями «Апокаліпсу» - томи під 
назвою «Божественне Проведіння», «Божественна Любов і Мудрість», а також 
«Чотири вчення». Свій досвід спілкування в потойбічному світі він виклав у 
праці «Про небеса, про світ духів і про пекло.». У 1768 р. він видав твір про шлюб 
під назвою «Насолоди мудрості, що випливають з Шлюбного Кохання». 

У богословській спадщині Сведенборга є кілька важливих аспектів. По-
перше, він писав і публікував свої праці анонімно. По-друге, Сведенборг зазнав 
значних фінансових втрат під час публікацій, оскільки книги його не викликали 
зацікавлення. По-третє, на ранньому етапі богословської кар’єри Сведенборг вів 
звичайний, тихий і усамітнений спосіб життя. Цей спосіб різко змінився в останні 
роки, коли отримали популярність його праці. І останнє: Сведенборг був 
впевнений, що Господь покликав його для роз’яснення людям Нового 
Одкровення. 

Здобуттям популярності Сведенборг завдячує не своїм працям, а собі. У 
1759 р. у Швеції він раптом передбачив пожежу, що викликало живе 
зацікавлення до його особи. Наступного року він допоміг вдові посла 

поспілкуватися зі своїм давно померлим чоловіком, а восени 1761 р. збив з 
пантелику саму королеву Ловізу Ульріке, поговоривши з її померлим братом. 

Сведенборг ні на хвилинку не переставав працювати. У 1768 р. він пише 
останній із своїх великих богословських трактатів під назвою «Справжня 
християнська релігія». 

У 1769 р. на Сведенборга звернуло свій погляд духовенство. Йому 
висунули звинувачення в єресі. Богословська суперечка переросла в політичний 
конфлікт. Було сформовано особливу королівську раду, яка в квітні 1770 р. 
оголосила свій вердикт, за яким усі книги богослова підлягали знищенню. 
Сведенборг звернувся до самого короля. Справу було передано в апеляційний 
Готський Суд, який звернувся з проханням про експертизу до різних 
університетів. Усі богословські факультети не знайшли ніяких ознак єресі в 
творах мислителя. Скандал затих сам по собі. 

Незважаючи на заборони і на свій вік (йому вже було за вісімдесят), 
Сведенборг продовжував працювати. Він повністю опублікував свою 
«Справжню Християнську Релігію». Помер Сведенборг 29 березня 1772 р. в 
Лондоні, перед тим передбачивши день і рік своєї смерті. 

В.К. - Як видно, людина недаремно прожила своє життя. Так що ж 
сповідував Сведенбор, за що його звинуватили в єресі? 

О.В. - Я спробую пояснити, але в дуже загальних рисах. Як я вже сказав, 
Сведенборг з самої юності поставив собі завдання пояснити релігію науково, 
зробити її не базованою на сліпій вірі, а обґрунтованою і роз’ясненою. Спершу 
йому це ніяк не вдавалося. Після Божого провидіння Сведенборг почав твердити, 
що мистецтво поєднати науку і релігію йому під силу, і в цьому допоміг йому 
сам Бог. Сведенборг поглянув на Біблію зовсім з іншої точки зору. 

Загалом, основа вчення Сведенборга – це переконання, що існують два 
світи: духовний і матеріальний. Матеріальний світ є повним вираженням, 
наслідком існування світу духовного, який, в свою чергу, існує лише як наслідок 
Божественного Буття від вічності. Водночас світ природний є не просто 
відображенням, а опорою і базисом для існування світу духовного. Інакше 
кажучи, всі субстанції світу духовного існування своє здобувають лише тоді, 
коли початок буття і заувершення своє набувають у світі природному. Відтак всі 
речі, які існують навколо нас – це результат, в першу чергу, наших духовних 
бачень. В людині насправді живе дарований Богом дух, а природне тіло є лише 
інструментом, завдяки якому дух цей може діяти у світі природному. В праці 
„Про небо і про пекло…” Сведенборг дає чіткі визначення природного і 
духовного світу. „Природним світом називається, - пише мислитель,- весь 
простір, що знаходиться під Сонцем й одержує від нього світло і тепло… 
Духовним же світом називаються небеса і все, що існує в небесах. Оскільки 
людина являє в собі небеса і світ в малому вигляді відповідно великому образу їх, 
то в ній є і те і інше – світ природний і світ духовний. Відтак все, що знаходиться 
в природному світі людини, тобто в почуттях і діях її тіла і походить від її 
духовного світу, тобто від розуму і воді її духу, називається відповідністю”. 
Закону відповідності підпорядковане все, що існує у створеному Всесвіті – будь 
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який феноменн природний, будь-яка подія, будь-яка 
ідея, будь-яка жива істота будь-який мінерал, будь-яка 
рослина, загалом все існуюче відповідно до цього 
закону і лише завдяки йому, бо ж лише у 
відповідності із цим законом здійснюється загальне 
творіння Всесвіту. І насамперед це стосується того, 
що складає той вісьовий стрижень, на який все у 
створеному Всесвіті нанизане, а саме – Господнє 
Слово, що йменується в Євангелії від Івана Логосом. 

Людина є посередником між духовним і 
матеріальним світом. Усі дії, які вона робить у світі 
матеріальному, відбуваються у світі духовному. Ось 
чому потрібні закони – тут вони набувають іншого 
значення. Їх завданням є не лише регулювати 
відносини в суспільстві, а й творити в людях 

позитивний духовний світ. Цілком очевидним є те, що людина і її дух - це зовсім 
не одне й те ж, що людська особистість , як феномен чистої природи, не є 
адекватним відображенням повноти перебуваючого в ній духа – феномена світу 
чисто духовного.Водночас це й не дві різні особистості, що перебувають в 
одному тілі, бо ж тіло без духа не має якогось самотійного життя і не ма 

Є якогось окремого, самостійного існування. Звідси випливає, що дух, 
душа (як життя духа в тілі) і власне тіло є лише трьома складовими єдиної 
людської особистості, що поєднані в єдине буття за певним внутрішнім законом, 
завдяки якому із таких, навіть дещо антагоністичних частин складається одна-
єдина повноцінна особистість. Згідно Небесному Вченню поєднання цих частин 
відбувається завдяки закону відповідності. 

Коли людина помирає, вона залишає матеріальний світ, але не духовний. 
Отут і починається життя за законами, які вона собі встановила і яких 
дотримувалась протягом життя. 

