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П Р А В О С Л А В Н О Ї Ц ЕР К В И

□  К О Н Ф ЕСІЇ УКР АЇН И  В І Н Ї Е Р И Е Ї І

а  Х А Д Ж  В М Е К К У  НЕ Б Е З  Ж ЕР Т В

а  П Р Е З И Д Е Н Т  У К Р А ЇН И  ІГН О Р У Є  К О Н С ТИ Т У Ц ІЙ Н И Й  ПРИ НЦ ИП
В ІД О К Р Е М Л Е Н Н Я  Ц Е Р К В И  ВІД  Д Е Р Ж А В И  І Ш КО ЛИ В ІД  Ц ЕРК В И

□  П Р А В О С Л А В Н І Ц ЕР К В И  М А Ю Т Ь  Л Ю Б И ТИ  Б Л И Ж Н ЬО ГО  

а  Ю Щ ЕНКО С В О Т К У В А В  Х А Н У К У  В С И Н А ГО З І Б Р О Д С Ь К О ГО  

а  ПО Л ЯКИ О ГО Л О Ш УЮ ТЬ ІС У С А  Х Р И С Т А  К О Р О Л Е М  К Р А ЇН И

. СТОРІНКА  КОНФЕСІЇ:

ІОАННІТИ



Ц Е Р К В А  М А Є  В И Я В Л Я Т И  

С В О Ю  Л Ю Б О В  Д О  Б Л И Ж Н Ь О Г О

Дорогий Читачу! Почався Новий, 2007 рік. 
Вітаючи Вас з ним і бажаючи всіх благ у Вашій 
життєвій ході по ньому, я водночас хочу висловити 
нашу вдячність Вам за те, що, передплативши нашу 
«Релігійну панораму», Ви залишилися з нами в на
ших інформуваннях про важливі події релігійного 
життя України і світу.

Склалося так, що я на цей місяць був виключе
ний з активного наукового і громадського життя, а 
тому до узагальненої передмови з оцінками 
релігійного життя України і світу минулого року 
звернуся вже в наступному числі часопису. В цьому 

ж числі я віддам слово простій православній віруючій з Києва, сказане нею в 
інтерв’ю кореспондентці «Дня» Кларі Ґудзик (28 грудня 2006 р.). Я глибоко був 
вражений, прочитавши його. Вважаю, що міркування цієї жінки і її нинішня доля 
нічим не відрізняються від мільйонів таких, як вона віруючих, які зневірилися в 
Церкві, відчули, що в Церкві клір і миряни — це не одне й те ж, що відбулася 
кліризація Церкви, коли миряни стали для неї якимсь простим додатком. Відвіду
ючи патріарші прийоми, на помпезність проведення яких щорічно витрачаються 
не десятки, а скоріше сотні тисяч, я при цьому завжди згадував свою маму, яка, 
одержуючи солдатську (по загиблому батькові) пенсію, несла до храму свої так 
необхідні їй для життя копійки. А вони тут так легко транжирилися — проїдали
ся і пропивалися - на догоду амбіціям високодостойного ієрарха.

Традиційні Церкви часто звинувачують державу в тому, що вона, дивись, 
повідкривала кордони і напустила в країну різні секти. Але, як з ’ясовується, не 
держава в їх поширенні винна, а таке ставлення в Церкві до вірних, коли їх не 
помічають, не рахуються з їх гідністю. В нових релігійних течіях кожна людина є 
об’єктом постійної уваги і турботи. То ж і відбувається відток до їх громад вірних 
традиційних церков. Там, де останні враховують цей чинник, нових - майже не
має. Так, на Тернопіллі діє лише три неорелігійні громади.

Турбота за людей старшого віку має постати одним із обов’язків Церков. До 
цього їх Має спонукати другий аспект Христової заповіді любові — любов до 
ближнього. Але про це мова йтиме пізніше. То ж, як я сказав вище, надаю слово 
простій православній жінці - видрукуваному на сторінках «Дня» її інтерв’ю Кларі

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

 
 

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 
Газета „2000” видрукувала ряд статей, автори яких виступають проти 
клерикалізації, нових інквізиторів в особі „групи вчених Академії наук”. 
Олег Полехівський зокрема пише: „Хвиля клерикалізму все більше накриває 
Україну, перетворюючи її в типово попівську країну. Вже спалюють твори 
Дена Брауна. Скоро завдяки апологетам креаціонізму будуть палити твори 
Дарвіна, а потім і його прихильників”. Заперечуючи твердження, що весь 
науковий світ підтримує креаціоністів, В.Давидсон зауважує, що посилання 
на авторитети – ще не аргумент. Але якщо клерикали використовують цей 
метод, то він подає думку нобелівського лауреата Стівена Вайнберга: 
„Відкриття зв’язної, що сходиться, структури наукових пояснень відіграло 
величезну роль, навчивши нас тому, що в природі немає місця астрології, 
телекінезу, креаціонізму та іншим забобонам” (Вайнберг Ст. Мечты об 
окончательной теории. – М.,2004).  

Прем'єр-міністр України Віктор Янукович заявив, що "держава повинна 
створювати умови, але ніколи не втручатися у внутрішні справи 
церкви". Особливо відзначивши, що "жити без віри неможливо", В Янукович 
зазначив, що держава мусить "створювати умови для розвитку всіх конфесій", 
але перш за все - традиційних, до яких відноситься "наша Українська 
Православна Церква". Ці слова прем'єра, опубліковані прес-службою УПЦ, 
були сказані того ж дня, коли президент країни Віктор Ющенко зустрічався з 
представниками Київського Патріархату і виступив зі своєю програмою 
створення "єдиної Помісної Православної церкви". 

Депутати пропонують прийняти закон, який заборонить священикам 
розбовкувати тайну сповіді, хоч в Законі про свободу совісті є стаття 
третя з цього приводу. Авторами нового законопроекту є соціалісти 
Ю.Зубко і Г.Савосін. Автори вважають, що наразі в Україні мають місце 
зловживання під час формування доказової бази органами слідства. 
Зловживання ці відбуваються через свідчення священиків, які діють всупереч 
нормам канонічного права.  

На площі 380 га у передгір’ї Покутсько-Буковинських Карпат поблизу села 
Черганівки, що на Косівщині, буде споруджено туристично-мистецький 
комплекс, яким завідуватиме святий Миколай. Вартість проекту – біля 
мільйона гривень. Після завершення будівництва на тиждень-два до святого 
Миколая зможуть приїздити діти зі всієї України і навіть із-за кордону. 
Перший маєтний об’єкт – дерев’яну каплицю на узліссі біля села – урочисто 
освятили в грудні владики трьох конфесій – греко-католицької, автокефально-
православної церкви і Київського Патріархату. Близько сотні маленьких 
косівчан одержали в цей день від св. Миколая подаруночки. 

Беручи участь у Всеукраїнському фестивалі вертепів „Карпатія”, екс-
міністр МВС Юрій Луценко сказав: „Якщо українець хоче захищати своє 
українство в душі, він має право на культурну, духовну самооборону… Ми 
починаємо похід „народної самооборони” саме із Івано-Франківська, саме з 
цієї широкої і красивої дії, з фестивалю вертепів, щоб усі пам’ятали: ми маємо 
право на захист”. 

Від дідів-прадідів живе у 
Вашківцях, що на Буковині, 
театралізована Маланка. Це 
театралізоване дійство проходить тут 
щороку 14 січня. У Переберії 
(переодяганні) беруть участь лише 

чоловіки. Головні учасники дійства – 
красуня Маланка, її хлопець 
Василь,Коза, Дід, Баба, Ведмеді, 
цигани, чорт, лікарі та ін. Нині до них 
приєдналися герої українського 
політикуму. Після декількогодинного 
дійства маланкарі йдуть до річки 
втопити в її холодній воді злий дух. 

У своєму Різдвяному посланні глава УПЦ Московського Патріархату 
митрополит Володимир чітко зреагував на прагнення В. Ющенка щодо 
утворення Єдиної Помісної Православної Церкви. „ На жаль, незважаючи 
на всі наші зусилля та заклики, ми змушені констатувати продовження 
розколу українського православ’я, - заявляє владика. – Впевнений , що дії 
розкольників були б менш агресивнішими, якби вони не відчували підтримки 
з боку окремих державних діячів, які, всупереч своїм заявам про невтручання 
в церковні справи, прагнуть всіма можливими й неможливими методами 
легітимувати одну з розкольницьких течій. Такий підхід не призведе до 
зцілення рани, що кровоточить, а ще більше поглибить її. Українська 
православна церква, прагнучи єдності, наполягає на канонічному вирішення 
даної проблеми”. 

Заборонені плоди завжди солодкі. Це прислів’я спрацювало при виборі 
читачем України видрукуваних книг. Наш часопис писав про те, що 
християнські Церкви негативно сприйняли тріллер і кінофільм „Код да 
Вінчі”, радили своїм вірним не читати книгу й не переглядати цю єретичну 
кінострічку. І що ж? Згідно проведеного опитування серед українських 
видавців і поширювачів книг лідерами продажу в 2006 році стали „Код да 
Вінчі” Дена Брауна і „Нефрітові чотки” Бориса Акуніна. То ж Церквам слід 
нагадати: проти чого боролись – на те й напоролись. 
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Запропоновано різні проекти 
відродження Десятинки в Києві. Але 
враховуючи те, що не збереглося ніяких 
свідчень того, якою вона була, більшість 
сходяться на думці непотрібності 
вибудови її макету. Останнім часом 
виникла пропозиція за допомогою світла 
відтворити копію Десятинної церкви. За 
допомогою пари кнопок можна буде 
щовечора „відбудовувати” знаменитий 
храм. При цьому не треба буде боятися за 
ті зсуви, які при вибудові бетонного 
монстра могли б потягнути на Поділ 
растрелівський шедевр – Андріївку. 
Патріарх УПЦ КП Філарет чекав на 
приїзд Президента в гідропарку, а він в 
цей час (про мотиви можна лише 

догадуватися) прийняв водохрещення в озері в Пущі-Озерній. Так було й 
минулого року. Коли приїхав Президент до гідропарку, то тут вже люди 
почали розходитися. Проте десь з півсотні присутніх все ж зайшли в холодну 
купіль. 

Певно враховуючи ту роль, яку зіграла в минулих виборах щодо нього і 
Партії регіонів УПЦ Московського Патріархату, відсутність відповідної 
законної реакції тодішнього Держкому релігій на порушення нею тих 
статей Закону про свободу совісті, які забороняють політичну діяльність 
релігійних спільнот, Віктор Янукович вирішив своєю Постановою 
№1674/2006п знову відродити цей державний орган, додавши йому ще й 
проблеми національностей. Очолив Держкомнацрелігій комуніст Георгій 
Попов. Газета „Україна молода” (19 грудня) так зреагувала на це рішення: 
„Керманичем нової структури призначили інтернаціонально-атеїстичного 60-
річного росіянина – Георгія Попова. Довгий час пан Попов викладав історію 
СРСР і основи марксизму-ленінізму. У 1998-2002 роках був депутатом ВРУ 
від Компартії, трудився над проектом Закону „Про внесення змін До Закону 
Української РСР „Про мови в Українській РСР”, яким пропонував надати 
російській мові статус офіційної, тобто державної, на всій території України. 
Потім спробував себе у ролі секретаря Донецького обкому КПУ… Наразі 
невідомо, в якій конфесії сповідується і причащається Григорій Дмитрович як 
приватна особа. Можливо, що і в ніякій, адже споживати „опіум для народу” 
йому забороняє статут партії, який регламентує і його особисте життя. Однак 
як особа офіційна він у перший тиждень після свого призначення вже відвідав 
Києво-Печерську Лавру, де офіційно зустрівся з митрополитом УПЦ МП 
Володимиром (Сабоданом), був нагороджений орденом Московської Церкви.. 
Офіційний сайт Церкви повідомив, що „сторони обговорювали форми 
подальшої співпраці Церкви і Держави”. Воно й не дивно, адже у своїй 

передвиборчій програмі комуністи заявляли, що визнають тільки „канонічне 
православ’я”. А лідер партії Петро Симоненко навіть нещодавно зініціював 
звернення до Генерального прокурора України щодо „незаконної реєстрації 
УПЦ КП 1992 року”. Хоч в судженнях газети є деяка завчасна упередженість, 
але їй у прогнозах не відмовиш. 

Круглий стіл з питань вдосконалення охорони пам’яток культури прийняв 
спеціальне Звернення до української влади, в якому зокрема застерігає, 
що господарювання Церкви Московського Патріархату на ряді 
культурно-історичних об’єктів зрештою закінчиться їх зникненням. Так, 
неповторна композиція, яка зображає життєвий цикл Олександрійського 
патріарха св. Кирила в Кирилівській церкві Києва під загрозою зникнення. 
Подібна доля чекає і на фрески Врубеля, бо ж їх не сприймає Церква як 
„сповна іконні”. Різні забудови в районі Києво-Печерської Лаври, характер 
господарювання в монастирі призведуть до того, що ця перлина історії і 
культури може припинити своє фізичне існування. Пропонується у Зверненні 
створення відомства відповідального за збереження пам’яток історії і 
культури. 

Затримано дует крадіїв із храмів в різних областях країни. Лише на 
Хмельниччині зареєстровано біля 20 крадіжок. Загалом ними обкрадено 56 
храмів. Злочинці зазвичай викрадали давні ікони, Євангелія, хрести, чаші для 
причастя й інші церковні речі. За одну ніч зловмисники могли пограбувати по 
кілька храмів у різних селах. Вони просто перекушували металеві скобки 
замків. Пошуком злодіїв зайнялася хмельницька міліція. Кримінальний дует 
працював на замовлення. Особу замовника поки що не встановлено. Все це 
ще раз свідчить про байдужість єпископів і батюшок щодо збереження 
церковно-культурних цінностей. 
Наш часопис вже давно порушує 
питання налагодження вартування 
храмів парафіянами. 

Знову винуватих немає. А між тим 
винуватими в пограбуваннях 
храмів є насамперед священики, 
які не створили належну охорону 
їх. Якщо відсутні кошти на сторожа, 
то можна організувати почергове 
сторожування парафіян. Це дасть можливість відвернути пограбування, появу 
пожежі, яка часто також може слугувати формою прикриття пограбування. 
Напередодні Різдва ц.р. здійснено набіг на храм ще 1824 року в селі Пиляві. 
Вкрадено речі, яким ціни не складеш: ікону Георгія Переможця у срібному 
окладі, Євангелія у срібній оправі , давню ікону Божої Матері, срібну чашу і 
багато іншого, що має художню й історичну цінність. Характерно, що все це 
ніде не було зареєстроване як реліквія. Може там були й інші, більш цінні 
речі. Церква побудована на місці тієї церкви, в якій молився Богдан 
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Хмельницький перед переможною Пілявецькою битвою. Протягом 2006 року 
лише в Хмельницькій області пограбовано 16 храмів 

Храми продовжують горіти. На цей раз згоріла церква Московського 
Патріархату в селі Волошки, що на Ковельщині. Згоріла вона якраз на 
Різдво. Пожежники з приїздом затрималися. Храм вибудови 1845 року згорів, 
з його оздоблення лишилася лише ікона Миколи Чудотворця. Як і завжди, 
пожежники приїхали із значним запізненням. Знову при з’ясуванні причин 
пожежі все списують на не загашені свічки. Вони – винуватці, а не 
парафіяльний священик, який має відповідати за збереження святинь. 