В.К. - Але ж це відрізняється від вчення, наприклад, православного. 
О.В. - Звичайно, відрізняється. Давайте візьмемо поняття гріх. У 

православ’ї це є проступок. Щось таке, за що ти в потойбічному житті будеш 
покараний. Сведенборг абсолютно виключає таку характеристику. На його 
переконання, гріх – це просто неправильне формування тебе в матеріальному 
світі. Ніхто тебе за це карати не буде, просто ти будеш грішний чи грішною в 
іншому світі. Відтак, ти сам себе караєш. 

Можна зазначити інший аспект. Скажіть, будь ласка, чи не здається Вам, 
що християнство стоїть спиною до таких двох речей як багатство і сім”я? 

В.К. - Багатства – можливо, частково, але сім”ї… 
О.В. - І сім”ї також. Узагалі, все мирське життя християнство подає не 

як хороше, а лише як терпиме. Ідеал служіння Богові в християнстві – це 
монастир, а монастир не передбачає сім”ї чи існування багатства. Тому і 
виходить, що як би ти добре себе не вів у світському житті, це не буде ідеалом 
служіння господу. Церква Сведенборга таке не каже. Сведенборг лише зазначає, 

що жити потрібно за заповідями. Саме це є умовою хорошого і щасливого життя 
в потойбічному світі. 

В.К. - Схоже, що те, про що пише Сведенборг, більше звернено на 
людину як на особистість, ніж як на члена общини? 

О.В. - Саме так. До речі, зараз такими популярними є науки про 
існування різних світів, про «Життя після життя». Все це не заперечує релігія 
Сведенборга. Взагалі, будь-яка релігія повинна розвиватися. Це не мій висновок, 
це взято з Одкровення Іоанна Богослова: як тільки церква перестає виконувати 
свою основну функцію, а це – гармонійний зв'язок з Богом, який покликаний 
передати любов і розуміння від Бога людям, тоді вона втрачає свій зміст і 
повинна перестати існувати. Тоді Бог створює нову церкву, яка відновлює ці 
функції. І це – логічно, адже людство розвивається, свідомість міняється, і те, що 
було закономірним і звичайним для наших предків, зовсім незрозуміле для нас. 

В.К. - І такою новою церквою постає Церква Нового Єрусалиму? 
О.В. - Так. Принаймні, на думку прихильників Церкви Нового 

Єрусалиму. 
В.К. - А чому такою церквою не може стати те ж саме Біле Братство? 

Адже це ще сучасніша релігія, яка теж спрямована на розвиток людини як 
особистості, а основне їх кредо – гармонійність. 

О.В. - Біле Братство задалеко відійшло від християнства. Ми ж не 
проповідуєм щось таке, що наснилось Сведенборгу. Наш закон – це та сама 
Біблія, яка дана Богом, і яку трактують й вивчають вже дві тисячі років. Ми не 
вигадуємо нічого нового, тільки розкриваємо зміст Біблії так, як це зрозуміло 
сучасній людині. 

До речі, хочу додати, що Сведенборга читала еліта всього світу. 
Сведенборга вивчали всі президенти Америки. Загалом, його тексти є доступні 
для читання, мають науково–популярний стиль, тому довго Сведенборга не 
могли визнати як людину, яка започаткувала нову релігію. 

В.К. - Що ще Сведенборг трактує не так, як це бачить, наприклад, 
православ’я? 

О.В. - Будь ласка, візьмемо поняття Трійці. Як трактує це православ’я? 
Як три особи Божі: Бог-Отець, Бог-Син і Бог-Дух Святий. Чи зрозуміло це для 
людини? Така троїстість Бога перешкоджає людині по справжньому полюбити 
його, адже постає питання, чи я люблю усіх трьох, чи когось одного? Це ж є 
певною мірою політеїзм. А ми дивуємось політеїзму наших предків - язичників. 

Дещо специфічним є підхід Нової Церкви і до Старого Завіту. Справді, 
навіть з чисто релігійної точки зору боговтілення Ісуса Христа і написання 
нового Священного Писання або ж Писання Нового Господнього Завіту 
повністю обезцінило всі релігійні претензії прихильників „старозавітності”. 

Оскільки в Господі Старий Закон виповнився повністю і до кінця, і 
Новий Закон, закон духа і благодаті, був даний вірним народу Божого на землі 
цій, то Старий Закон перетворювався лише в історичне свідчення, хай навіть 
шановане, але повністю некорисне і безглузде з точки зору живої Господньої 
Церкви, що існує віднині винятково і єдино в дусі Нового Завіту. Бо ж Новий 
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Закон не був просто доповненням до Закону Старого, а був даний замість нього. 
Той, хто виявляв бажання виконувати Старий Закон з неминучістю вступав у 
конфлікт із виконанням Закону Нового. Старий Завіт виглядає не більш 
значимим, ніж всі інші релігійні епоси, що виникли на нашій планеті приблизно в 
один і той же час, а то й раніше – Веди, Калевала, оповіді кельтів та ін. Бож, за 
буквою своєю, оповіді Старого Завіту говорять винятково про плотське, тілесне і 
мирське. І навіть тоді, коли вони говорять про речі божественні, духовні і 
нематеріальні, вони завжди говорять про це з точки зору тілесної, плотської і 
матеріальної. Це й не дивно, якщо при цьому врахувати те, серед якого народу 
Писання це проголошене було. 

Дехто прагне Нове Вчення занести в розряд так званих „оккультних 
наук”, поставити праці Сведенборга в одному ряді із „Таємною доктриною” 
Блаватської. Проте це далеко не так. У Небесному Вченні дві концепції – 
концепція космогонічна і концепція Божого Слова (або ж Священного Писання) 
пов’язані в одне нерозривне ціле. Обидві ці концепції дивляться як на свою 
основу на концепцію Господнього Творіння і Божественної присутності у 
сотворенному Всесвіті. Бо ж, згідно Небесного Вчення, творіння взагалі і людина 
зокрема постають еманаціями Божественої Любові, що перебуває в різних 
формах Божественної Премудрості… Все і кожне, що існує у сотворенному 
Всесвіті має таку відповідність у всьому і кожному в людини, що можна сказати, 
що людина також є в певному розумінні Всесвіт. Божественне присуьнє у всьому 
і в кожному у сотворенньомй Всесвіті. Сотворенний Всесвіт, як говориться у 
Слові, є справа Божественної Любові і Божественної мудрості. Але сотворенний 
Всесвіт не є Бог, а тільки походить від Бога. І саме тому, що він від Бога, то в 
ньому є його образ. Оскільки Бог є Людина і Людина абсолютна, то й створений 
ним Всесвіт не може перебувати в якомусь іншому образі, як лише в людському. 
По суті, згіднол Вчення, Всесвіт, як макрокосм, є Велична або ж Небесна 
Людина. Відповідно й небеса перебувають повністю в людському образі, Кожне 
небесне співтовариство знаходиться також в малому люждському образі. Людина 
як особистість є мінімальною одиницею цього порядку, тобто він є людиною в 
мінімальній формі, ніби клітинкою вселенського організму, що в максимальній 
своїй формі утворює Велику Небесну Людину  

В.К. - У наших предків–язичників була подібна ситуація, адже у них був 
один бог, але виступав він у різних сферах і в різних іпостасях. Давайте 
повернемося до Трійці. Як же зрештою вирішив цю проблему Сведенборг? 

О.В. - Дуже просто. Мова має йти не про Трійцю осіб, а про, скажемо 
російською, „Троицу Лица”. Річ у тім, що трійця – це просто троїстість Ісуса 
Христа. В Ісусі Христі є дух, тіло і те що, з нього виходить, Його творіння. Бог–
Отець відповідає духу, Бог-Син – тілові Ісуса Христа, а Дух Святий – виявляє усі 
можливості Христа. Якщо так розуміти Трійцю, то людина може не тільки 
мислити про одного Бога, але й називати одного Бога, бо ж інакше тоді можна 
мислити лише про трьох різних Богів. Це можна аналогічно перенести на 
людину: душа людини відповідає Богові-Отцю, тіло – Богові-Сину, а Дух – це всі 
справи людини. які вона зробила протягом життя і які формують її сутність. У 

такому розумінні поняття трійці зрозуміле, але поруч з тим ми не відкидаємо 
жодного твердження Біблії. Відтак найголовнішою ідеєю Небесного Вчення є та, 
що Ісус Христос після свого Прославлення, є сам Господь Бог, єдиний в 
Особистості і Сутності, але його Божественна Людськість складається із трьох 
різних ступенів – Отця, Сина і Духа Святого, але це відмінні ступені існування 
Єдиного Буття і Єдиної Божественної Особистості. 

В.К. - Сведенборг у своїх творах багато торкається містицизму. Це 
сприяє тому, щоб сприймати його твори, так би мовити, трохи скептично… 

О.В. - За нашими спостереженнями до творів Сведенборга (хоча може 
це і до всіх творів усіх авторів так) склалися три принципових підходи. Перший – 
це повне заперечення існування в цих книгах будь-якого конструктивного чи 
раціонального зерна. Ця позиція поширюється від настійливих пошуків 
бажевільства в цих творах до приписування автору наміру обману чи 
авантюризму. Друга позиція – визнання існування в творах Сведенборга глибокої 
думки й існування раціональних основ релігійного людського сприйняття. Але 
книги ці для таких людей – твори хоч і високоталановиті і дуже корисні, але 
продукт творіння просто людського розуму, який принципово не відрізняється 
від розуму смертного. Третя ж позиція – Сведенборг був зброєю Божої Волі, 
зусиллям якої і було створено, через посередництво особи людської, нове 
божественне Одкровення для сучасної людини. 

В.К. - Можна здогадатися, яких людей найбільше… 
О.В. - Так, найчисельнішою є друга позиція, але часто люди, 

зацікавившись творами Сведенборга, розважальними на перший погляд, 
приходять до крайніх позицій. До речі, тут треба додати, що такі визначні 
філософи як Кант і Соловйов зайняли першу позицію. 

В.К. - Може це через той містицизм? У нього ж важко повірити! 
О.В. - Сведенборг пише в своєму Одкровенні, що Бог показав йому і 

рай, і пекло, і весь потойбічний світ. 
В.К. - То де ж тут просте трактування Біблії, якщо про потойбічні світи, 

наскільки я знаю, не сказано там? 
О.В. - Я процитую з Біблії. Господь прямо сказав, коли говорив своїм 

учням: «Якщо я сказав вам про земне, а ви не вірите, - як повірите, якщо буду 
говорити вам про небесне?» (Ін.3:17). Вчення має повністю відмінну від інших 
християнських конфесій концепцію посмертного існування люждського, а також 
потойбічної відплати і Страшного Суду. Тут Сведенборг звертається до 
особистого досвіду перебування в потойбіччі, спілкування там із тими людьми, 
яких він знав за життя. Останні з бажанняям відкинули те, що служило їм для 
тіла і його буття у світі й просили сказати тим, що живуть на Землі,що вони 
невмерли, а живутяк і раніше, як люди, тільки перейшли із одного світу в інший. 
Вони говорили, що не відчувають ніякої втрати, бо ж також мають тіло і тілесні 
відчуття. Їх думки і почуття, задоволення і бажання у всьому подібні до тих, які 
вони мали на землі. Сведенборг тут робить такий висновок: людський дух після 
звільнення від тіла суть людина в такому ж образі; стан кожної людини після 
смерті спочатку близький до того, в якому він знаходився у світі, але поступово 
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він змінюється до небесного чи адського; ті, хто вірив в Бога й уникав зла як 
гріха, любив ближнього і чесно виконував своє служіння в світі, той ввійде в 
небеса, а відтак стане невід’ємною часточкою органічного тіла Великої Небесної 
Людини. У цьому контексті стає зрозумілим смисл тих заповідей, яких Священне 
Писання вимагає дотримуватися. Заповіді ці є не просто якоюсь забаганкою чи ж 
капризом Всевишнього. Вони є тим єдиним природним засобом, за допомогою 
якого дух людини може бути сформованим в образ досконало людський або ж в 
образ Господній для наступного вічного благополуччя.  

В.К. - Які книги Старого Завіту використовуються в Новому 
Одкровенні? 

О.В. - Мойсеєве П’ятикнижжя, Книга Ісуса Навіна, Книга Суддів 
Ізраїльських, чотири Книги Царств, Псалтир, усі Пророки (Ісайя, Єремія, Плач 
Єремії, Єзикііль, Даниїл, Осія, Іоіль, Амос, Авдій, Іона, Міхей, Наум, Авакум, 
Соффоній, Аггей, Захарія, Малахія). 

В.К. - Останнє питання щодо філософії вашої релігії: що таке, за 
Сведенборгом, Бог і наскільки він могутній та розумний? Адже, якщо ви 
твердите, що Сведенборг робить релігію раціональною, то як можна пояснити 
поняття «всесильний і вічний Бог»? 