В канун Різдва в таборі „Артек” запалили найбільшу в Україні свічку. 
Раніше протягом 80 років на майдані табору „Морський” запалювали багаття 
– символ дружби, вугілля від якого діти розвозили додому. Загальна проща 
свічки становила понад 800 кв. метрів. Біля 4-х тисяч запалених свічок 
поєдналися в „Ромашку” – головний символ „Артеку”. Із маленьких вогників 
діти вибудували композицію великої свічки. 

Народний депутат України Микола Кульчицький вважає, що, якщо 
говорити про мову, то тут справа не тільки в політиках. „Кожен, хто є 
українець з походження, але послуговується російською мовою, несе на собі 
гріх зрадництва перед Вітчизною, перед мільйонами закатованих, виморених 
голодом, вивезених і знищених у ГУЛАГах, зрештою, і перед Богом, бо ж він 
дав нам і цю землю, аби ми її доглядали й уславлювали. І цю мову, щоби ми її 
несли як неоціненний дар Божий. Чи ж здатне суспільство з гріхом 
зрадництва, зі слабкістю поступок колонізаторам збудувати щось путнє?” 
(Україна молода. – 11 січня). 

Обряди колядування, щедрування і посипання не знаходять у великих 
містах вже масової підтримки. Вони поступово втрачають тут свою духовну 
сутність і постають як вияв дрібного заробітчанства. Колядники часто не 
знають сенс обряду, обмежені у своєму репертуарі, вимагають словесно вже 
лише гроші, а не якісь там страви. При цьому їм нині й попасти в сучасну 
багатоповерхівку не легко – або сидить непоступлива консьєржка, або на 
дверях кодовий замок. 

Тиждень молитов за єдність пройшли в Україні з 18 по 25 січня. Найбільшу 
ініціативу у його проведення виявила УГКЦ. Так, в Києві у соборі 
Воскресіння 19 січня було проведено вечір колядок і щедрівок, 21 січня в 
храмі св. Катерини німецьких лютеран із словом виступив отець УГКЦ 
Романи Небожук. 23 січня в храмі св. Олександра Римо-Католицької Церкви 
виступив єпископ УГКЦ Богдан Дзюрах. 25 січня у храмі василіан виступили 
кардинал Любомир Гузар, архієпископ Станіслав Широкорадюк та пастори 
Клаус Вандергріп, що приїхав в Україну з Голландії. „Спільна молитва,- як 
сказав прес-секретар УГКЦ о. Ігор Яців, - це один із певних кроків, 
спрямованих саме на досягнення єдності вірян у всьому світі, якої нам так 
невистачає” (Експрес. – 16-17 січня). 

За даними Міністерства внутрішніх справ у Різдвяних святкових службах 
цього року в православних і греко-католицьких храмах загалом взяло 

участь біля 6 мільйонів парафіян. Але далеко більше народу збирали масові 
гуляння. У Львові в музеї народної архітектури та побуту „Шевченківський 
гай” відбувся конкурс-огляд „Спалах Різдвяної зірки”. Тут був вертеп, 
звучали колядки у виконанні багатьох колективів. 

В Харкові до влади прийшли сили сепаратистського спрямування. 
Архієпископ Ігор Ісиченко закликає: „Відверта дискримінація, зневага 
національних святинь, брутальне знущання над пам’яттю загиблих за Україну 
героїв вимагають покарати винуватців (владика має тут на оці знищення 
пам’ятного знака воякам УПА в Харкові – РП). І коли держава, створена 
завдяки жертовній мужності героїв УПА, неспроможна захистити їхньої 
пам’яті, це ставить під сумнів моральність державної влади. Час закликів і 
заяв минув. Українцям… нав’язана жорстока й безкомпромісна боротьба… 
Об’єднання патріотичних сил… вже виходить за межі політичних ідей. Воно 
стає суворою необхідністю, викликаною потребою самооборони… Хай 
Господь благословить усіх,хто працює над об’єднанням патріотичних сил… 
та активним захистом національних інтересів українців” (Шлях Перемоги. - 
№52). 

Лідер БЮТ під час своїх відвідин Святої землі пройшла шлях, яким Ісус 
Христос йшов на Голгофу, побувала у храмі Гробу Господнього. Вона 
спинилася у тому місці, де знесилений Христос зупинився й обіперся на стіну. 
Тимошенко приклала руку до відбитка Христової руки на стіні. 

 Ікону Божої Матері, хрестик і благословіння Єрусалимського Патріарха 
Теофілуса Третього привезла Юля Тимошенко в Україну. Правда, щодо 
хрестика, то тут виникло непорозуміння в тому, кому його передати. Під час 
його вручення Патріарх сказав: „Я знаю, що ваш чоловік – президент. 
Передайте це йому від мене”. Патріарх запрошував до Єрусалиму В.Ющенка 
неодноразово, він – обіцяв приїхати зокрема в листопаді, але візит з 
невідомих причин так і не відбувся. За словами Юлії Тимошенко, вона за дні 
перебування в Святій землі очистилася. „З тим ступенем бруду, що є в 
українській політиці, - заявила вона, - нашим політикам не то що їздити до 
святих місць треба, а й жити в церквах”. Юлія Володимирівна пообіцяла 
Патріарху носити відтепер хрестик постійно. 

У рідному селі Віктора Ющенка Хоружівці відкриють храм Православної 
Церкви Московського Патріархату. Президент пообіцяв приїхати до свого 
села на освячення новозбудованого тут храму. 

Ден Браун – автор „Кода да Вінчі” – має приїхати в Україну. Оскільки його 
книга виявилася найбільш продаваною в нашій країні, то автору Коду 
присудили премію „Золота трубка Шерлок Холмса”. Запрошення на приїзд в 
Україну Брауну направив „Конгрес літераторів України. Ден відреагував на 
запрошення надто весело. Про Україну він знає по ”Помаранчевій революції”. 

Авторитет церкви в громадській думці помітно занепадає. Якщо донедавна їй 
довіряли біля 70% опитаних, то нині - вже 27,8%. І це не дивно. Людина 
віддає свій позитивний голос тому, про що погано знає і з чим безпосередньо 
не стикається. Буття Церкви в незалежній Україні засвідчило, що якісь плюси 
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в процесах її розбудови і діяльності не наявні. Міжцерковні протистояння 
спричинюють розкол країни. 

Для Президента України В.Ющенка конституційне положення про 
відокремлення церкви від держави чомусь не існує. Він тут діє, як навіть 
не діяв його попередник Л. Кучма, „по понятиям”. За вказівкою В.Ющенка в 
кінці грудня біля Секретаріату Президента з’явився Різдвяний вертеп. В 
цьому Президент України має перевагу серед всіх глав європейських держав, 
які до такого не додумалися. 

Директор РІСУ Тарас Антошевський справедливо вважає, що 
поширювачами релігійної нетолерантності є українські та російські мас-
медіа. Особливий вплив на кількість таких матеріалів у ЗМІ мали вибори 
київського мера. Приналежність його до харизматичної спільноти стала 
приводом для численних для нього нападів. У телепередачах, друкованих 
виданнях, в т.ч. й у таких як орган ВР України „Голос України”, можна 
зустріти публікації, в яких до сект відносять всіх „неправославних”. Є лише 
кілька прикладів, коли порушників релігійної свободи було покарано в 
судовому порядку. Загалом проблема полягає в тому, що українське 
суспільство не звикло толерувати людей з іншими поглядами, в т.ч. й 
релігійними (Патріярхат. – 2007-№1). 

Зустріч В.Ющенка із єпископатом УПЦ Московського Патріархату, під час 
якої він озвучив своє бачення процесу об’єднання православних Церков 
України і висловив сподівання можливості міжцерковного діалогу, 
постала як вистріл в нікуди. Президент засвідчив свою примітивність 
мислення у вирішенні церковних проблем й ігнорування при цьому поради 
Ісуса Христа: кесареве – кесарю, а Боже – Богові. Владики УПЦ МП без 
якоїсь особливої дипломатії наголосили, щоб політики (тут вони мали на оці 
насамперед і самого Ющенка) зайнялися насамперед розбудовою економічної 
сфери, проблемами політичної єдності українського народу, а вже пізніше – 
питаннями Помісної Церкви. Одеський митрополит Агафангел заявив: 
„Питання Помісної Церкви – толерантне питання. Церква – це живий 
організм, який має свої канони, правила святих апостолів, ухвали святих 
отців, Вселенських соборів. Ці канони протягом двох тисяч років ніхто не 
відміняв, вони діють. І кожний віруючий має їх дотримуватися. Це – наша 
Конституція, яку ніхто не має права порушувати… Гадаю, що нині ми маємо 
Помісну Церкву, главою якої є визнаний всіма східними Патріархатами 
Блаженний митрополит Київський і всієї України Володимир”. Ті ж, хто 
відійшов від цієї Церкви, мають в неї повернутися через покаяння. Про якесь 
об’єднання з ними не може йти мова. Запропонована Президентом т.зв. 
„дорожня карта” залишилася поза увагою владик Московської Церкви. 
Пізніше вони навіть саркастично висловлювалися щодо неї. То ж благий 
намір В.Ющенка, побудований на примітиві бачення ним проблеми, зрештою 
завершився його фіаскою. Для чого себе виставляти на посміховисько, коли 
не впевнений, що матимеш зрештою позитив у своїх прагненнях і 
сподіваннях. Хіба не зрозуміло, що представники Церкви Московського 

Патріархату ніколи не будуть вести переговори про поєднання до тих пір, 
поки Церкву Київського Патріархату очолює Філарет, а тим більше вони не 
підуть на створення Об’єднаної Православної Церкви з ним начолі (а він, 
зрозуміло, на це надіється, бо інакше не затівав би перемови об’єднавчого 
процесу). Ще одне. Утворюючи Церкву Київського Патріархату, ми 
сподівалися, що то буде власне Українська Православна Церква, а не друге 
видання на Українських теренах тієї ж Московської. Не йшла мова при цьому 
і про трудовлаштування Філарета. Але якщо Патріархи Мстислав і 
Володимир ще подавали надії на розбудову Церкви саме Українського 
Православ’я, то формотворчі риси останнього пізніше були зігноровані. 
Маємо, як те визнають в канцелярії Київського Патріархату, зокрема прес-
секретар Євстратій, дві однакові Церкви лише з різним їх очоленням. 
Враховуючи більшість громад в Церкви Московського Патріархату, 
Київський Патріархат може легко об’єднатися з нею, ввійшовши попервах в 
УПЦ МП без кардинальних змін своїх єпархій і парафій, лише визнавши 
своїм главою митрополита Володимира (Сабодана) або ж іншого владику цієї 
Церкви. Таке механічне поєднання цих Церков було б неможливим, якби 
УПЦ КП ввібрала в себе традиції Київської митрополії. До речі, до цього 
прагнув славний митрополит Іларіон (Огієнко). Без наявності в себе цих 
традицій визнавати себе складовою Константинополя також якось неетично. 

Проведене опитування киян в грудні минулого року засвідчило, що 68,7% їх 
вважають, що нинішню музейну частину Києво-Печерської Лаври слід 
залишити за заповідником. 15,3% висловилися за передачу цієї частини 
Церкві Київського Патріархату. Лише 4,4% опитаних висловилися за 
передачу музейної частини монастирю Московського Патріархату. 

В Нових Безрадичах, де знаходиться 
заміський будинок В.Ющенка, згорів 
недобудований дерев’яний храм 
УГКЦ. Священик храму відкидає 
версію, що згарище – від необережності 
з вогнем. За його словами, церква 
комусь заважала, а пожежа – наслідок 
підпалу. 

Міжрегіональна Академія Управління 
персоналом піклується не лише про високоякісну освіту, яку здобувають 
в її стінах студенти, а й про їхній духовний розвиток. Керівництво МАУП, 
маючи на меті відродити унікальну духовність українців, сприяє будівництву 
та відродженню храмів. Так, у Запоріжжі, завдяки всебічній допомозі МАУП, 
було побудовано церкву св. Георгія Побідоносця. І хоча допомога надавалася 
не задля якихось почестей і слави, Божу справу відзначили. Під час 
різдвяного Богослужіння в Свято-Андріївському Кафедральному соборі 
архієпископ Запорізький та Мелітопольський Василій нагородив орденом 
Святого апостола Андрія Первозванного голову Наглядової ради МАУП 
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Георгія Васильовича Щокіна та Володимира Володимировича Косьміна 
(Персонал-Плюс.- №2). 

УПЦ МП програла битву за Лавру і за Київ. Більше половини (50,3%) киян 
належить до Української Православної Церкви Київського Патріархату, тоді 
як з її основним конкурентом Українською Православною Церквою 
(Московського Патріархату) асоціює себе в п'ятеро менше (8,8%) киян. Решту 
конфесій має незначна кількість прихильників в столиці, - повідомляє 
Християнський Мегапортал www.invictory.org з посиланням на 
oglyadach.com. Майже кожен четвертий киян - нерелігійний, а кожному 
десятому важко визначити свої відносини з релігією. 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
Прес-служба Православної Церкви Московського Патріархату негативно 
відреагувала на пропозиції В.Ющенка, висловлені ним підчас зустрічі з 
єпископатом УПЦ МП. „У Президента ж, як у людини світської своє 
бачення проблеми об’єднання і створення Помісної Церкви, яке, на нашу 
думку, неправильне, - заявив прес-секретар В.Анісімов.- Адже він не до кінця 
розуміє структуру Церкви і не знає, як правильно її об’єднати. Це ж не може 
бути така громадська дія: прийшли, звели руки вгору, прийняли рішення і 
об’єднали всі православні церкви України. Це так само важко, як об’єднати 
„Нашу Україну” і БЮТ”. До речі, православні Церкви різного 
підпорядкування намагалися об’єднати й попередні Президенти, та це у них 
не вийшло. Між іншим, історія показала, що руками людськими ні розвалити, 
ні об’єднати Церкви не вдається… Глава держави зазначав, що треба йти 
назустріч одне одному, говорив про „дорожню карту” до об’єднання та пакт 
про ненапад. Дуже дивно, невже взагалі Церква може на когось нападати? 
Висловився він і про те, що слід виховувати толерантність і налагоджувати 
контакти. Це також дивна заява: нетолерантною Церква не може бути. Поза 
тим, Президент попросив оголосити мораторій на прийом в УПЦ священиків 
з інших конфесій, вочевидь, побоюючись того, що всі вони перейдуть із 
невизнаного Київського Патріархату… Ми вважаємо, що Помісна Церква в 
Україні є, а відокремлення від Російської православної призведе до нових 
розколів” (Експрес. – 26-27 грудня). 

Лаврські монахи вирішили силою захопити корпус №55, який нібито, згідно 
рішення Київради, має їм належати. Співробітникам Заповідника прийшлося 
забарикадуватися в приміщенні і не віддавати його захопникам. Директор 
музею Сергій Кролевець заявив, що вони передадуть будинок лише тоді, коли 
Київрада дасть їм альтернативну заміну. 

Священик УПЦ МП Олексій Волков вирішив переобладнати бункер 
маршала Клима Ворошилова на скельний монастир. Гранітне підземелля 
має 27 невеликих кімнат. Воно розташоване над Бугом, недалеко від центру 

міста. Отець планує обладнати тут келії, школу, кухню, трапезну. Маючи десь 
50 парафіян, він хоче мати тут і свою парафію. 