О.В. - У створеному Всесвіті Божественна Людяність Господа 
сприймається ангелами, духами і людьми по-різному, залежно від їх особистих 
якостей. Небесні ангели сприймають Небесний Ступінь Його Людяності, духовні 
ангели – Духовний Ступінь Його Людяності, духи і люди – його Природний 
Ступінь. Господь, власне, і перебуває у тих, хто Його сприймає, саме у тій формі 
Людяності, яку ця істота сприймає. Людяність, яку вони сприймають, у Самій 
Собі містить, звичайно, усі ці ступені в їхній єдності, але у тих, хто сприймає, 
проявляє свою повноту включно згідно з особистими якостями сприйняття. А 
оскільки всі, хто сприймає Людяність, є особами обмеженими, то Божественна 
Людяність Господа і проявляє себе в них також обмежено, тобто не як 
Божественна Людяність, а просто як людяність, що змінюється залежно від того, 
хто сприймає. 

В.К. - Пане Олександре, як почали об’єднуватися ті, хто сприймає 
Господа з точки зору Сведенборга? Якщо прямо, то як виникла сама Церква, 
адже, наскільки я розумію, Сведенборг і не прагнув цього? 

О.В. – Як бачимо із того, що я вже сказав, з одного боку Небесне Вчення 
являє собою винятково комплексну містико-філософську релігійну концепцію. З 
іншого ж боку, всю складність цього вчення можна висловити за допомогою 
дуже небагатьох, цілком зрозумілих і доступних будь-якому християнинові 
принципів і положень, слідування яким є цілком достатнім для перетворення 
життя віруючого і входження його в духовний стан Нової Господньої Церкви, а 
опісля – у вічне блаженство Духовного Господнього Царства на небесах. 
Принципи йі подаються в книзі „Істинна Християнська Релігія” Сведенборга. Їх 
можна висловити такими п’ятю пунктами: 1. Бог один і в ньому – Божественна 
Трійця. Він – Господь Бог Спаситель Ісус Христос. 2. Спасительна віра – це віра в 
Нього. 3.Не можна робити зло, бо ж воно від диявола. 4.Слід робити добро, бо ж 

воно Боже і від Бога. 5. Робити його людина має так, що нібито це вона робить 
сама, а вірити при цьому слід в те, що це від Бога. В Ньому і через Нього. 
Небесне Вчення визначає Нову Церкву насамперед як певного роду внутрішній 
духовний стан свідомості віруючого. Згідно Вчення, Церква зароджується 
всередині людської свідомості віруючого істинами із Сваященного Писання, 
якщо він читає його в дусі любові до істини заради самої істини. І людина опісля 
стає сама Церквою у плоті, в її елементарній формі, якщо, по вірі в Господа Ісуса 
Христа, як свого Єдиного Господа і Бога живе у заповідях, які вона вибирає із 
цих істин Писання, і відвертається від зла, як від гріха перед Господом. Але 
Вчення не применшує також і значення зовнішньої Церкви як організації у світі 
людей, які є, внутрішньо, цим самим елементарним, маленьким образом Церкви, 
хоч і постійно застерігає, що Церква зовнішня, без Церкви внутрішньої, не може 
бути Церквою за визначенням, але є лише видимістю такої. Небесне Вчення не 
тільки не заперечує важливості управлінської, як і обрядовоїх складової в Церкві 
зовнішній. Навіть навпаки, воно ще й передбачає ці складові як винятково 
важливі частини церковного життя. Про необхідність наявності священноначалія 
в Церкві у Вченні говориться: „Мають бути начальники, які необхідні для 
утримування в порядку людських спільнот, начальники, обізнані в законах, мудрі 
і богобоязливі… Начальники над тим, що стосується неба, або над тим, що 
відноситься до церковних предметів, називаються священиками, а їх обов’язок – 
священством. Що стосується священиків, то вони мають вчити людей тому 
шляху, який веде до неба… Священики не повинні присвоювати собі ніякої 
влади над душами людей, бо вони не знають, в якому стані знаходиться 
внутрішнє людини. Ще менше вони мають привласнювати собі владу над небом, 
бо ж ця влада належить одному Богові” (Сведенборг. Новый Иерусалим и его 
небесное Учение. – С. 313-321). 

Народжений і вихований в лоні Шведської Лютеранської Церкви, сам 
Сведенборг ніякої релігійної організації послідовників свого Вчення не 
створював. У своїх релігійних працях, написаних латиною, він звертався до всієї 
спільноти християнського світу, без відмінностей між 
його деномінаціями, конфесіями і сектами. 
Видрукувані книги. Сведенборг розсилав єпископам, 
університетським бібілотекам і відомим теологам 
різних деномінацій, ніскільки не занепокоюючись 
при цьому їх різною конфесійною належністю. Нова 
Церква, проголошена у його працях, ним 
розглядалася як внутрішнє духовне об’єднання всіх 
християн у Господі Ісусі Христі, незалежно від 
конфесійних відмінностей їх між собою. Відтак, за 
Сведенборгом, Церква є не людське утворення, а 
внутрішнє духовне поєднання віруючих в Господі, 
об’єднанням, що постає єдиним тілом, животворним 
духом якого є презентуючий це містичне тіло 
Господь Ісус Христос. Саме тому поняття Церкви в 
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Небесному Вченні кардинально відрізняється від того, яке панує у всіх інших 
християнських деномінаціях, що істотно позначається як на зовнішній 
організаційній структурі, так і на її відношенні до інших християнських спільнот, 
навіть до інших, нехристиянських релігій. Сведенборг у розумінні Церкви 
виходив з того, що вона є єдиним містичним тілом Христовим, або ж єдиним 
духовним організмом, де кожний, хто вірить в нього й дотримується його 
заповідей, є лише якимсь членом цього тіла, членом не за плотським 
сприйняттям, а за духовним, тобто членом не за зовнішнім образом, а за 
відповідним своїм духовним служінням в цьому тілі. Бо ж як тіло одне, але має 
багато членів, і всі члени одного тіла, хоч їх і багато, складають одне тіло, - так і 
Христос. Бо ж ми всі одним духом хрестилися в одне тіло. Церква всередині 
людини, а не поза нею. Кожна людина, в якій Господь присутній у блазі любові 
та віри, також є церква.  

Праці Сведенборга сприймалися по-різному їх респондентами. 
Шведське вище духовенство розпочало проти них антиєретичний процес, 
більшість англіканських єпископів їх просто проігнорувало, різкій критиці 
піддали окремі праці теологи в Німеччині, а Ватикан заніс їх до списку 
заборонених книг. Формальною підставою для цього послужило звинувачення їх 
автора в належності до масонства. І хоч пізніші дослідження не знайшли згадки 
Сведенборга в списках членів масонських орденів його часу. Шведська 
масонська ложа, до якої його відносять, була заснована лише через три роки 
після смерті мислителя. Проте слід зауважити все ж на тому, що істотним 
джерелом статуту шведської ложі послужили саме твори Небесного Вчення, 
значною мірою при цьому препаровані на догоду політичній коньюнктурі. У 
Сведенборга, звичайно, були прихильники ще за його життя. Але їх було дуже 
мало, і ніхто не мав змоги оплачувати їм працю як священикам– професіоналам. 
Такі священики несли свою службу, будучи, перш за все лікарями, вчителями – 
ким завгодно, але не професійними працівниками Вчення. Лише ближче до 
другої половини XIX ст. в Сполучених Штатах Америки починає 
викристалізовуватися каста професіоналів на ниві святенництва нової віри. Без 
освіти цього прошарку, здатного присвятити весь свій час, всі сили свого розуму і 
всю могутність своєї ерудиції постійному – день за днем, місяць за місяцем, рік за 
роком – вивченню книги Нового Одкровення, а також без наявності достатньо 
кількісного прошарку освічених і зацікавлених людей, здатних профінансувати 
його існування і морально підтримати, були б неможливими ті події, які 
розвернулися навколо ідеї Нового Господнього Одкровення. 

У 80-х роках дев’ятнадцятого століття в Сполучених Штатах, які на той 
час стали якщо не найбільшими, то одним з найважливіших центрів нової, 
створеної на основі книг Одкровення, Церкви, склався серед членів церковних 
общин духовно-релігійний рух, що отримав своє кінцеве оформлення і місце в 
історії під іменем «Академія». Саме в них були здібності, час і можливості 
провести перший, по справжньому серйозний аналіз книг Одкровення з Його 
власних позицій, не обтяжуючи свого розуму стереотипами і штампами 
минулого. Рух цей склався у рамках вже існуючого новоцерковного об’єднання 

Всезагальна Конвенція Нового Єрусалиму. З самого початку він повів фактично 
війну за викремлення з ВКНЄ, виступив за створення організованої Нової Церкви 
на принципово інших доктрианльних засадах і організаційних принципах. Саме 
цей рух не дав можливості перетворитися Новій Церкві у черговий різновид 
протестантського сектантства. Очолив його Уільям Бенейд, якого називали 
просто – „папаша Бенейд”. Він – особа харизматична, інтелектуально обдарована, 
скажемо ще й так, вміюча нав’язувати свою волю іншим. Головним 
доктринальним принципом „Академії” було положення, що Небесне Вчення 
абсолютно нічого не запозичує із особистості власне Сведенборга, але все, що 
сказано в його працях, є чистим Господнім Одкровенням для Своєї Церкви., 
відтак Небесне Вчення повністю є Божественною Істиною, простіше – Словом 
Божим. Зрозуміло, що такий підхід до праць Сведенборга не мін не викликати 
бурю негативної реакції у всіх громадах як США, так і Європи. Особливо 
активно виступило проти „Академії” керівництво Всезагальної Конвенції. Для 
знищення її була використана навіть судова система США. Наслідком цього став 
повний розрив членів „Академії” з керівництвом Конвенції і оформлення її в 
нову церковну спільноту. Але при цьому прийшлося розстатися і з названим 
вище Бенейдом, оскільки він, ставши пожиттєвим єпископом, виявляв не кращі 
свої якості в керівництві. Для цього було розпущено очолювану ним Церкву і тут 
же зібрати її, але вже без нього як пожиттєвого єпископа і під новою назвою – 
Всезагальна Церква Нового Єрусалиму. Відтак в 1897 році в США з’явилася 
третя долмінація Нової Церкви. Вона у своїй віроповчальній системі 
грунтувалася на так званих „Принципах Академії”, базовими із яких було, по-
перше, твердження, що Писання Небесного Вчення за своєю сутністю є 
присутністю Господньої Божественної Людськості серед народів Його Нової 
Церкви, а відтак є Священним Писанням; по-друге, думці, що це Писання є 
Господнім Другим Пришестям у наш світ; по-третє, твердженні, що старе 
християнство безнадійно мертве і не підлягає вже ніякій реанімації. Згідно цих 
принципів, священноначаліє ставало провідним органом у Церкві, хрещення і 
причастя оголошувалося священними таїнствами, що підтримують існування 
Церкви у світі, а головним засобом євангелізації визнавалася відповідна 
новоцерковна освіта, переважно серед дітей членів Церкви. Враховуючи гіркий 
досвід із Бенейдом, посаду єпископа у Церкві зробили обиральною. 

Завдяки фінансовій підтримці мільйонера Джона Піткерна Церкві 
вдалося створити своє закрите містечко Брін Атін, де живуть винятково її члени. 
В містечку створено систему освіти, яка грунтується винятково на принципах 
Небесного Вчення. Вона включає дитячі установи, школи різного рівня, коледж. 
Тут є теологічна школа, яка випускає священиків для потреб Церкви.  

З часом Всезагальна Церква обросла своїми філіалами в інших містах і 
навіть в інших країнах. 

В Англії послідовники Вчення практично відразу розділилися на дві 
антагоністичні групи. Антагонізм цей був у поглядах на подальший розвиток 
Нової Церкви. Начолі однієї із них, так званих „невідділенців”, що 
симпатизували обстоюваній Вченням думці про орієнтацію християнина на 
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внутрішні, духовні перетворення, стояв настоятель кафедрального собору м. 
Манчестера (Авнглія) преподобний Джон Клюз, який мав високий кредит довіри 
у вищих колах англійської громадськості (навіть в парламенті). Друга група, так 
звані „відділенівці” наполягали на тому, що у Небесному Вченні є ряд положень, 
які повністю не співпадають з доктринальними висновками старого 
християнства, зокрема в розумінні божественності Людськості Ісуса Христа, в 
розумінні Трійці, а тому обстоювали ідею виокремлення в самостійну конфесію. 
Очолювані Робертом Хіндмаршем, у 1788 році вони провели в Лондоні першу 
конференцію послідовників Вчення, яка завершилася створенням першої в історії 
релігійної організації, яка проголосила себе Новою Господньою Церквою. Але 
вже на другій конференції цієї Церкви відбувся розкол. Якщо Хіндмарш вбачав 
подальший розвиток НГЦ як церкви єпископальної, то більшість її (а це були 
переважно вихідці із різних дрібних сект – квакери, моравіани, методисти, 
баптисти та ін., як і негативно сприймали будь-яку церковну ієрархію) 
налаштовані були на відмежування від будь-якої старої релігійної течії. 
Вигнавши Хіндмарша із НГЦ, вони проголосили свою церкву 
конгрегаціоналістською. Навіть у назві цієї організації спосіб її самоуправління 
зафіксований однозначно – Всезагальна Конференція Нової Церкви. 