Старообрядницьке село Біла Криниця, що на Буковині, потихеньку 
зменшується кількістю своїх жителів. Нині їх тут десь 120. Молоді в селі 
практично не лишилося. Оскільки своєї школи Біла Криниця не має, то дітей 
возять в школу сусіднього села. Рідною мовою своєю старообрядці вважають 
церковнослов’янську. Ліками вони не користуються. Якщо людина при 
захворюванні помирає, не лікуючись, то її вважають безгрішною і такою, що 
Бог її до себе забрав. Старообрядці не бриються, щоб не бути подібними 
мавпам. Бог створив людину в образ свій, твердять вони, а на образах Бог 
завжди з бородою. В цьому році старовіри Білої Криниці в 200-й раз 
відзначили Різдво Христове (Сегодня. – 10 січня). 

В деяких православних храмах України не тільки торгують, а й розвішують 
рекламу. То ж мирські інтереси подеколи йдуть у сусідстві з духовними. Так, 
в інтер’єрі Свято-Троїцького храму Московсько-Православної Церкви на 
київській Троєщині висить величезна реклама „Епіцентру”. На питання 
кореспондента „Газеты по-киевски” до присутніх в храмі були одержані такі 
відповіді: „Вже давно стало 
зрозуміло, що Церква і віра – 
не одне й те ж! І винуваті в 
цьому ті, хто рулить цими 
церквами”; „Церковникам 
треба тільки спасибі сказати. 
Може хоч до когось дійде, 
що церква, віра, а тим більше 
– святість не одне й те ж. 
Об’єднує їх те, що 
священики використовують 
віру у своїх особистих 
інтересах. А „бізнесюки”, які 
повісили рекламу, також 
засвідчили, як вони ставляться до почуттів віруючих і будь-якої духовності” 
(Газета по-киевски. – 19 грудня). 

На території Києво-Печерської Лаври археологи знайшли стародавній 
фундамент храму ХІ століття. На двохметровій глибині вони 
наштовхнулися на шар дерев’яного вугілля. Вони пов’язують його із 
пожежею, яка трапилася в 1096 році під час пограбування монастиря 
половецьким ханом Боняком. Знахідки зацікавили керівництво Києво-
Печерського монастиря. Воно погодилося профінансувати нові розкопки. 

Патріарх УПЦ КП Філарет, на відміну від керівництва Церкви 
Московського Патріархату, вважає чомусь, що „без участі держави 
помісна Церква не утворюється і визнання помісної Церкви не 
відбудеться”. При цьому владика не пояснює, як це має здійснювати 
держава, коли Церква відокремлена від неї, коли не всі Церкви визнають 
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правомірність її втручання. Хоч багато і часто Патріарх говорить про 
необхідність Помісної Православної Церкви Україні, але жодного разу він так 
і не обґрунтовує цю „необхідність”, не з’ясовує те, що Церква дає державі. 
Адже Ісус чітко визначив, що Боже – Богу, а кесареве - кесарю. 

В своєму Різдвяному посланні предстоятель УАПЦ митрополит Мефодій 
зокрема наголосив на згоді його церкви до участі в діалозі з церквами 
іншої юрисдикції з питання утворення об’єднаної церкви. При цьому 
УАПЦ відмовляється від власних амбіцій при визначенні керівництва 
Помісної церкви. „Ми вважаємо, що основою такого об’єднання має бути 
повна канонічна самостійність або помісність Української Церкви”. 

Настоятель Свято-Вознесенського монастиря УПЦ Московського 
Патріархату, що на Буковині, 
відомий тим, що взяв на повне 
утримання своєї сім’ї 140 сиріт, 
29 з яких усиновив. Отець планує 
звести в селі Молниця готельний 
комплекс для дорослих. Взагалі 
він розгорнув на території 
монастиря таке будівництво, що в 
перспективі кожний із 
сьогоднішніх вихованців зможе 

отримати тут власне житло і працювати у великому господарстві отця 
Михайла Жира (Україна молода. – 27 грудня).  

Центр богословських студій УПЦ МП зібрав представників різних 
християнських церков і організацій для обговорення питання перекладу 
українською мовою відомої всім молитви „Отче наш”. Справа в тому, що 
нині ця молитва навіть в одному і тому ж храмі українською мовою звучить 
по-різному. Наприклад: „хліб наш насущний дай нам днесь” – „хліб наш 
насущний дай нам сьогодні”; „прости нам довги наші, як і ми прощаємо 
довжникам нашим” – „прости нам провини наші, як і ми прощаємо 
винуватцям нашим”; „ізбави нас від лукавого” – „визволи нас від лукавого” та 
ін. Отець Рафаїл Торкуняк, який нині перекладає Біблію українською мовою, 
пропонує перекладати не „Отче наш”, а „Батьку наш” Одні вважають, що слід 
побільше зберегти церковнослов’янізмів, що створюють традиційну 
архаїчність, своєрідну урочистість, що дозволяє християнину входити в 
особливий молитовний стан. Інші – слід українізувати текст, відтак він буде 
зрозумілим молоді й зблизить віруючого з церквою. При перекладах слід 
враховувати ще можливість співати, добитися, щоб переклад потрапляв у 
прийнятий ритм, збігався з ритмічною побудовою мелодії. 

Під час зустрічі з Президентом В.Ющенком владики порушили питання 
виділення в Києві ділянки землі для побудови там кафедрального собору 
УПЦ МП. Нібито такі ділянки попередньо вже виділялися на проспекті 
Возз’єднання, але з часом їх перебирав якийсь інший претендент на землю. 
Вони дорікали його за нагороду Патріарха УПЦ КП Філарета державним 

орденом „За заслуги перед Батьківщиною”, за відсутність у церкви права 
юридичної особи, за те, що Києво-Печерському монастирю не повернуті 
приміщення Верхньої Лаври, що в Рівному узаконене захоплення Київським 
Патріархатом кафедрального собору та ін. Президента Ющенка застерегли від 
можливих нових розколів у Православ’ї України, якщо навіть якась частина 
УПЦ МП погодиться з його пропозиціями. 

Архиєрейський собор УПЦ МП, який відбувся в січні в Києво-Печерській 
Лаврі, затвердив перелік ювілейних заходів, присвячених 15-річчю 
Архиєрейського Харківського Собору 27-28 травня 1992 року. Ювілей 
буде відзначатися на загальноцерковному рівні. На нього запросять 
представників від різних Помісних Православних Церков. Передбачено 
проведення в Києві 1 червня науково-практичної конференції „Церковно-
історичне значення Харківського Собору”. Святкування завершить урочиста 
Академія в Національному алаці „Україна” 3 червня. Собор ухвалив не брати 
участі УПЦ МП в роботі пропонованої В.Ющенком спільної богословської 
комісії Церков Московського і Київського Патріархатів. Загалом привітавши 
факт зустрічі Президента із Синодом УПЦ МП, архиєрейський Собор 
відзначив її малоефективність. Собор схвалив прийняте Синодом УПЦ МП 
Звернення. 

Архієпископ Рівненський і Острозький Варфоломей звернувся листом до 
прем'єр-міністра України Віктора Януковича. За словами архієрея, ось вже 
більше місяця із-за зволікання голови Рівненської облдержадміністрації 
Віктора Матчука не виконується рішення Апеляційного суду про передачу 
Воскресенського храму в Острозі православній громаді Української 
Православної Церкви, повідомляє сайт Седмиця.Ru. Владика у своєму листі 
відзначає, що обласна влада, закликаючи всіх до законослухняності, сама 
порушує чинне законодавство. Суди різних інстанцій області визнали 
незаконність рішення колишнього губернатора Василя Червонія. Останнє 
таке рішення ухвалив Апеляційний суд 21 грудня 2006 року. 

 
 

СВІТ ГРЕКО- І РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
 
Вже декілька років католицька громада Дніпропетровська просить 
повернути їй костел в центрі міста, який був незаконно приватизований 
структурами П.Лазаренка. До влади міста з аналогічним проханням 
звертався екс-президент Польщі О.Кваснєвський, представники 
Апостольської столиці. Реакція чиновників міста нульова. Водночас 
відроджена католицька громада Ямбурга вимагає убезпечити від злочинних 
нападів і руйнувань каплицю, збудовану нею на колишньому фундаменті 
католицького храму. І знову – мовчок. Це змусило главу Харківсько-
Запорізької дієцезії РКЦУ єпископа Станіслава Падевського звернутися до 
європейського омбудсмана, посла ФРН в Україні і папського нунція з 
проханням до них допомогти захистити права вірних католицької церкви. 
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В Новорічну ніч в кафедральному соборі УГКЦ Тернополя присутніх 
парафіян пригощали тортом і шампанським. Був ще сік і чай. До цього в 
храмі відбулася архієрейська літургія. Її правив владика Василь Семенюк. 
Двері храму всю ніч були відкриті для християн. 

Нунцій Апостольської столиці Іван Юркович наголошує, що йому в Києві 
дуже приємно жити. „Це місто не перестає мене вражати своєю красотою і 
людьми. Особливо це відчутно саме у різдвяний період, під час якого 
виявляється особлива чарівність релігійної душі українського народу. Не так 
багато у світі країн, які могли б пишатися такими багатствами духовних 
традицій, як українці”. 

Єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Микола Сімкайло, коли 
він був ще священиком, разом із своїми друзями, зокрема єпископом 
Павлом Василиком, пішки обходили закриті храми Західної України з 
метою збору і збереження культових мистецьких творів. Багато ікон 
передавали їм побожні жителі сіл. Владика не рекламує те, скільки він має у 
своїх запасниках збережених від знищення святинь. Він використовує їх при 
організації тематичних виставок у єпархіальному будинку або в музеях 
Прикарпаття. Тут є ікони на дошках, на полотні, на склі, твори так званого 
наївного іконопису. „Вважаю, що давні ікони просто наділені певною 
духовною силою, - говорить владика Микола. – адже біля них, можливо, 
молилися святі, мученики та й просто люди, які мали неабияку силу віри” 
(Експрес.- 11-18 січня). 

Проблема міграції є актуальною для України. За деякою статистикою нині у 
вимушеній міграції перебуває до 8 мільйонів українців. Водночас і на 
наших теренах перебувають громадян інших країн. УГКЦ має декілька 
структур, які відають проблемами мігрантів. Це – фонд „Карітас”, міжнародна 
організація отців-єзуїтів „Фонд біженців”, комісія „Справедливість і мир”. 33-
й Синод єпископів УГКЦ на своєму засіданні в Києві визначив першу неділю 
по Різдві Днем мігранта. Цей День спонукатиме державні органи звернути 
більшу увагу на знедолених людей, ратифікувати Конвенцію про захист прав 
всіх трудящих-мігрантів. 

Делегація русинів начолі із главою Всесвітнього конгресу русинів Робертом 
Магочієм відвідала апостольського нунція П’єтро Самбе. Вона висловила 
своє невдоволення тим, як політику щодо русинів проводить Мукачівська 
греко-католицька єпархія, зокрема коли закликає використовувати державну 
(українську), а не церковнослов’янську чи русинську мову. Особливо 
невдоволений Конгрес призначенням єпископом на греко-католицьку 
єпархію Закарпаття римо-католика Мілана Шашика. 

Як прогнозує священик із центру беатифікації святих УГКЦ отець Роман 
Тереховський, комісія з беатифікації митрополита Андрея Шептицького, 
яка засідає нині в Римі, до кінця місяця скоріше прийме позитивне 
рішення. Але поки у Римі йде нарада, у Львові кіностудія ім. Довженка 
знімає фільм про Шептицького. Зйомки стрічки „Владика Андрій” потягли аж 
на 10 млн. грн. 

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ 
 
Будинок Київської богословської семінарії Церкви християн-баптистів, що 
по вул. Горлівській, буде реконструйовано. Проект його реконструкції 
затвердила міська будівельна рада. Частина будинку буде споруджена в 
сучасному стилі зі скляним дахом, а інша частина – під старовину. Термін 
реконструкції будівлі чітко не визначений. 

На території уніону Церкви Адвентистів сьомого дня закладено фундамент 
під будівництво нової церкви. Третя київська громада АСД було вже 
втратила сподівання на одержання земельної ділянки під забудову. Звістка 
прийшла якось неочікувано. Відбулося спеціальне богослужіння, присвячене 
початку будівництва. 

Асоціація Підприємців Адвентистів сьомого дня сформована ще в 2002 році. 
До організації входять не тільки київські підприємці, а й підприємці 
регіонів. Очолює її Руслан Воробйов, який розпочав свій особистий бізнес у 
1993 році у сфері виробництва будівельних матеріалів. Програма розвитку 
Асоціації передбачає створення єдиної інформаційної бази підприємств, 
консультативну та юридичну підтримку їх бізнесу, організацію юридичної 
особи, що об’єднує фермерські господарства адвентистів для входження до 
с/г асоціації України та ін. 

 
 

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 
 
Принцесою називає свою дружину старший пастор Церкви „Посольство 
Боже” Сандей Аделаджа, закликаючи до взаємної любові чоловіка і 
жінку в їх сімейному житті. При цьому дружина пастора сказала, що вона не 
з особливим бажанням виходила за Сандея із-за його пасторства. Бо ж 
пастирі, на її думку, нещасні люди. Вони живуть лише на пожертви, а відтак 
живуть у великій залежності від людей, а не від самих себе. Вона ревнує 
чоловіка, бо ж від помилок в житті не застрахований ніхто. І щодо себе вона 
не зареклася на постійну вірність. „Поки живеш на Землі, то може що 
захочеш бути”, - так вона прокоментувала свою думку в телепередачі в ніч на 
14 січня. 

Помісна Церква „Новий Завіт” вирішила розповісти громадянам Сміли, що 
на Черкащині, правду про комунізм. А оскільки громада не має свого 
приміщення, то щосуботи й неділі вона проводить свої служіння в центрі 
міста біля пам’ятника В.І.Леніну. Пастор Людвіг Угрін не по розповідям знає 
про страхіття комунізму. Він відчув їх на своїй сім’ї. 

Більше десяти українських церков увійшли до "Нового покоління", - 
повідомляє спеціальний кореспондент Християнського Мегапортала 
www.invictory.org Анастасія Романова. Серед них церква "Голос Господа". Ця 
церква була заснована в Кривому Розі в 1992 році. За п'ятнадцять років 
існування церква поповнилася шістьма дочірніми церквами в різних районах 
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міста і п'ятьма дочірніми церквами в інших містах Дніпропетровської області, 
а саме в Дніпропетровську, Жовтих Водах, П’ятихатках, Зеленодольську та 
Нікополі. Як нам стало відомо, засновник і пастор церкви Валерій 
Проскуряков ухвалив рішення про приєднання всієї мережі своїх церков до 
міжнародного руху "Нове покоління". Також до "Нового покоління" 
приєдналися невід'ємні служіння, засновані церквою: дитяча школа "Нові 
Небеса" і молодіжний рух "Життя плюс", що виходять зі своїми програмами 
далеко за стіни церкви, а також реабілітаційний центр, служіння "Рука 
Допомоги". 