На відміну від Англії, діяльність послідовників Вчення у США не була 
такою активною, мала скоріше локальний характер. Громади створювалися 
ентузіастами цілком незалежно одна від одної, їх відносини між собою 
нагадували не федерацію, а скоріше конфедерацію. Це видно навіть із назви цієї 
організації – Всезагальна Конвенція Нового Єрусалиму у США. Тут, як бачимо, 
слово Церква взагалі випущено у назві. І хоч час від часу в Америці і з’являлися 
серед послідовників Вчення прихильники унітарного церковного облаштування, 
але вони не були надто впливові. Все це призвело до певної анархії в сугубо 
доктринальних моментах. Фактично послідовники Вчення не мали тут не тільки 
уніфікованої доктрини, а й уніфікованих форм богослужіння. Переважно 
домінував той чи інший різновид традиційного богослужіння Англіканської 
Церкви, з різними його варіаціями. Процвітала і місцева екзотика.Кожна громада 
була сама собі господарем, в ній вирішувалося все сугубо демократично – 
більшістю. Зрозуміло, що за таких умов складно було говорити про якийсь 
магістральний напрям розвитку доктринальної думки у Нової Церкви. Панувала 
охлократія, коли навіть думки видатних діячів (приклад того ж Хіндмарша з 
Англії) або відкидалися масовкою, а то й закінчувалися їх вигнанням із 
спільноти. Тому мислячі, інтелектуально значимі послідовники Церкви віддавали 
перевагу самостійному сприйняттю Вчення, були його послідовниками на 
індивідуальній основі. До них можна віднести Бенджаміна Франкліна, Авраама 
Лінкольна, Джеймсів – батькі і сина, Оуена, Оноре де Бальзака і багатьох інших. 
Навіть Уільяма Блейка. Той же Бальзак, назвавший Вчення „єдино можливою 
релігією, гідною раціональної людини”, із-за такого стану в громадах Нової 
Церкви, не побажав бути членом жлдної з их. Цікаво, що всі видатні праці з 
теологічного чи філософського осмслення Небесного Вчення того часу, 
створювалися практично проза рамками організованих громад Нової Церкви. 

Хоч на європейському континенті майже повсемісно з’являлися громади 
Церкви, але вони тут ніколи не були чимось значимим (на відміну від Англії). 

В.К. - Наскільки я зрозуміла, центр Церкви міститься в США? 
О.В. - Так, але, крім США, багато прихильників є і в Європі. Це та сама 

Швеція, Англія, Німеччина, Голландія. Саме голландській Церкві прийшлося 
відіграти основну роль в новому розколі Нової Церкви. Саме в цій країні 
зародився духовний рух, що одержав назву Де Хемлеш Лір, ьщо в перекладі із 
голандської означає „Небесне Вчення”. Саме так називався щомісячний 
теологічний часопис цієї спільноти, на сторінках якого й складалася її доктрина. 
Фактично саме цей рух довів доктринальні пошуки американської „Академії” до 
їх логічного завершення, заклавши підвалини сприйняття Небесного Вчення. 
Родоначальником й ідейним натхненником цього руху був пастор голандської 
громади Ернест Пфейфер. Саме він обстоював думку. Що оскільки Писання 
Небесного Вччення є Божественним Словом у всій своїй повноті, то все, що у 
Вченні сказано про Божественне Слово, слід відносити не лише до тих книг 
Біблії, які Вчення приймає як Господнє Слово, а й, власне, до самого Небесного 
Вчення. Як логічний висновок, звідси випливало, що Небесне Вчення, як це й 
личить Божественному Слову у всій повноті своїй, має сенс буквальний, і сенс 
духовний. Сенс духовний в ньому може бути відкритим лише тому, хто буде 
просвітлений у цьому Господом.  

В.К. - Яка ситуація зараз церкви в Сполучених Штатах? 
О.В. - Досить впевнено вони всі себе там почувають. Зокрема, існує 

навіть Університет Нового Єрусалиму, де бажаючі мають змогу навчатися нашій 
релігії. Правда, в одному з штатів є громада, яка вважає, що справжні 
послідовники Церкви Нового Єрусалиму є лише ті, хто кровно пов'язаний з 
Церквою Нового Єрусалиму. Я маю на увазі дітей послідовників Церкви. Але, 
звичайно, таке переконання не може бути підтриманим, оскільки, за такою 
концепцією, справжніх послідовників взагалі нема, бо ж прихильники вчення 
Сведенборга не були в кровному зв’язку з ним. 

В.К. - А який вигляд має Церква Нового Єрусалиму в Україні? 
О.В. – Трошки історії. В Російській імперії напівпідпільно громада 

Нової Церкви з’явилася ще в 1830-х. Її заснував відомий декабрист 
А.Н.Муравйов, який, повернувшись із сибірського заслання, служив 
губернатором Криму. То ж тут, власне, й почалося його служіння на ниві Нової 
Церкви. Якоїсь детальної інформації про діяльність цієї громади немає. Відомо, 
що до неї входили представники високих аристократичних родин. Відомим є те, 
що симпатизував вченн. Е. Сведенборга відомий наш філософ П. Юркевич. 
Вчення Нової Церкви почало поширюватися по території Радянського Союзу з 
1992 року. 26 травня цього року було зареєстровано у Львові її громаду під 
назвою Нова Господня Церква або Новий Єрусалим. На момент реєстрації в ній 
було всього 10 осіб. Проте десь шість років існування цієї громади було 
латентним. В грудні 1998 року я повернувся з Америки, де навчався п’ять років в 
Університеті Нового Єрусалиму. Приїхавши сюди, розпочав роботу з агітації. З 
утвердженням в громаді священноначалія вона стала функціонувати як 
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повноцінна Церква, в якій проводяться богослужіння, здійснюються таїнства 
хрещення і причастя, укладаються 
шлюби та ін. Львівська громада не є 
філіалом якоїсь із чотирьох нині снуючих 
у світі деномінацій Нової Церкви, хоча й 
знаходиться в братській асоціації з 
Новою Господньою Церквою США. З 
останньою вона поділяє спільні 
доктринальні основі свого Статуту. 
Наскільки я знаю, на даний момент 
львівська громада є єдиною церковною 
організацією нашої конфесії не тільки на 
території України, а й на всьому 
пострадянському просторі. Правда, була 
інформація про реєстрацію в 1996 році 
громади Церкви Нового Єрусалиму в 
Донецьку. В Дніпропетровську в березні 
2001 року було зареєстровано 
громадську організацію „Товариство Сведенборга”. Вона займалася переважно 
перекладацькою і видавничою діяльністю. В її перекладі видрукувано книги 
Сведенборга „Апокаліпсис відкриттів”, „Страшний суд”, „Землі у Всесвіті”, 
„пророки і Псалми”, два перші томи „Таємниці Небесні”. Під егідою Товариства 
відбулося денкілька конференцій шанувальників Вчення України і Росії. 
Товариство має свій філіал у Ялті. Воно підтримує зв’язки із Всезагальною 
Церквою Нового Єрусалиму США. 

А взагалі слід визнати, що мало, дуже мало людей знають у нас про 
Нову Церкву. Є одна велика проблема – Церква Нового Єрусалиму в Україні не 
отримує хоч якогось фінансування із Заходу, а на пожертвуваннях вірних багато 
не зробиш. Нам же приходиться займатися духовним окормлюванням не тільки 
своїх членів в окремих регіонад України, а також і на території Російської 
Федерації. Усе тут тримається на голому ентузіазмі. 

Сведенборг ніколи не закликав до якихось кардинальних змін на краще 
у світі. Він не закликав до виступів противлади, вважаючи, що служіння 
суспільству і державі має полягати в тому, щоб чесно і сумлінно виконувати свої 
обов’язки як громадянина, зробити себе у всіх відношеннях корисним членом 
суспільства. Щоб підготувати себе до небесного життя, людина має жити в мирі, 
в належних відносинах з іншими людьми, возносясь до духовного життя через 
життя моральне і громадянське. Закони життя духовного , громадянського і 
морального дані нам в Десяти заповідях. 

Царство Господа є царство ціілей, що постають як служіння. Саме тому 
Всесвіт був створений і влаштований Божественним началом так, щоб служіння 
відбувалося повсюди. Згідно Сведенборгу, кожна людина дійсно визначає свою 
долю в тому розумінні, що вона може обрати життя у відповідності з 
Божественним порядком – життя милосердя і служіння. Проте вона може обрати 

й протилежне цьому життя. Свобода прийняти або відкинути Бога створює 
основу для великої людської драми. Якість життя людини на Землі визначає її 
місце в духовному світі після смерті. Що стосується людини, то пока вона живе у 
злагоді з Божественним порядком, тобто поки вона любить Господа і творить 
благо ближньому своєму, до того часу її дії є служінням. Саме через них людина 
поєднує себе із небесним. Любити Господа і ближнього – це означає сповна 
виконувати служіння 

В.К.. - Але якісь досягнення у Вашої Церкви в Україні вже є? 
О.В. - Так, звичайно. Ми вже існуємо офіційно. Наша Церква є 

зареєстрованою. Є окремі групи вірних в декількох містах. 
В.К. - Якою літературою Ви користуєтесь? 
О.В. - На богослужіннях ми користуємось видрукуваними 

російськомовними творами Сведенборга. Я, знаючи англійську мову, можу 
користуватися усіма трьома десятками його томів. Але іншим священикам це 
важко – адже перекладено лише п’ять з них. 

В.К. - Де знаходиться приміщення Вашої Церкви? 
О.В. - У нас немає спеціального приміщення. Богослужіння проводяться 

в мене дома. 
В.К. - А як проходять богослужіння? 
О.В. - Сама служба триває сорок хвилин – годину. Чотири рази протягом 

богослужіння грає гімн. Гімном у нас є класична музика – Бах в основному. 
Часто стаємо на коліна, хрестимося… Що ще тут розказувати? Майже протягом 
всього богослужіння йде тлумачення Біблії за Сведенборгом. 

В.К. - Яка чисельність Церкви Нового Єрусалиму? 
О.В. - В Америці їх багато – близько десяти тисяч. Кажуть, двадцять 

тисяч є в Африці, переважно у ПАР, але в це щось слабко віриться. Всі 
деномінації США мають в Африці свої місії і займаються там активною 
проповіддю іде  Небесного Вчення. У країнах Західної Європи – послідовників 
Вчення по кілька тисяч в різних країнах. Щодо України, то моя громада налічує 
до двадцяти осіб. Ми збираємося щонеділі зранку. А в інших містах – до десятка 
осіб. Знаєте, поки немає пристойного приміщення, то може й це й добре. У світі 
на сьогодні існує чотири основні лінії або організаційно-доктринальних 
напрямки, які об’єднують людей, яків вважають себе послідовниками Небесного 
Вчення і тією чи іншою мірою відчувають себе членами духовної спільноти 
Нової Господньої Церкви. Саме ці чотири деномінації, про що у нас мова йшла 
вище, є найбільш чисельними і домінуючими. За своїм доктринальним поділом 
вони охоплюють всі можливі позиції ставлення віруючих до Небесного Вчення. 
Богослужіння практично повсюди літургійне (хібащо з деякими варіаціями), 
священноначаліє ділиться на конгрегаціональне і єпископальне (залежно від 
деномінації). Згідно різних джерел, загальна чисельність послідовників 
Небесного Вчення у світі становить від 30 до 80 тисяч осіб. 

Мої контактні телефони для тих, хто зацікавиться вченням 
Сведенборга: (032) 298-69-90 Васільєв Олександр Володимирович. 
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ЦІКАВО ЗНАТИ 

 
 
 

Відомий британський геронтолог, 
професор Кембріджського 
університету Обрі де Грей (Aubrey 
de Grey) стверджує, що біологія вже 
в найближчому майбутньому зможе 
гарантувати тисячолітню 
тривалість людського життя. 
Британський учений переконаний, що 
перша людина, яка доживе до тисячі 
років, вже народилася. Яким же чином 
вчені мають намір перемогти старість? 
Експерименти на мишах довели – а 
геном миші подібний до людського – 
що зробити це можна за допомогою 
блокування поділу клітини і 
видалення з неї непотрібних й 
шкідливих вкраплень. Втрачені 
клітини, скажімо, в результаті хвороб Альцгеймера або Паркінсона, будуть 
замінюватимуться новими. За допомогою стволово-клітинної терапії 
оновлюватимуться людські органи. Такого роду досліди вже проводяться в 
клінічних умовах. Проте, відзначає професор де Грей, ми поки не навчилися 
до кінця очищати клітини від існуючого в них "сміття" з тим, щоб запобігти 
старінню організму. (JesusChrist.ru з посиланням на Радіо "Свобода") 

В селі Підгірці Бродівського району на Львівщині у Василянському 
монастирі збираються увіковічнити пам’ять княгині Ольги, яка, згідно 
оповідей, народилася саме тут. Згідно архівних записів, Ольга з’явилася на 
світ в селі Плісків, на місці якого потім з’явилися Підгірці. Цікаво, що росіяни 
вважають, що княгиня народилася у Пскові, а болгари – в Плісках. 