 
МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 

 
Головними проблемами, які обговорювали делегати Курултаю 
кримськотатарського народу була концепція національної освіти, 
проблема забезпечення депортованих 
землею, питання про визнання 
депортації геноцидом і положення 
про вибори нового Курултаю. То ж 
ніякого нового наступу мусульман, 
подібного Чечні чи Косово, про що 
трубили так українофобські чи 
кримотатарофобські телеканали, у нас 
не буде. Як сказав Рефат Чубаров, 
звинувачень у сепаратизмі кримські 
татари не бояться тому, що вони говорять про самовизначення в межах однієї 
і тієї ж держави - України. 

Із 2,6 млн. паломників, які цього року здійснили хадж до Мекки, лише біля 
30 було з України. Вони прибули сюди приватно, не то що 18 тисяч з Росії, 
які приїхали до Саудівської Аравії організовано. На відміну від інших країн 
Київ не має відповідної угоди з Ель-Ріядом щодо відповідальності за 
перебування паломників з України на саудо-аравійських теренах. Саме тому й 
їздять до Мекки паломники з України на свій страх і риск. 

Засновник династії кримських ханів Хаджі Гірей (1428-1467) спорудив 
багато мечетей і шкіл, запровадив серед кочівників-татар осілий спосіб 
життя, розвивав рільництво і торгівлю. Нині особисті речі хана – рідкість. І 
ось в місті Старий Крим місцевий житель натрапив на ханську амфору із 
щирого золота, яка багато сотень років стояла у куточку в стіні його 
будиночка. 

Кримські татари вважають нинішню автономію в Криму російською. Її 
створювали в 1991 році, коли мало татар ще повернулося до Криму. 
Створювалася вона з метою не допустити опісля створення 
кримськотатарської автономії і щоб мала Україна російську ахіллесову п’яту, 
активно підтримувану Церквою Московської юрисдикції. Як сказав заст. 
голови меджлісу Рафат Чубаров, „ми хочемо кримськотатарської автономії у 

складі України. Ми виступаємо за заміну російської автономії в Криму на 
кримськотатарську”.  

Триповерхова будівля в Києві по вулиці Туполева, де відкрилось 24 грудня 
медресе, була придбана на кошти фонду Духовного управління 
Туреччини "Діянет вакуфи". Двері медресе будуть відкриті для всіх охочих 
пізнати основи Ісламу. На початковому етапі в медресе навчатиметься 
близько 20 хлопців, причому 10 з них будуть забезпечені щоденним 
харчуванням і житлом. Всі витрати бере на себе турецька сторона. 

Представники незалежних релігійних мусульманських громад України, 
присутні в суботу 23 грудня на конференції в Києві, ухвалили рішення 
про створення Управління незалежних мусульманських громад України 
- Київського муфтіяту. Ініціаторами конференції виступили представники 
татарських мусульманських общин зі Львова, Севастополя, Запоріжжя, 
Полтави, Миколаєва, Києва, Одеси і Сімферополя. Виконуючим обов'язки 
муфтія було обрано лідера Київського міського муфтіяту Ніла Агішева, 
повідомляє сайт "Татар-інформ". Таким чином, Київський муфтіят став 
четвертою централізованою мусульманською структурою України. 

 
 

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ 
 
На площі Повсталих Севастополя євреї відзначали своє національне свято 
Хануку. Відомо, що в цей вечір після заходу Сонця запалюють ханукію. 
Цього року на площі було запалено 7-метровий ханукальний світильник (в 
минулому – 2-хметровий). Дев’ять свічок розставляють справа наліво, а 
запалюють навпаки. Після запалення ханукії у Севастополі влаштували 
феєрверк. Усіх присутніх євреї пригощали традиційною стравою – пончиками 
із гарячим чаєм. Ханука – свято світла. Відзначають його 8 днів. Євреї вірять, 
що ханукальні свічки взимку приносять тепло і затишок. 

Під час відзначення євреями свого релігійного свята Хануки Віктор 
Ющенко був в Центральній синагозі Києва – вотчині „посланника 
любачівського ребе” рабина Асмана і його поплічника Рабиновича. Він 
привітав євреїв з цим святом і висловив побажання миру, щастя, міцного 
здоров’я всім, хто святкує Хануку. Ющенко взяв участь також у запалювання 
свічки Ханука. Згідно зізнання Асмана, ханукальну свічку може запалювати 
лише „справжній єврей”. „Справжній єврей” в іудаїзмі – це або народжений 
від матері-єврейки, або ж той, хто прийняв іудаїзм. То ж які підстави має 
Ющенко для запалювання свічки Хануки? (Персонал-плюс. - №52). 

 
 

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 
 

Язичники Києва по-своєму зустріли свій 7515 Новий рік. Вони протягли по 
Хрещатику пеньок зла і спалили його на Замковій горі. Старий Пеньок-
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Бодняк нібито після його спалення забрав із собою всі негативи минулого 
року. При цьому капище, в якому горів також і коровай, поливалося вином. 
Таку різдвяну процесію провела громада „Родовий вогонь рідної православної 
віри”. На майдані Незалежності до фонтану засновникам Києва язичниками 
було покладено дідуха. 

 
 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ 
 
В Україні все частіше дають про себе знати громади буддистів. Маємо тут ряд 
шкіл цієї світової релігії, нової як для України. Із-за відомих протидій з боку 
Китаю лідер буддистів Тибету Далай-лама приїхати в Україну не може. То ж 
приїхав він до нас своїми фотографіями. Фотовиставка, присвячена Далай-
ламі ХІУ, з унікальними знімками з архіва святителя проходила в Києві 
29січня-4 лютого в „Українському домі”. 

 
 

МІСТИКА 
 
З метою приворожування хлопців три школярки 13-14 років із села Новий 
Шлях, що на Миколаївщині, розрили могилу мертвонародженої дитини, 
спалили домовинку, а кістки розкидали по кладовищу. Місцеві жителі 
твердять, що нібито для приворожування треба було віднайти кістки саме 
нехрещеної людини, що й зробили школярки. Огляд особистих речей 
дівчаток засвідчив, що вони цікавилися окультною літературою. 

Помічником нардепа Євгена Ковальчука (БЮТ) працює Феофан Музика. 
Він оголошує себе провидцем, розшифрувальником коду Біблії. Пан Музика 
твердить, що до нього приходили великомучениця Варвара і цілитель 
Пантелеймон, що він нібито відслідковував переговори Ющенка і Путіна 
погодинно. Провидець пророче розпуск восени Верховної Ради, прихід на 
посаду прем’єра жінки. Він твердить, що знає енергетику людського 
організму, навіть створив якийсь прилад для генерування природної енергії, 
але знищив його, бо нібито від нього захворів – у нього при цьому 
залишилися працювати лише серце і розум. Ці марення помічника нардепа 
описав Роман Жижара в „Газеті по-українськи” (12 січня). 

В селі Комарово на Волині відзначення Різдва проходить традиційно, з року 
в рік, через організацію всесільської вистави „Цар Ірод”. Окрім відомої 
події з винищенням немовлят в час народження Ісуса Христа, тут ще є дія з 
жидами, чортами і Смертю. У виставі беруть участь лише місцеві парубки, 
учні-старшокласники. Костюми учасників дійства передаються в Комарово 
від покоління до покоління вже більше 50 років. Два дні комарівці ходять про 
своєму селу, а на третій – по сусідніх селах.  

На астрологічній карті столиці, на якій місто поділене на певні зони, що 
мають назву певного знака Зодіаку, Володимирську гірку називають 

„малою перлиною”. Гірка нібито знаходиться під 13-м знаком зодіаку, що 
називається Змієносцем. Цей знак, як вважає Дмитро Лавров, символізує 
прорив у Космос і вихід на новий рівень розвитку. „Тому я вважаю, що 
Володимирська гірка – це своєрідне дно величезного космічного колодязя, де 
кожна людина, відповідно налаштувавшись, може налагодити прямий і 
безпосередній зв’язок з Космосом. Це – священне місце, де люди одержують 
„енергетичну підтримку” і починають легко вирішувати ще невирішені 
проблеми”. 

 
 

 
 

РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 
 

РЕЛІГІЯ І СВІТ 
 
Татарстан невдоволений тим, що в Росії до навчальних планів шкіл вводять 

”Історію православної культури”. Замість цього предмету Міністерство 
освіти республіки пропонує ввести курс „Історії релігій”, макет підручника 
якого вже в друці. В ньому відсутнє прагнення „ нав’язати духовні цінності 
тих чи інших релігій”. Предмет пропонують вивчати в 10-11 класах. 

В Румунії прийнятий Закон про свободу релігії і релігійні культи. Раніше 
маніфестоване положення про „домінуючу роль Румунської Православної 
Церкви” і навіть прагнення проголосити її державною ( бо ж до Православ’я в 
країні належить десь 90% населення) не знайшли свого відображення в 
Законі. З моменту прийняття нового закону на території Румунії визнається 
будь-яка релігія, яка існує тут протягом 12 років і послідовники якої 
становлять не менше ) 1% населення від моменту останнього перепису. В 
Законі сказано: „В Румунії не існує державної релігії. Держава залишається 
нейтральною щодо будь-якого віросповідання чи релігійної ідеології”. В 
Законі наявні обмеження на свободу діяльності баптистів, адвентистів, деяких 
східних культів. Заборонені будь-які дії, що розпалюють релігійну ворожнечу. 

Згідно досліджень американських соціологів з Ен-Бі-Сі, біля 40% населення 
планети, а це десь 2,5 млрд. осіб, вважають себе віруючими-християнами 
різних конфесій. До ісламу себе віднесли біля 1,7 млрд. землян, 900 млн. – до 
індуїзму, 400 млн. – до буддизму, 15 млн. – до іудеїв. Сотні тисяч є 
послідовниками різних дрібних культів. 

США продовжують свої піратські акції проти країн, де, на їх погляд, діють 
послідовники Аль-Каїди. Так, вони розпочали свою військову компанію вже 
і в Сомалі. Американські військово-повітряні сили завдають точкових ударів 
по всій території країни з бажанням знищити структури і лідерів цієї 
мусульманської організації. Від авіаударів сотнями гинуть невинні сомалійці, 
руйнуються їх житла, комунікації тощо. Американці вважають, що оскільки 
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„Аль-Каїді” не вдається розгорнути свою інфраструктуру в якійсь з азіатських 
країн, то вони обрали саме для цього Сомалі. Друга людина в цій ультра-
ісламістській організації Айман аль-Завахірі заявив: „Найважливіша 
стратегічна мета „Аль-Каїди” нині полягає в тому, щоб добитися контролю 
над державою або частиною держави в мусульманському світі”. 

В Росії наявний скандал у відносинах держави і церкви. Релігійні організації 
попали під дію Закону про некомерційні організації, прийнятого у січні 
2006 року. Закон зобов’язує органи державної реєстрації збирати інформацію 
про „фінансово-господарську діяльність громадських об’єднань і перевіряти її 
на відповідність із статутними цілями. Відтак релігійні організації мають 
подати в реєстраційні органи таку інформацію: одержані кошти (скільки, від 
кого, коли та ін.), їх витрати (куди, коли, скільки), керівництво і оплата його 
діяльності. Релігійні організації Росії в штики сприйняли цей Закон., 
розглядають його як втручання у внутрішні їх справи. 

По п’ятибальній шкалі було проведене опитування з приводу 
корумпованості у світі різних суспільних і політичних інституцій. 
Найбільш корумпованими виявилися політичні партії (4), парламентарії (3,7), 
поліція (3,6), суди (3,5). Але респонденти не обійшли при цьому увагою і 
релігійні організації. Їм дали 2,6 бали. 

Представницька конференція, що відбулася в Москві, обговорювала дилему 
„Чи збережеться в Росії світськість державної і муніципальної системи 
освіти?”. В роботі конференції брали участь знані в Росії юристи, освітяни, 
науковці. Було зроблено докладний конституційно-правовий аналіз сучасних 
тенденцій клерикалізації державної школи. Вони були оцінені як 
антиконституційні. Найбільш жорстоку оцінку отримало введення з 1 вересня 
2006 року в державних загальноосвітніх школах ряду регіонів Росії „Основ 
православної культури” як обов’язкового предмету. На думку учасників 
конференції, нехтування принципом добровільності релігійної освіти є 
найгрубішим порушенням Конституції і законодавства Росії. Варто було б 
Президенту України ознайомитися з матеріалами цієї конференції, щоб не 
діяти „по понятиям”, коли він свою примітивну містичність прагне нав’язати 
світській освіті країни. 

В італійських школах заборонялося колядування, бо ж колядка нібито 
ображає дітей мусульман, оскільки в ній згадується ім’я Ісуса. Таке рішення 
викликало протест з боку ряду політиків країни, які вважають парадоксом те, 
що заради релігійного діалогу в суспільстві відбувається дискримінація 
католиків. В Італії нині проживає біля мільйона мусульман. Один із їх діячів, 
дізнавшись про заборону колядувати, заявив, що не варто було забороняти 
різдвяні пісні, бо ж особа Христа і в ісламі є священною. 

Компанія British Airways (ВА) стрімко змінила політику щодо свого 
персоналу, заявивши, що відтепер співробітникам компанії дозволяється 
відкрито носити будь-які релігійні символи, включаючи хрести, повідомляє 
сайт Christian Today. На цю заяву негайно відреагував духовний лідер Церкви 
Англії архієпископ Кентерберійський Роуен Уільямс. "Це позитивний і 

конструктивний результат" дискусії в британському суспільстві з приводу 
корпоративної політики національного авіаперевізника, переконаний доктор 
Уїльямс. Рішення ВА послідувало за величезним пожвавленням навколо 
історії однієї робітниці аеропорту Хитроу на ім'я Наді Евейда, якою було 
заборонено носіння ланцюжка з хрестом "на видноті" під час роботи, оскільки 
це "могло образити" пасажирів. При цьому, іншим співробітникам BA було 
дозволено носити разом з формою хиджаби і тюрбани. Заборона носити хрест 
засудили британські єпископи, а доктор Уїльямс погрожував тим, що Церква 
Англії, як акціонер British Airways, може "переглянути своє ставлення"до 
авіакомпанії. 

Згідно з недавнім опитуванням тільки 51% громадян Франції визнають себе 
католиками, тоді як ще десятиліття тому 80% населення були 
прихильниками католицького віросповідання. Також спостерігається 
зростання числа людей, що поділяють атеїстичні погляди. На даний момент 
вони складають у Франції 31%. Статистика показує, що цю націю, яка колись 
була "старшою дочкою Католицької Церкви", не можна більше називати 
католицькою. Опитування довело, що тільки 10% респондентів вважають 
себе католиками, що регулярно відвідують церкву. Ще більш вражаючим є те, 
що лише половина з тих, хто вважає себе католиками, сказали, що вірять в 
Бога. Деякі учасники опитування вважають католицтво більше соціальною 
або культурною самоідентифікацією, ніж релігійною прихильністю. 

Туркменбаші помер, але був проголошений людиною з божественним даром 
передбачення. Члени Державної ради безпеки, кабінету міністрів, депутати 
меджлісу Туркменії відзначили божественний дар у покійного президента цієї 
країни Сапармурата Ніязова. "Славні роки, коли Великий Сердар був лідером 
туркменського народу, підтвердили його божественний дар передбачення і 
вміння визначати справжні пріоритети; його неабиякі здібності в мистецтві 
бути начолі нації, виявили талант дипломата, мудрої і гуманної людини", - 
зазначається у Зверненні властей по державному телебаченню до 
туркменського народу. 