В місті Чимкенті в сім’ї Мусієвих народився хлопчик, на потилиці якого 
виявили знаки, що нагадують арабське письмо. Поєднання цих знаків 
означає слово „Аллах”. За словами мами хлопчика, напередодні народження 
сина вона бачила віщий сон. Відтепер члени родини намагаються регулярно 
робити намаз. 19-річна мама Уміла хоче напам’ять вивчити Коран, щоб 
співати його текст синові. 

В Ярославському історико-архітектурному музеї (Росія) знайшли 
унікальний примірник української книги „Молитвослов”. Видрукувана 
вона в 1703 році в Чернігові. Оскільки „Молитвослов” мав посвяту гетьману 
Івану Мазепі і цареві Петру Першому, то після анефомування гетьмана 
Московським Православ’ям за „зраду” Московії, всі примірники книги були 
знищені. Знайдений в Ярославлі є єдиний, який зберігся. 



Закінчення на 3-й опор, обкладинки.

Україна загалом налаштована толерантно щодо мусульманського світу, не має якихось і в 
чомусь загострених відносин із країнами ісламу. Вона виявляє виважену підтримку інтересів 
цих країн під час вирішення їх долі у різних міжнародних інституціях. Не підспівуючи світо
вому сіонізму і виявляючи водночас певну байдужість до антисемітських чи антиізраїльських 
витівок різних громадських спільнот, держав, інституцій, а то й окремих осіб, Україна в такий 
спосіб зберігає рівновіддаленість свого буття у світовому співтоваристві і в такий же спосіб то- 
лерантизує міжконфесійні відносини у світі, а заодно — і в себе.

Росія ж платить за Чечню. Інколи кажуть: а чого раптом має страждати від терактів пе
ресічний російський громадянин? Питання цікаве, бо ж  нібито той громадянин не обирав П ре
зидента, Думу, а відтак і Уряд, що імперськи налаштовані до народу Ічкерії, його споконвічно
го прагнення до свободи. То ж той пересічний не протестує проти загарбання Чечні російськи
ми вояками. Більше того, своєю мовчанкою він йде в одній колоні з поневолювачами. Славні 
чеченці свій повністю виправданий опір ворогу перенесли на його ж  територію. То ж  і живе 
Росія у страху із-за своєї ж необдуманої і імперської політики в світі.

В Україні бути такого не може, бо ж ми не маємо своєї Чечні. Але у нас є Крим, а тут не 
так вже й просто. В Криму найбільша мусульманська умма. Ситуацію тут ускладнює цілий 
ряд чинників. Насамперед, це певна довільність і волюнтарність у сфері церковно-державних 
відносин, коли влада автономії в той чи інший спосіб явно фаворизує Московсько-Православ
ну Церкву і в різний спосіб обмежує діяльність інших конфесій і церков, в т.ч. й мусульман. 
Багато З М І Автономії фактично розпалюють міжнаціональну й міжконфесійну ворожнечу, 
спотворюють у вигідному для російського етносу ракурсі історію краю, ображають національні 
почуття кримчан різних національностей. Щ е не вирішене питання повного повернення і об
лаштування кримських татар на їх історичній землі. Все це зумовлює радикалізацію тут ісла
му, сприяє консолідації тих мусульман, які зорієнтовані на побудову на півострові мусуль
манської держави. При цьому кількість прихильників цієї ідеї зростає. Загостренню 
внутріполітичної ситуації в Криму, пов’язаної з ісламським чиником, сприяють надто агре
сивні дії незначної за кількістю своїх членів партії «Хізб ут-Тахрірі» і деякі інші мусуль
манські спільноти. Водночас помірковану позицію у вирішенні проблем кримськотатарського 
народу займає його Меджліс, а також і Духовне Управління мусульман Криму. Ігнорування 
українською владою інтересів кримськотатарського народу, його прагнення до культурної ав
тономії і протидії асиміляції в російську більшість, спонукає ці інституції шукати самостійні 
шляхи виходу з кризи. То ж формуючи свою специфічну концепцію відносин до ісламу як 
релігії, Українська держава мала б насамперед сприйняти його як органічну складову свого 
релігійного поля, одну з традиційних релігій українських теренів. Варто також позбутися 
підходу до ісламу як релігії, яка нібито утримує в собі якусь потенційну небезпеку, а дивитися 
на неї як на одну, поруч з християнством, духовних сил, що може слугувати культурному і ду
ховному відродженню України. Варто, щоб відвернути небажане втручання ззовні, продума
ти також форми можливої матеріальної допомоги часто небагаточисельним мусульманським 
громадам, зокрема у будівництві ними мечетей, в підготовці в Україні духовних кадрів для 
конфесії. Відтак влада, громадські спільноти країни разом з діючими духовними об’єднання
ми мусульман — ДУМ У, ДУМ К, Д Ц М У  — мають думати і діяти так, щоб ця релігія в Ук
раїні працювала в духовному полі її суті, визначеної в її іменуванні. Іслам в перекладі з арабсь
кої - це покірний, мирний.

Професор А .К О Л О Д Н И И



В ід к р и т а  п е р е д п л а т а  н а  ч а с о п и с

Ми й надалі оперативно інформуватимемо Вас про головні 
події релігійного життя, свободи совісті в Україні та світі. 
Читаючи наш журнал, Ви матимете об'єктивну інформацію 
про конференції та круглі столи з релігійних питань, про 
новини релігієзнавчої та релігійної літератури. Кожне число 
часопису буде висвітлювати основи віровчення та обрядо
вої практики однієї із конфесій України.
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Каталог видань України -  2007. Журнали України
тРЗверніть увагу!

У нас нова електронна поштова скринька. Її адреса тепер така:
uar-press@online.ua
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