11 грудня в США керівництво аеропорту Сіетлу демонтувало всі різдвяні 
ялини, встановлені в аеропорту. Причиною поспішного демонтажу стала 
загроза судового позову з боку одного з місцевих рабинів, який вимагав 
встановити на території аеропорту двометровий сімисвічник і провести 
урочисту церемонію його запалювання. Прес-секретар аеропорту Тері-Енн 
Бетанкур заявила, що керівництво аеропорту схвалило таке рішення тому, що 
святкові прикраси не є об'єктивним представленням всіх культур Сієтлу, а 
часу і ресурсів на належне оформлення терміналів в період пікових 
навантажень для авіаперевізників немає. Подібне відбувається сьогодні і в 
більшості "старих" країн Євросоюзу. 

17 січня в нью-йоркській штаб-квартирі ООН з приводу презентації 
журналу "Oasis"("Оазис") буде проведено пленарне засідання під назвою 
"Нації і релігії". "Oasis"- це академічний журнал, який виходить двічі на рік 
за ініціативою Центру міжнародних досліджень "Oasis", - повідомляє 
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Християнський Мегапортал www.invictory.org з посиланням на Christian 
Today Українське видання. "З кожним днем стає все більш очевидним, в яких 
важких історичних і духовних умовах ми живемо. Їх не можна визначити 
простими категоріями конфлікту між етносами, культурами і релігіями. Нам 
всім разом потрібно знайти інші виміри розуміння того, що чекає Автор 
історії від об’єднання народів, яке, здається, називається людством. Якщо 
можна використовувати достатньо сміливу метафору, ми повинні говорити 
про незворотний процес "схрещування цивілізацій", тому ця зустріч не 
переросте неминуче в конфлікт", - сказав патріарх Венеції, кардинал Анджело 
Ськола, один з авторів журналу"Oasis". Центр міжнародних досліджень 
"Oasis" створений з метою надання допомоги християнам, які проживають в 
мусульманському світі. Ця ідея народилася після візиту Папи Римського Івана 
Павла ІІ до Дамаску. Більшість академічних робіт не перекладені арабською 
мовою, тому такі християни не мають доступу до інформації. Зараз центр має 
широке коло зв'язків серед християн, мусульман й іудеїв. 

 
 

КАТОЛИЦИЗМ 
 

Гімн держави Ватикан складається з двох частин: перша – звучить латиною, а 
друга – італійською. „О блаженний Рим, о благородний Рим! Ти – кафедра 
Петра, що пролив кров у Римі, Петра, якому дані ключі від Царства 
Небесного. Понтифіку, ти – спадкоємець Петра…”. 

Бенедикт XVI похвалив ініціативу дітей на переконання відмовитися від 
іграшкової зброї. У своїй щотижневій проповіді він підтримав ідею 
релігійної групи з півдня Італії, що веде кампанію "Зміни гру". Про це 
повідомляє "Media International Group" 

Розп’яття „Чорний Ісус” на Філіппіни привезли в ХVІІ столітті іспанські 
священики (скоріше всього з Африки). Розп’яття надто вшановують тут. В 
цьому році філіпінці-католики відзначили 400-ліття розп’яття чорношкірого 
Ісуса. Тисячі віруючі прагнули пробратися до хреста, щоб протерти статую 
Христа своїм рушником. Говорять, що такий рушник опісля виліковує від 
багатьох хвороб, приносить вдачу. 

Різдвяну месу цього року Папа Бенедикт ХVІ присвятив дітям. „Дитя, що 
народилося у Віфлеємі, - сказав він, - дивиться на всіх дітей, які страждають і 
до яких погано ставляться, на тих, хто народився або незабаром народиться”. 
Цим самим Понтифік ще раз дав зрозуміти, що ставлення Католицької 
Церкви до абортів і наруги над дітьми залишається незмінним. На Різдвяній 
месі в Соборі св. Петра було присутніх біля 10 тисяч осіб. Були кардинали, 
члени уряду Італії, посли 186 держав В соборі знаходилися й українські 
релігієзнавці - професори А.Колодний і Л.Филипович. Ще більше вірних – 
біля ста тисяч - стежило за відправою в Соборі на площі перед ним. 

Різдвяні ялинки головної площі Ватикану – площі святого Петра 
відрізняються від київської тим, що це не є велика металева труба, у 

підрубники якої напихають ялинкові гілки. Тут ялинка є природна. Щороку їх 
привозять до Ватикану з різних країн. Цьогорічну ялинку знайшли в горах 
Калібрії (Італія) на висоті 1350 метрів. Висота красуні -32.95 м. Діаметр – три 
метри. Важить вона 9 тонн. Традицію встановлення поруч із вертепом ялинки 
започаткував у 1982 році Папа Іван Павло ІІ. Вогонь на красуні запалив 20 
грудня о 16.30 мер столиці Калабрії міста Катандзаро Агасіо Лоєро. Її 
прикрашало 20 тисяч різнобарвних лампочок, а тому вона вночі дивилася 
краще, ніж вдень. Вертеп, що був розбитий поруч з ялинкою, мав площу 400 
кв. метрів. Складався він з 18 персонажів.  

Кандидат на посаду глави Польської Католицької Церкви архієпископ 
Станіслав Вельгуса – екс-ректор Люблінського католицького 
університету – вимушений був відмовитися від цього. Документально – це 
десь 70 сторінок тексту - доведено його зв’язки із службою безпеки ПНР. 
Ксьондз навіть проходив триденне навчання при СБП, де його вчили 
конспіративні1й діяльності. Почав свою співпрацю з органами безпеки о. 
Станіслав ще в Любліні під псевдонімом Адам. Спочатку відмовляючись від 
зв’язків із спецслужбами, митрополит Варшави зрештою зізнався: „Зрозуміло, 
були зустрічі з відповідними людьми, з представниками розвідки, котрі хотіли 
отримати якусь інформацію, коли я виїздив за кордон. Але я ніколи не пішов 
на жодні кроки”. Досьє Станіслава Вельгуса вивчали аж дві комісії – цивільна 
і церковна. Вони визнали, що наявні документи „засвідчують готовність до 
свідомої і таємної співпраці з органами безпеки ПНР”. Є документи, які 
засвідчують, що діяльність владики „могла принести шкоду церковним 
особам”. Із-за справи Станіслава Вельгуса постраждав авторитет польської 
римо-католицької Церкви. За деяким підрахунками вона мала 10 відсотків 
„стукачів у рясах”. При цьому, зрозуміло, вони коїли тяжкий гріх – 
порушення таємниці сповіді. 

Глава уряду Ватикану кардинал Тарчизіо Бертоне в бесіді з журналістами 
висловив сподівання, що в „розумно короткі терміни” відбудеться 
зустріч Папи з Московським Патріархом. Йде мова про Австрію як 
можливу країну зустрічі. Але кардинал скоріше висловив побажання, бо ж, як 
з’ясувалося, Ватикан ще не вів якісь переговори з Православною Москвою з 
приводу зустрічі. 

Ватикан переконався в тому, що церковними проповідями, повчаннями 
священиків і поширенням пропагандистської літератури успіху в 
моральному вихованні не досягнеш. На семінарі з питань здолання 
проституції і торгівлі людьми ієрархи католицької церкви прийшли до 
висновку, що карати треба насамперед не жриць кохання, а їх клієнтів. 
Обнародувано спеціальний заклик до урядів католицьких країн прийняти 
спеціальний закон про штрафування, а то й ув’язнення тих, хто купляє 
„живий товар”.  

Другу Різдвяну месу Папи Бенедикта ХVІ в соборі св. Петра цього року 
слухало біля 10 тис. осіб, а на площі св. Петра - сотня тисяч. Різдвяна меса 
транслювалася в майже 50 країнах світу. У своїй проповіді Понтифік закликав 
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всіх турбуватися про дітей. Він сказав, що образ дитинки Христа має нагадати 
про страждання бідних, принижених, нещасливих діток всього світу. Папа 
закликав католиків дарити на Різдво подарунки людям, які не взмозі 
відповісти їм тим же. 

Проголосити Ісуса Христа королем Польщі запропонували незадовго перед 
Різдвом 46 депутатів Сейму. В країні цю пропозицію сприйняли серйозно. 
Проте вона й збурила дискусію. Справа в тому, що королевою країни тут ще з 
часів польського короля Яна Казиміра (ХVІІ ст.) вважається Діва Марія. То 
тоді як можна її сина величати королем? Проти пропозиції депутатів 
виступила Церква. „Нехай будівельник будує будинки, кравець шиє вбрання, 
а депутати нехай не втручаються в те, у чому нічогісінько не тямлять, - сказав 
архієпископ варшавсько-празький Лешек Славой Глудзь. – Депутати мають 
молитися і каятися”. Опитування газети „Дзеннік” також засвідчило, що 51% 
поляків проти ідеї коронування Ісуса Сеймом. 

Було відомо, що базиліки св. Петра і св. Павла були збудовані в Римі саме 
для поховання в них мощів обох апостолів. Мощі св. Петра були знайдені у 
1939 році, а мощі св. Павла ніхто не шукав. Біля вівтарю храму на його честь 
лише був надпис: „Павло, апостол, мученик”. Лише тепер вирішили 
з’ясувати, а чи ж дійсно тут похований апостол. Передбачення виправдалися. 
Відтак в церкві святого Павла знайшли саркофаг із мощами святого. 

Зустрічі Вселенського Отця Папи Бенедикта ХVІ із главою Вселенського 
Православ’я Патріархом Константинопольським Варфоломієм роблять 
Церкву Московського Патріархату провінційним феноменом. В сумісній 
Декларації із 12 пунктів Папа і Патріарх віддають належне прогресу науки і 
водночас закликають „політичних лідерів поважати священний характер 
людської особистості і її гідність”. Владики вимагають від Європи її 
засвідчення її готовності більш ефективно захищати основні права людини. 
Глави Церков висловили своє прагнення до більш тісної співпраці, щоб 
„допомогти нашим сучасникам відкрити християнські корені Європи, якими 
поріднені різні народи”. „Наше завдання, - говориться в Декларації, - полягає 
в тому, щоб пройти тернистий шлях діалогі до істини, щоб відновити повну 
єдність”. Лідери католиків і православних закликають релігійних лідерів 
„зміцнювати діалог між релігіями і трудитися заради мирного суспільства”. 

Попередній Папа Римський Іван Павло II в 2000 році готувався відректися 
від престолу за станом здоров'я і обдумував можливість внесення змін в 
церковні закони з тим, щоб дозволити понтифікам покидати свій пост у 
віці 80 років. Про це повідомляє в новій книзі кардинал Станіслав Дзівіш, 
особистий секретар Папи впродовж майже сорока років. Кардинал С.Дзівіш 
розповідає, що в 2000 році Іван Павло II скликав своїх найближчих колег, щоб 
обговорити своє можливе зречення. Під час зустрічі, на якій був присутній 
нинішній Папа Бенедикт XVI, тоді ще кардинал Йозеф Ратцинґер, Папа 
обговорював питання про те, чи не слід йому через прогресуючу хворобу 
Паркінсона, відмовитися від папського престолу. Кардинал С.Дзівіш, який 
був більш наближеним до Папи тата, ніж всі інші, також розповів, що в міру 

погіршення стану здоров'я Іван Павло II розробив "особливу процедуру 
зречення на той випадок, якщо він не зможе виконати свою папську місію до 
кінця". Про це повідомляє "Інтерфакс-Релігія" 

Китайський чернець-траппіст Миколай Као Се-Цейень, якого прийнято 
вважати найстарішим католицьким священиком у світі, відзначив 15 
січня свій 110-й день народження. В день ювілею о. Као взяв участь в месі в 
абатстві Богоматері Радості на гонконгському острові Лантау, де живе вже 35 
років. На службу прибуло близько ста гостей з різних країн, в яких о. Као 
колись служив. Серед гостей були онучаті племінники о. Као, а також 
віруючі, яких він сам хрестив. Друзі священика, що часто відвідують його в 
монастирі, говорять, що йому часто ставлять питання про "рецепт довголіття". 
У відповідь о. Као завжди радить "відмовитися від тютюну, гніву, сп'яніння і 
обжерливості", віддаючи перевагу "фізичним вправам, упокорюванню, 
милосердю, молитві й каяттю". Сам він молиться сім разів на день, а коли був 
молодшим, ще й працював монастирській фермі. 

38-річний мексиканець о. Дуарте Фігероо став наймолодшим католицьким 
єпископом у світі. Пппа Римський Бенедикт XVI призначив священика 
вікарним єпископом мексиканської єпархії Куліакан. Уродженець 
мексиканського штату Сіналоа, Дуарте Фігероа вивчав в університеті 
інформатику, після чого вирішив поступити в семінарію. Ставши священиком 
в 1996 році, він відправився здобувати богословську освіту в папському 
Латеранському університеті в Римі. З 2001 року о. Дуарте Фігероа був 
ректором єпархіальної семінарії Куліакана. 

У католиків з'явилися фальшивки, пов'язані з Іваном Павлом II. Продаж 
або купівля мощів і реліквій - це святотатство, вважає монс. Мазко Фрізіна, 
директор відділу з літургійних питань Папського вікаріату міста Риму. В 
інтерв'ю "Тотус Туус" 19 грудня прелат виступив проти торгівлі фальшивими 
святинями, пов'язаними з Іваном Павлом II, в сувенірних магазинах поблизу 
Ватикану. "Абсолютно неприпустимо продавати або купувати святині ні в 
якому вигляді. Оскільки вони священні - вони безцінні", - заявив Фрізіна в 
щомісячному виданні, присвяченому питанням беатифікації і канонізації 
Івана Павла II, що видається єпархією Риму. 

Католицький єпископ Реґенсбурга (Німеччина) Людвіг Мюллер під час 
святкової проповіді з нагоди дня Богоявлення, 6 січня, заявив, що 
християни і мусульмани вірять в різних Богів. Оскільки Аллах в 
мусульманській традиції різко протистоїть ідеї Триєдиного Бога і втілення 
Вічного Слова в Христі, Він, таким чином не ідентичний Богові й Отцеві 
Ісуса Христа, Єдиного Посередника між Богом і людиною, передає слова 
ієрарха портал "Credo.Ru". Єпископ також підкреслив, що християнин може 
молитися разом з християнами інших конфесій, але ніколи з представниками 
інших релігій, носіями іншого розуміння Божественного. Що стосується 
молитов Івана Павла II в Ассізі і Бенедикта XVI в Блакитній мечеті Стамбулу, 
то є різниця між виразом пошани до іншої релігії і спільною молитвою, 
вважає реґенсбургський прелат. 
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Композитор з Ватикану готується до постановки опери за мотивами 

"Божественної комедії" Данте, яка, як відомо, оповідає про пекло, рай і 
чистилище. Монсиньор Мазко Фрізіна - титул "монсиньор" привласнюється 
особисто Папою – написав оперу, в якій поєднується цілий ряд музичних 
стилів. Сцени пекла супроводжуватимуться музикою в стилі рок, панк і рейв. 
Для сцен раю в опері використана музика класичного стилю, а для чистилища 
– григоріанські піснеспіви. "Це нетрадиційна опера, в ній використовується 
музика різних стилів", - сказав Фрізіна. При цьому він підкреслив, що 
поєднання рок-музики зі сценами пекла не несе в собі оцінки цього музичного 
жанру - просто, за його словами, "буйне і бунтарське звучання" рок-
композицій допомагає створити "пекельну атмосферу". 

 
 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 
Англіканська церква часто вирізняється чимось неприйнятним для інших 
християнських конфесій. Так, православна церква засуджує ставлення до 
тварин як до людини, бо ж вони – Божі тварі, але створені „не за образом і 
подібністю Богу”. В англійському Сомерсеті англіканський священик 
задовольнив прохання своїх парафіян: він освятив шлюб між двома 
кроликами. В тому, що церква одружує тварин, на думку священика, немає 
чогось незвичайного. Правда, під час обряду наречена чомусь прагнула зняти 
фату, але її зрештою змусили повернутися до вівтаря. 

Протестантська конгрегація Берклі (Каліфорнія) у рамках проекту „Друге 
пришестя” розглядає питання клонування Ісуса Христа, використовуючи 
при цьому залишені ним свої клітини на Туринській плащаниці. Прихильники 
клонування так обґрунтовують свій намір: „Нас вже не влаштовують банальні 
розмірковування, що Ісус знаходиться в наших серцях, а відтак він є всюди. 
Ми хочемо діяти. Якщо не взяти бика за роги, то християни будуть очікувати 
повернення Спасителя вічно. Ми ж бажаємо, щоб Друге пришестя стало 
реальністю, і зробимо все, щоб так воно й було”. Прихильники клонування 
вважають, що повернути Христа слід до того, „як настане кінець світу. Друге 
пришестя спасе людство, що перебуває в гріхах, від війн, насилля і соціальної 
несправедливості (Столичка. – 27 грудня). 

Четвертий рік поспіль Адвентистська Церква щороку приймає у свої ряди 
більше мільйона осіб. В остнній рік вона збільшилася на 1093089 осіб. В 
середньому це - по 2993 особи в день. Статистика говорить, що сьогодні на 
кожних 444 жителів Землі припадає один адвентист 7 дня. 10 років тому ця 
цифра становила 621 жителя Землі. Близько 70% адвентистів проживають 
нині в Африці, Центр. і Півд. Америці. Загалом Церква мала перейти свій 15 
млн. рубіж на початок 2007 року. 

П’ятидесятницьких церков у Великобританії нині більше, ніж традиційних 
методистських. Вони вийшли на третє місце в країні за своєю чисельністю 
після англікан і католиків. Якщо в 2005 році богослужіння методистів 

відвідало 289 тис. осіб, то в 2006 році – вже 278 тисяч. Якщо в 
п’ятидесятницьких громадах негри становлять 40% їх членів, то в 
методистських – лише 4%. Із-за скорочення кількості прихожан методисти в 
1998-2005 роках закрили в цій країні 264 своїх храми. 

Англіканська Церква Ірландії вибрала єпископа міста Коннорі Алана 
Харпера новим архієпископом Армі і примасом всієї Ірландії. На кафедрі 
Армі він змінить архієпископа Робіна Імса, який очолював Церкву Ірландії 
більше 20 років. Архієпископ Імс зіграв значну роль і в Усесвітньому 
англіканському співтоваристві - багато в чому завдяки його дипломатичним 
талантам, англіканські Церкви миру зберегли єдність, незважаючи на 
діаметрально різні погляди щодо жіночого священства і епіскопат, а також 
ставлення Церкви до гомосексуалістів. Єпископ Алан Харпер приступить до 
виконання обов'язків архієпископа 2 лютого. Арма – стара єпископська 
кафедра в Ірландії, де починав проповідувати просвітитель острова св. Патрік. 
Арма вважається духовним центром як католицької, так і протестантської 
громад Ірландії. 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
Глава Еллдської православної Церкви архієпископ Афінський і всієї Еллади 
Христодул відвідав Ватикан, де мав аудієнцію у папи Бенедикта ХVІ. 
Відомо, що він мав зустрітися ще з Папою Іваном Павлом ІІ, але тоді Синод 
ЕПЦ не дав свою згоду на це. Поїздку до Риму Патріарх мотивував так: „Ми, 
римо-католики і православні, не нехтуючи нашими догматичними та 
теологічними розбіжностями, можемо співіснувати у світі, який потребує 
релігійної злагоди, а також – воднодумності і єдності з багатьох питань”. 
Патріарх і Папа підписали спільну екуменічну декларацію, яка містить 12 
пунктів. Там, зокрема, говориться: „Наше завдання полягає в тому, щоб 
відновити повну єдність. Ми сподіваємося, що двохсторонній богословський 
діалог сформулює пропозиції, прийнятні для обох сторін”. В Декларації 
віддається данина вдячності науково-технічному прогресу, є заклик до 
захисту прав людини, є заклик визнати християнські корені Європи. В 
документі є заклик до православних і католиків протистояти зростаючій 
секуляризації, релятивізму та нігілізму, численним загрозам вірі. Патріарх 
звернувся до Ватикану з проханням повернути Греції мармуровий фрагмент 
стародавнього храму Парфенона. 

Сьогодні релігійна ситуація в Росії така, що тут на 2005 рік було 12638 
православних парафій. „Пропускна потужність” віруючих по кожній з них в 
середньому 500-1000 вірних. Загальна кількість парафіян тоді – десь 9-10 
мільйонів. Відтак православні парафіяни становлять приблизно 7% від 
загальної кількості населення РФ (День. - №218). 

Єпископ Саратовський Лонгін виступив з гострою критикою тих 
священиків, які недооцінюють значимість активної місіонерської 
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діяльності. „Ми часто сваримо сектантів за їхню нав’язливість, за їхню 
місіонерську активність, - зауважив владика, - однак доти, поки ми самі не 
зрозуміємо, що місіонерська активність (тільки без нав’язування) для нас 
гостро необхідна, ситуацію нам не переламати”. Єпископ наголосив на тому, 
що інколи, посилаючи священика в якесь поселення, де до нього ніхто не 
служив, зустрічає небажання останнього туди їхати. Але це ж свідчить „про 
нерозуміння деякими представниками духовенства „самого значення нашого 
служіння. А сектантські проповідники приїжджають туди, де їх ніколи не 
було, де про їхнє вчення ніколи не чули. І через певний час там уже 
утворюється спільнота з декількох десятків або навіть сотень осіб”. 

Чорногорська Церква мала свою автокефалію, але втратила її в 1920 році у 
зв’язку з об’єднанням із Сербією в одну державу. Із набуттям Чорногорією 
незалежності прихильники повернення автокефалії об’єдналися навколо 
правлячого митрополита Михайла. Синод Чорногорської Православної 
Церкви, що не визнає юрисдикцію Сербської ПЦ, має намір утворити п’ять 
самостійних єпархій і оголосити автокефалію Православної Церкви країни, 
хоч більшість чорногорців, як твердять, все ж визнає верховенство сербського 
патріарха. 

Відділ зовнішніх церковних зв’язків Московського Патріархату повідомив, 
що 17 травня відбудеться підписання Акту про канонічне поєднання 
Російської Православної Церкви в РПЦ Закордонної Процедура підписання 
Акту в день Вознесіння Господнього узгоджена в деталях. 

Католікос-Патріарх усієї Грузії Ілія ІІ у своєму новорічному зверненні до 
громадян країни "з особливою любов'ю" звернувся до абхазів і осетинів. 
"Я сподіваюся на те, що грузини разом з абхазами, осетинами і громадянами 
інших національностей разом побудують єдину і процвітаючу грузинську 
державу", - сказав Католікос-Патріарх. "Дуже важливо, щоб ми навчилися 
слухати і поважати один одного, тоді легко буде розуміти і вирішувати 
проблеми", - відзначив він. Зазначимо, що 84 відсотків населення Грузії 
складають православні християни, 1,5 відсотка - католики, близько 9 відсотків 
- мусульмани, 5 відсотків належать до Вірменської Церкви (ІТАР-
ТАРС/Патріархія.ru). 

Грецька Церква в США благословлятиме кішок і собак. Вісім десятків 
домашніх тварин отримали передноворічне благословення священика Олексія 
Четсаса, настоятеля православної церкви Константинопольського патріархату 
в Талахассі, столиці штату Флоріда. Серед тварин, яких священик окропив 
святою водою, переважали собаки і кішки, але був і один кролик, повідомляє 
газета "Талахассі демократ". Одній з цілей церемонії, яка відбувалася за 
участю місцевого центру по захисту тварин, було знаходження господарів, що 
любили, для бездомних тварин. Отець Олексій пояснює свою незвичайну для 
Православної церкви практику посиланням на святого Модеста, архієпископа 
Єрусалимського, такого, що жив в VII столітті (його пам'ять наголошується в 
Російській православній церкві 31 грудня). 

Зіткнення прихильників і противників Константинопольського патріарха 
Варфоломея на Святій горі Афон завершилося госпіталізацією семеро 
ченців. Вони постраждали в результаті бійки між членами двох чернечих 
громад, що претендують на право володіння стародавнім монастирем 
Есфігмену. Ченці з новоутвореної громади, створеної Варфоломеєм, 
безуспішно намагалися опанувати подвір'ям монастиря в адміністративній 
столиці Афона Каре. "Ми були в каплиці, коли група ченців з льодорубами і 
ломами увірвалася туди і напала на нас", - заявив ігумен "старої" громади 
архімандрит Мефодій. "Нападаючі ченці знаходяться під духовним 
керівництвом патріарха Варфоломея зі Стамбулу, який визнає їх своїми 
духовними дітьми", - підкреслює сайт монастиря Есфігмену. Навпаки ті, що 
піддалися побоям від "патріарших ченців" стверджують, що принципово 
"відкидають будь-яке насильство як нехристиянську дію і закликають до 
діалогу з патріархом Варфоломеєм, щоб той прояснив свої дії, які прямо 
суперечать вченню Православної церкви". Предметом найбільш гострих 
критичних виступів есфігменітів є "спільні молебні" Варфоломея з Папою 
Римським, зокрема, молебня, який відбувся в ході недавнього візиту 
понтифіка в кафедральний собор Святого Георгія в Стамбулі, де Папа читав 
"Отче наш" при здійсненні літургії патріархом, обмінювався з ним 
поцілунком миру в середині служби і благословляв віруючих після її 
закінчення. Насельникі заснованого в XI столітті монастиря Есфігмену 
припинили канонічне спілкування з Константинопольським патріархатом в 
1964 році, після знаменитої зустрічі патріарха Афінагора з Папою Павлом VI. 
Більше чверті століття над однією з башт монастиря розвівається чорний 
прапор з написом "Православ'я або смерть!" На вимогу патріарха, 
підтриманого грецьким урядом, братії обителі ще в 2002 році було 
запропоновано покинути Святу гору. У 2005 році з благословення 
Варфоломея I була створена паралельна громада під тим само ім'ям, яка 
оголошена правомірною власницею монастиря. Однак новому чернечому 
братству, яке очолює вірний Константинополю архімандрит Хрізостом 
Кацилеріс, не вдається здійснити виселення більше ста "ультраправославних" 
ченців із зайнятих ними келій. Не допомагає й блокада монастиря. 
Незважаючи на офіційну позицію властей, афонські ревнителі 
"непошкодженого православ'я" користуються помітною підтримкою не лише 
серед населення Греції, а й в колах консервативних православних віруючих 
різних країн світу. 

 
 

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 
 
Ісламісти Палестини заклик президента Махмуда Аббаса до проведення 
дострокових виборів глави автономії і депутатів парламенту, розпуск 
сформованого ХАМАС уряду розцінили як спробу державного 
перевороту. На дорогах Гази хамасівці встановили блокпости і зайняли 
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ключові позиції в місті. Причиною загострення протиріч став черговий зрив 
переговорів про формування уряду національної єдності. Проте гра, яку 
затіває Аббас, є небезпечною для нього самого, бо ж позиції ісламістів в 
Палестині сильніші, ніж партії ФАТХ. 

Президент Пакистану Первез Мушараф затіяв загравання з войовничими 
ісламістськими рухами. „Талібан”, який, здавалося, був розгромлений і 
знову набирає сили, спираючись на підтримку Пакистану. Мушараф дав 
задній хід у приборкання талібів, вивівши війська з прикордонної з 
Афганістаном зони і передавши її під їх контроль. Він також звільнив з 
ув’язнення близько 2,5 тисяч ісламських терористів,пов’язаних з „Талібаном” 
і „Аль-Каїдою”. Мушараф вже не надіється на американців, а тому, як 
гадають, затіяв з ісламістами гру на таємний союз. 

Німці в шоці, бо ж розрахунки соціологів показали, що десь до 2046 року 
іслам стане релігією більшості в цій країні. Уже нині із 82 мільйонів 
населення Німеччини за офіційною статистикою нібито 4 мільйони – 
мусульмани (за неофіційною – більше 8). Більшість з них – турки і курди, 
боснійці і албанці. В країні вже понад 2 тисячі мечетей. В 2006 році 
мусульмани становили 50% берлінської молоді. Причиною цього є не тільки 
малочисельність німецьких сімей і багатодітність – мусульманських, а й те, 
що іслам все частіше стали приймати самі німці. За останні три роки таких 
десь 150 тисяч.  

Виступаючи в Тегерані, палестинський прем’єр Ісмаїл Ханія заявив: „Ми 
ніколи офіційно не визнаємо загарбницький режим Ізраїлю і продовжимо свій 
опір аж до повного звільнення Єрусалиму і палестинських земель”. Далі 
Ісмаїл Ханія наголосив: „Вони (США та Ізраїль) думають, що палестинський 
народ самотній у своїй боротьбі, але це їхнє уявлення. Палестинці є частиною 
ісламського світу, ми маємо глибоку стратегію як в Ірані, так і по всьому 
ісламському світу”. 

Хадж до Мекки зібрав цього року до Саудівської Аравії десь 2,6 млн. 
паломників із 160 країн. Хадж, як і в минулі роки, мав свої жертви. Від 
перевтоми померло біля 200 осіб. Медичну допомогу одержало більше 100 
тис. молільників. Померлих під час хаджу ховають на спеціальному цвинтарі 
поблизу Мекки,що вважається великою честю для кожного мусульманина. На 
час хаджу поблизу Мекки та Медіни було розбито 21 польовий шпиталь з 
9600 особами медперсоналу. 

Мусульмани Торонто (Канада) висловили своє обурення „політкоректним” 
рішенням судді міста, який ухвалив, що з метою не дратувати 
мусульман, не ставити ялинку у холі приміщення суду. Канадський 
мусульманський конгрес закликав усіх послідовників ісламу вітати „наших 
братів-християн” зі святами. Він вважає рішення судді непродуманим. 
„Краще забороняти ось таку „політкоректність”, а не різдвяні ялинки”, - 
сказав лідер конгресу Тарек Фатах. Мусульмани Канади виступають за 
збереження багатоликої культурності , збереження релігійних традицій різних 
спільнот, які населяють провінцію. 

Відповідаючи на план Президента Буша послати додатковий 
американський континент до Іраку, соратник Усами Бен-Ладена Айман 
аз-Завахірі сказав: „Пошліть всю свою армію, щоб вона загинула від рук 
моджахедів, тоді світ стане вільним від вашого зла. З допомогою Бога земля 
халіфів і джихаду знищить десять таких армій, як ваша”. 

Ісламська мораль не розповсюджується на Ізраїль. "Хізбалла" і палестинські 
терористичні угрупування, що утримують в заручниках військовослужбовців 
Армії оборони Ізраїлю, заявляють, що до полонених ставляться так, як того 
вимагають закони шаріату. Тим часом, фахівці в області ісламу вважають, що 
бойовики можуть порушити кодекс Магомета, оскільки мова йде про 
ізраїльтян, "ворога номер один". На прохання ізраїльського видання 
"Jerusalem Post" лідер південного відділення Ісламського руху шейх Абдалла 
Дарвіш роз'яснив, якого поводження вимагають догми ісламу по відношенню 
до військовополонених. За його словами, згідно з законами шаріату, 
мусульмани в першу чергу зобов'язані зберегти полоненому життя. "Вони 
повинні давати йому їжу, яку він захоче кожного разу, коли він захоче", - 
говорить Дарвіш, додаючи, що іслам забороняє залякувати полонених і 
знущатися над ними. 

 
 

ІУДАЇЗМ 
 
Свою прихильність до Ізраїлю американський Президент Дж.Буш виявив 
зокрема тим, що організував святкування Хануки у Білому домі. Були 
запалені свічки на старовинній менорі. З цього приводу Президент сказав: 
„Для мене є честю бачити в Білому домі ханукську менору. Це - символ того, 
що Білий дім є народним домом і що він належить американцям всіх 
віросповідань”. Перед святкуванням Хануки в резиденції Президента США 
відбулася церемонія „кошеризації” – очищення президентської кухні перед 
приготуванням кошерної їжі. 

Представники єврейської громади Нью-Йорку закликали всіх 
американських євреїв оголосити бойкот секті "Нетурей Карта", члени 
якої в грудні брали участь в тегеранській конференції заперечувачів 
Холокосту. У Інтернеті розміщені фотографії рабинів - учасників іранської 
конференції, їх домашні телефони й адреси. Розповсюджувачі повідомлення 
вважають, що членів "Нетурей Карта" потрібно вигнати з синагог, звільнити з 
роботи, бойкотувати магазини, що їм належать. Про це повідомляє 
"Благовест-інфо" 

Першим міністром-мусульманином в історії Ізраїлю став Раліб Маджаділь, 
депутат Кнесету від лівоцентристської партії праці, - повідомляє 
Християнський Мегапортал www.invictory.org з посиланням на portal-credo.ru 
і ДПА. Виходець з арабського містечка Бака Ель-Гурбія став міністром науки, 
культури і спорту. 
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Жителі релігійного кварталу міста Бейт-Шемеш (недалеко від Єрусалиму) 
продовжують боротися за моральність і цнотливість. Розділивши автобуси 
на жіночу і чоловічу половину, ортодокси взялися за тротуари. Так, на одній з 
центральних вулиць кварталу з'явилася вивіска, що закликає жінок перейти на 
інший бік дороги з тим, щоб не бентежити чоловіків, що йдуть в синагогу. 
Побоюючись, що моральність місцевих жителів може постраждати, тротуари 
було вирішено розділити. Про це повідомляє "Media International Group". 

З’явилася нова інформація про Бен Ладена. Виявляється, що основу його 
сімейного бізнесу заклав батько, який був вихідцем з Ємену. Вони – 
нащадки тих самих ізраїльтян, які відокремилися від Мойсея після переходу 
Червоного моря і пішли своїм шляхом упродовж Аравійського півострова, 
осівши зрештою на березі Аравійського моря. Ці ізраїльтяни прийняли іслам і 
були успішні в бізнесі. 

 
 

БУДДИЗМ 
 

Міністерство зв’язку Таїланду заблокувало для всіх тайських провайдерів й 
інтернет-користувачів доступ до сайту buddha-porn.com Справа в тому, 
що діляги від кіберпорно давали своїм розділам такі назви, як „Галереї 
Будди”, „Галереї Нірвани” та ін. Мінкульт Таїланду звернувся до всіх 
буддистів світу з проханням засудити ділків, які використовують ім’я Будди у 
назвах порносайтів. 

Все нові і нові буддистські храми з’являються в Європі. Далай-лама прагне 
побувати на відкритті кожного із них. Присутність лідера буддистів на таких 
урочистостях – завжди свято, бо ж він завжди випромінює добру енергію. 
Сонячним бачили Далай-ламу при відкритті нового храму-Ступи у Бельгії. 

В індійському місті Дхарамсала, де знаходиться резиденція Далай-лами 
проходили Дні культури Калмикії. В заході взяв участь Президент цієї 
російської автономії Кірсан Ілюмжінов, а також представницька делегація 
республіки – депутати парламенту, вчені артисти, діячі культури та ін. 
Зустрічі, концерти, інші масові заходи… Президент вручив Далай-ламі вищу 
нагороду республіки – орден Білого лотоса. 

Запропонований Далай-ламою „серединний шлях” вирішення проблеми 
Тибету, згідно якого не йде мова про відокремлення його від Китаю, а 
лише надання широкої автономії, викликає протидію з боку КНР. Все це 
викликає невдоволення тибетців. Під час візиту до Індії голови КНР Ху 
Цзінтао один із проживаючих тут тибетських студентів на знак протесту 
навіть вдався до самоспалення. Це ознака того, що тибетці, як сказав Далай-
лама, „починають втрачати терпіння”. 

Без буддизму немає Таїланду. Буддійські ритуали супроводжують всі 
знаменні події життя тайців – уродини, похорон, весілля, навіть купівлю 
машини. Храми Бангкоку – найрозкішніші, визнані ювелірно бездоганно. Від 
безлічі золота вони сліплять очі. Храм Смарагдового Будди – національна 

гордість тайців. Нині інтенсивно будуються храми по всій країні, але не за 
кошти держави, а місцевих громад. У чинні храми туристам входити не 
прийнято. Не прийнято також сідати поруч з монахами, яких тут величезна 
кількість. 

Міністр культури Таїланду підтримав ідею створення унікальної 
можливості віруючим прилучатися до релігії, практично не відходячи від 
каси”. Згідно програми „Зустрінь монаха в потаємному містечку” керованого 
ним міністерства, у великих торгівельних центрах мають бути виділені місця 
для священнослужителів. Люди, які здійснюють шопінг, тепер будуть мати 
можливість в тихому куточку водночас провести ще й бесіду з духовним 
наставником. Буддистське духовенство ідею держчиновника повністю 
прийняло. 

В джунглях Східного Непалу, недалеко 
від містечка Бара, що в 160 км від столиці 
Катманду, виявили хлопчика, якого 
сприймали за втілення Будди і який зник 
у березні м.р. Наш часопис вже інформував 
про нього. 5 місяців дитя знаходилося під 
деревом без їжі і води в позі лотоса і в 
постійних медитаціях. Рам Бахадур Банджан 
не витерпів багатолюддя, бо ж подивитися 
на нього приїздили тисячі, і десять місяців 
тому змінив місце свого медитування. Тепер 
його знову знайшли в лісі і в тій же 
медитативній позі. 
"Якщо хочете, модернізуйте Тибет, - 
заявив Далай-лама, заочно звертаючись до 
властей в Пекіні. - Кожен тибетець волів би 
бачити Тибет сучасним". Китай все ближче 

й ближче пов'язаний з Тибетом новими залізницями - найвисокогірнішими у 
світі транспортними шляхами, що ведуть до Лхасу, столиці регіону. За 
допомогою цих доріг Пекін обіцяє прискорити економічний розвиток регіону. 
Проте потяги з герметичними салонами для використання на великій висоті 
були критично зустрінуті деякими тибетцями, які вважають, що залізниця 
загрожує крихкій екології регіону і може підірвати унікальну культурну 
самосвідомість. Племінник Далай-лами називає запуск залізничної лінії 
"другим вторгненням в Тибет". Він вважає, що залізниця приведе до міграції в 
регіон китайців і "мілітаризації" Тибету. 

 
 

ІНДУЇЗМ 
  
Четвертий рік розгортається конфлікт в Москві щодо будівництва 
крішнаїтського храму, який мав би бути одним із найбільших за межами 
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Індії. Перший камінь під його фундамент заклали ще в листопаді 2003 року. 
Чітко ще не з’ясовано, в чому причина конфлікту: Чи то цьому протидіє сама 
влада Москви, очікуючи нових оплат землі? Чи то маємо протидію 
будівництву з боку фактично державної Московської Церкви? Чи то в такий 
спосіб виявляється відома в Росії боротьба із „сектантством”? 

Згідно індуїстського вчення раз в шість років з неба на Землю спадає 
містична річка Сарасваті. Спадає вона нібито на берегах Сангама, де 
стікаються Інд та Ганг. На честь цього індуїсти всього світу проводять велике 
свято. Збираються сотні тисяч індуїстів. Нинішнього року на святі в місті 
Аллахабад було біля 70 млн. пілігримів. Мінімум 5 млн. осіб прийняли 
омовіння в Ганзі, завдяки чому нібито позбулися гріхів. Серед молільників 
була й група в 10 осіб паломників з України, очолена Ачьютою дас. 

 
 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 
 

В Москві буде створено Інститут Конфуція. Його відкриття зумовлене все 
більшою тягою росіян до пізнання Китаю, його мови і культури. Нині у світі 
діє 130 таких інститутів в понад 50 країнах світу. Та й в Росії вони є вже у 
Владивостоці й Іркутську. 

Суперзірка Голівуду Том Круз з 80-х років є 
членом сайєнтологічної церкви. Вінчався він з 
Кеті Холм також по-саєнтологічному. 
Нещодавно ця церква проголосила Круза Ісусом 
Христом їх релігії. Йому присвоїли титул 
„обраного”. Відтепер Том має поширювати 
саєнтологію по всьому світу. Глава 
сайєнтологічної церкви Девид Міскевідж 
вважає, що з часом Круза будуть боготворити 
так само, як і Ісуса Христа. Майбутні покоління 
визнають його правоту. 
Офіс забороненої в багатьох країнах 
сайентологічної церкви, яку більшість 
німецьких експертів вважають сектою, 

відкривається в Берліні, - повідомляє Християнський Мегапортал 
www.invictory.org з посиланням на AHH. У Німеччині ця подія викликала 
гучний скандал: до цих пір спроби сайентологів відкрити офіційне 
представництво в столиці закінчувалися нічим, пише Deutsche Welle. На 
церемонію відкриття німецької штаб-квартири організації було запрошено 
декілька тисяч гостей. Згідно з офіційними даними, в Німеччина налічується 
не більше п'яти тисяч прихильників сайєнтології. З них близько двохсот 
живуть в Берліні. За відомостями самої організації, у ФРН їх значно більше - 
понад тридцять тисяч. З 2003 року Федеральне відомство з охорони 
Конституції припинило вести спостереження за сайентологами, діяльність 

яких, як вирішив берлінський адміністративний суд, не суперечить 
Основному Закону ФРН. Експерти дотримуються іншої думки. Німецьке 
міністерство у справах сім'ї попереджає: сайєнтологія "часто приводить до 
психологічної і фінансової залежності". Зареєстровано немало випадків, коли 
багато членів організації, вирішивши порвати відносини зі своїми "духовними 
пастирями", піддавалися переслідуванням і навіть фізичному насильству. 
Берлінський сенатор з внутрішніх справ Ерхард Кертінг вважає цю 
організацію напівлегальної: " Набагато важливіше, на мій погляд, те, що вона 
робить людей залежними, підпорядковує собі і піддає фінансовому тягарю. 
Саме так поводяться секти, тому необхідно захистити людей від цього 
згубного впливу". 

Церква Ісуса Христа Святих останніх днів (мормонів) видалила із списку 
людей, які можуть бути хрещені посмертно, Симона Візенталя, 
повідомляє Reuters. За життя мисливець за нацистськими злочинцями Симон 
Візенталь був одним з найвідоміших євреїв ХХ століття. Після смерті він був 
внесений до списку людей, що мають право на посмертне хрещення як 
мормон, для того, щоб "зійти на небеса", як вважають послідовники вчення. 
Прес-секретар церкви оголосив, що таке рішення було ухвалене після 
отримання протесту з Центру Симона Візенталя – єврейської правозахисної 
організації, названої на честь знаменитого "мисливця за нацистами". 
Засновник центру рабин Марвін Хейр заявив: "З їхньої точки зору вони 
думали, що надають йому почесті, допомагаючи потрапити на небеса. Для нас 
це дуже образливо. Симон Візенталь присвятив своє життя євреям. Я не 
думаю, що йому потрібна допомога в тому, щоб потрапити на небо". 

 
 

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИЦІЇ 
 
Тисячі послідовників релігії вуду зібралися в перших дня січня на щорічну 
релігійну церемонію в Беніні. В цій країні десь біля 60 відсотків населення 
практикують різні види давнього чаклунства. Великим різноманіттям 
танцювальних обрядів і жертвоприношень послідовники культу звільнених 
африканських рабів відзначали це зібрання. Особливо масовими були 
обрядоводіяння в порту Оуіда, що в 40 кілометрах від Котоноу – столиці 
Беніну. 

В Греції після конфлікту православної Церкви з владою офіційно дозволили 
створення язичницьких громад. Три з половиною десятка одягнутих в 
хламиди людей в одну із неділь січня зайняли територію храму Зевса. 
„Священне товариство еллінів давньої віри” проігнорувало заборону 
археологів на проведення тут церемонії. Нині в Греції кількість язичників 
досягає ста тисяч. В цій країні православ’я офіційно вважається державною 
релігією, а всі інші вірування – просто не схвалюються.  

Суд штату Юта виступив проти перегляду Верховним судом США справи 
за звинуваченням у багатоженстві члена мормонської "Церкви Ісуса 
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Христа Святих останніх днів". Мормон Рідні Горб був засуджений в серпні 
2003 року на рік тюремного у звинуваченні в багатоженстві і статевих 
стосунках з неповнолітніми. За п'ять років до цього він вступив в "духовний 
брак" з 16-річною сестрою своєї дружини. Нареченому в цей час було 32 
року. Церемонію одруження очолив президент фундаменталістської гілки 
мормонської церкви Уоррен Джеффс, який в даний час також знаходиться під 
слідством. На думку переконаного багатоженця, цей закон "застарілий, 
враховуючи сучасні звичаї співжиття і законодавство про захист особистого 
життя". На заході США, і в основному в штаті Юта, проживає близько 37 тис. 
мормонів фундаменталістського толку, що не належать до загальновідомої 
Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів. Багато хто з них практикує 
багатошлюбність. 

 
 

МІСТИКА 
 

Проблема витлумачення снів, різна інформація про „науку про сни” є на 
сайті http://www.somn.ru Сайт може кожному дати цікаву інформацію про 
нього самого, зокрема на основі витлумачення ваших снів. Він подає декілька 
сонників і водночас можливість витлумачити різні снобачення. 

Спалення відьом стало типовим явищем в Східному Тиморі. 6 січня тут, в 
місті Лікіка, арештовано трьох чоловіків, яких звинувачують у вбивстві трьох 
жінок віком 70, 50 і 25 років, яких вони приписували злочин чародійства. До 
з’ясування ситуації, пов’язаної з цим фактом, прилучилися представники 
миротворчих сил ООН. 

Центральна прокуратура Челябінська звинуватила А.Кашпіровського в 
проведенні з грубими порушеннями сеансів масового гіпнозу. Його чекали 
в суді міста 10 січня, але Кашпіровський так і не прийшов, втікши в якусь 
іншу країну. Адвокати гіпнотизера твердять, що він займається лише 
„народним цілительством”. 

Хілларі Клінтон 22 січня о 19-й годині оголосила на своєму сайті, що вона 
йде в Президенти США. З точки зору астрології вона вибрала надто вдалий 
момент початку своїх виборчих перегонів. Початок її кампанії співпадає з 
астрологічним поєднанням в зодіаці комети Мак-Нот, що віщує Армагеддон, 
із Сонцем. Поєднання цих космічних тіл більше ніколи не повториться, а все, 
що починається з цього часу, як твердять астрополіттехнологи, має шанс на 
успіх. 

 
 

СВОБОДА СОВІСТІ 
 

Анатолий Пчелинцев* 
 

ПРЕССА И РЕЛИГИОЗНЫЕ КОНФЛИКТЫ 
В СОВРЕМЕHHОЙ РОССИИ 

 
Пресса и религиозные конфликты 

Специфика религиозных конфликтов 
заключается в том, что они затрагивают духовную 
жизнь людей, внутренний мир верующих, 
связанный с миром иным, божественным. Не 
случайно в Решении Судебной палаты по 
информационным спорам при Президенте 
Российской Федерации от 12 февраля 1998 года 
указывается: 

"... любые публикации, касающиеся 
деятельности религиозных организаций, должны 
быть основаны на проверенной, достоверной 
информации, выдержаны в деликатной форме, 
осторожны в выражениях и характеристиках 
верующих людей". 

Практика последних лет показывает, что количество публикаций, теле- и 
радиопередач на религиозную тематику возросло многократно. Некоторые 
журналисты стали специализироваться на данной проблематике. Появилась даже 
Гильдия религиозной журналистики. И все равно публикуется множество статей 
и выпускается в эфир множество теле- и радиопередач, подготовленных 
журналистами, слабо представляющими специфику религиозной тематики. 
Нередко подобные выступления вместо того, чтобы нести мир и формировать 
толерантное общество, сами являются источником социальной напряженности и 
религиозного конфликта. А ведь разжечь религиозную вражду, конфликт гораздо 
легче, чем погасить... 
 
Современная религиозная ситуация в России  

Для того, чтобы понять, в чем именно специфика темы, необходимо, 
прежде всего, иметь представление о реальной картине религиозной жизни 
российского общества. 

По официальным данным, а они представлены в Государственном 
реестре юридических лиц, по состоянию на 1 июня 2005 года в стране 
                                            
* Анатолий Пчелинцев - адвокат, директор Института религии и права, член 
экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ, главный 
редактор журнала "Религия и право", сопредседатель Славянского правового 
центра. 
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насчитывается 21.800 зарегистрированных религиозных организаций, 
принадлежащих к 68 религиозным течениям. Кроме того, значительное число 
религиозных групп осуществляет свою деятельность без государственной 
регистрации, не получая статуса юридического лица, что допускается законом. 

Важно помнить, что: 
В Российской Федерации на законных основаниях действует по крайней 

мере 68 религиозных течений. Зарегистрировано 21.800 религиозных 
организаций. Закон допускает деятельность незарегистрированных религиозных 
групп, однако с некоторыми ограничениями (см. ниже). 

Такое многообразие конфессионального пространства нашей страны не 
является чем-то уникальным в мировой практике. Оно складывалось в результате 
исторически длительного и сложного процесса, под воздействием различных 
факторов. Это и продолжавшееся веками географическое расширение нашей 
страны, включение в ее состав новых территорий с населявшими их народами, 
исповедовавшими свои религии и культы, и развитие экономических связей 
России с зарубежными странами, в том числе культурный обмен, миссионерство. 
Очень важны в этом аспекте собственные духовные поиски россиян. 

В целом современная религиозная картина в стране характеризуется 
двумя тенденциями: возрождением и возрастающим влиянием традиционных 
конфессий и развитием новых религиозных движений. 

До 1917 года в Российской империи церковь не была отделена от 
государства. Это значит, что Русская православная церковь являлась частью 
государственного механизма, ее учение признавалось главенствующим, а все 
остальные конфессии ставились в подчиненное положение. 

Христианство в той его разновидности, которая была принята в 
Византийской империи (православие), было объявлено государственной 
религией на Руси в 988 году. Князь Владимир Святославич сделал выбор в 
пользу константинопольских иерархов из-за удобной для него модели 
взаимодействия между церковью и государством. В Византии религия была 
полностью поставлена на службу светским властям и фактически являлась 
государственным институтом. 

Самая крупная и влиятельная конфессия - Русская православная церковь 
(Московский патриархат) - имеет 11747 зарегистрированных приходов, 
монастырей, миссий, образовательных и иных учреждений. Согласно 
социологическим опросам, до 70 процентов россиян считают себя 
православными, при этом приблизительно 7 процентов из них регулярно 
посещают храмы и соблюдают основные православные обряды и предписания. 

Другим крупнейшим направлением христианства в нашей стране 
является протестантизм, представляющий собой множество самостоятельных 
церквей, связанных происхождением с Реформацией. Сюда относятся лютеране, 
евангельские христиане, баптисты, пятидесятники, адвентисты, пресвитериане и 
другие деноминации, имеющие около 4750 зарегистрированных общин. Общее 
количество членов протестантских конфессий, по данным независимых 

экспертов и Аналитического управления Аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, составляет до полутора миллионов человек. 

Реформация - религиозное течение, возникшее в Германии в 1517 году с 
выступлением Мартина Лютера. Реформация фактически отрицала 
необходимость католической церкви с ее иерархией, а также и духовенства как 
такового. Отвергалось католическое Священное предание, отрицались права 
собственности церкви на землю и др. 

Третье место по количеству зарегистрированных в России общин 
занимает Ислам (второе после православия по числу верующих). Мусульманское 
сообщество имеет 3650 зарегистрированных организаций. Однако еще большее 
количество исламских общин существует без государственной регистрации. 

Ислам - мировая религия, объединяющая более 1 миллиарда 
приверженцев. Суть ислама составляет учение о единобожии, посредничестве 
между Богом и людьми, загробном воздаянии, Страшном суде. Ислам возник в 
VII веке, основатель религии пророк Мухаммед начал проповедовать ислам в 
Мекке в 614 году. Два основных течения в Исламе - суннизм и шиизм. Одно из 
направлений в суннизме - ваххабизм - возникло как идеология антитурецкого 
национально-освободительного движения арабского народа под 
предводительством Ибн Абд ал-Ваххаба (1703- 1792 гг.). 

Старообрядческие, иудейские, католические и буддистские объединения 
насчитывают соответственно 257, 248, 228 и 190 зарегистрированных 
организаций. Имеются и религиозные организации, имеющие незначительное 
количество последователей и исчисляемые всего несколькими 
зарегистрированными приходами. Это молокане, духоборы, толстовцы, копты, 
квакеры, сикхи, караимы и другие. 

Поликонфессиональный характер Российской Федерации, безусловно, 
накладывает свой отпечаток на содержание государственно-конфессиональных 
отношений и практику реализации законодательства о свободе совести и о 
религиозных объединениях. Отсюда сложность данной проблематики как для 
понимания самими журналистами, так и для правильного, объективного 
доведения ее до получателей информации. 
 
Правовые основы деятельности религиозных объединений  

Правоотношения в области реализации религиозных прав и свобод 
регулируются нормативными правовыми актами, принадлежащими к различным 
отраслям права. Особая роль принадлежит Конституции Российской Федерации. 
К числу концептуальных конституционных гарантий относятся следующие: 

- в Российской Федерации признается идеологическое многообразие 
(ст.13); 

- Российская Федерация - светское государство (ст.14); 
- никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной (ст.14); 
- религиозные объединения отделены от государства и равны перед 

законом (ст.14); 
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- государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от отношения к религии, запрещает любые формы 
ограничения прав граждан по признакам религиозной принадлежности (ч.2 
ст.19); 

- каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 
включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 
религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с 
ними (ст.28); 

- не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая религиозную 
ненависть и вражду, запрещается пропаганда религиозного превосходства (ч.2 
ст.29); 

- каждый имеет право на объединение, никто не может быть принужден 
к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем (ст.30); 

- гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или 
вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных 
установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее 
альтернативной гражданской службой (ч.3 ст.59). 

Одной из важнейших составляющих российского законодательства в 
области свободы совести являются общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации. 

Положения Конституции Российской Федерации и норм 
международного права в области свободы совести получили развитие во многих 
нормативных правовых актах. 

К числу важнейших базовых законов относится Федеральный закон "О 
свободе совести и о религиозных объединениях", вступивший в силу 1 октября 
1997 года. Он принципиально отличается от действовавшего ранее Закона 
РСФСР "О свободе вероисповеданий", принятого еще в 1990 году, при 
существовании СССР. 

В частности, в законе от 1997 года существенным образом был изменен 
порядок создания религиозных организаций, сокращен круг лиц, способных быть 
учредителями и участниками местной религиозной организации. Право на 
учреждение местной религиозной организации было признано только за 
российскими гражданами. Иностранные граждане и лица без гражданства могут 
являться только участниками религиозной организации, причем при условии их 
постоянного проживания на территории Российской Федерации. 

Законом также введено новое понятие - религиозная группа, которой 
признается добровольное объединение граждан, образованное в целях 
совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее 
деятельность без государственной регистрации и приобретения 
правоспособности юридического лица. С одной стороны, это положение закона 
дало возможность религиозным объединениям легально действовать без 
государственной регистрации. 

Однако законодателем были установлены также, как представляется, 
неоправданные условия для преобразования религиозной группы в религиозную 
организацию - пятнадцатилетний срок деятельности на соответствующей 
территории либо подтверждение о вхождении в структуру уже действующей 
централизованной религиозной организации. Закон существенно ограничил 
права религиозных организаций, созданных до его вступления в силу, но не 
имеющих документа, подтверждающего их существование на соответствующей 
территории на протяжении не менее пятнадцати лет. 

Кроме того, Федеральный закон содержит ряд внутренних 
противоречий, что на практике приводит к расширительному толкованию 
отдельных его положений, и, как следствие, нарушению прав граждан и 
религиозных объединений. Например, в тексте преамбулы закона указывается 
"особая роль" одной конфессии и дан перечень "уважаемых" государством 
религий, что нарушает конституционный принцип равенства религиозных 
объединений перед законом и вызвало немало недоразумений и конфликтных 
ситуаций. 

Помимо Федерального закона "О свободе совести и о религиозных 
объединениях", на федеральном уровне в общей сложности действует свыше 100 
нормативных правовых актов, в которых в том или ином аспекте упоминаются 
вопросы свободы совести и деятельности религиозных объединений. 

Важно помнить, что: 
Согласно Конституции РФ, все религиозные объединения равны перед 

законом (православные, католические, исламские, буддистские, иудейские, 
евангелические и все остальные). Ни одна из религий не может быть признана 
официальной (главной, важнейшей). Государство запрещает любые формы 
ограничения прав граждан по признакам религиозной принадлежности. Не 
допускается пропаганда или агитация, возбуждающая религиозную ненависть и 
вражду. 

Наряду с федеральным законодательством более чем в 10 субъектах 
Российской Федерации действуют собственные законы о реализации свободы 
совести и вероисповедания. Все они в разное время приводились в соответствие с 
федеральным законодательством. Однако сделано это было во многом 
формально и непоследовательно. 

Между тем, согласно пункту "в" статьи 71 Конституции РФ, 
регулирование отношений, возникающих в сфере прав и свобод человека, 
находится в ведении Российской Федерации. Следовательно, субъекты 
Российской Федерации своими законами и другими нормативными актами не 
вправе сужать и ограничивать свободу совести и деятельности религиозных 
объединений, установленные Конституцией и федеральным законодательством. 
В их компетенции могут быть вопросы защиты прав и свобод человека, 
находящиеся, согласно пункту "б" ст. 72 Конституции РФ, в совместном ведении 
Российской Федерации и ее субъектов. 

Нельзя забывать, что религиозные конфликты характерны, прежде всего, 
для государств с многоконфессиональным населением, в которых принимаются и 
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действуют дискриминационные законы или игнорируются и нарушаются права 
верующих. Создание преимуществ для одной религии неизбежно приводит к 
ущемлению прав других. Вот почему в нашем обществе возникают опасения в 
связи с тем, что православие может приобрести де-факто статус государственной 
религии, а это, в свою очередь, вызовет усиление националистических движений 
в стране. И эти опасения небеспочвенны, так как в общественном сознании 
православие тесно связано с русским этносом, с русской нацией. Распространено 
мнение, согласно которому быть русским значит быть православным. Для 
сравнения: в украинском национализме такая связь отсутствует, быть 
"настоящим украинцем" не означает исповедание какой-либо определенной 
ветви православия или католицизма. Однако в грузинском национализме, 
например, очевидна связь с православием, а в армянском - с Армянской 
Апостольской церковью. 
 
К вопросу о терминологической корректности и профессиональной 
ответственности  

Обращаясь к религиозной тематике, журналисты могут совершать две 
типичные ошибки: употреблять слова с негативной окраской в отношении 
представителей религиозных меньшинств и, доказывая преимущество одной 
конфессии над другими, принижать, а иногда и просто унижать их. В этом случае 
они, как правило, пользуются источниками, заинтересованными именно в 
принижении какого-либо прихода, священнослужителя, церкви или конфессии. 
И - что совершенно противоречит принципам журналистского профессионализма 
- не дают критикуемым возможности ответить, представить свою точку зрения в 
той самой статье, в которой они критикуются. 

Рассмотрим применение уничижительных терминов или приклеивание 
ярлыков. Чаще всего встречаются: "волчье логово", "зомби", "секта" и т.п. Как 
справедливо указывает профессор И. Кантеров: 

"Не только в далеком прошлом, но и в наши дни причисление 
конкретной группы или организации верующих к категории, носящей 
негативный оттенок, порождает дискриминацию и даже преследование" [ См.: 
Кантеров И.Я. "Деструктивные", "тоталитарные"... и далее везде // Религия и 
право. 2002.- №1.- С. 27]. 

В этих ситуациях вспоминается строфа из стихотворения Я. Козловского 
"Слово": 

Призывом стать, и отзывом, и зовом 
Способно слово, изменяя лад,  
И проклинают, и клянутся словом,  
Напутствуют, и славят, и чернят. 

 
К сожалению, последнее, то есть очернение через прессу, встречается 

все чаще и чаще. Публикация оскорбительных слов, непроверенных и 
надуманных фактов, выдаваемых за действительность, является наглядным 
подтверждением этого. 

Достаточно просто перелистать публикации на религиозную тему, 
чтобы понять, что позиция, которую занимает автор по отношению к 
описываемым событиям, видна бывает уже в самом начале статьи. Показателем 
этого являются термины, которые употребляет автор. Любую религиозную 
организацию и любое действие можно описать как хорошее или плохое в 
зависимости от выбора слов. 

Например, обращение в религию - вербовка, последователь вероучения 
или прихожанин общины - адепт, пост - насильственное лишение пищи, 
миссионерская деятельность - экспансия, жертвенное служение - рабство, 
религиозная община - волчье логово, обращение в веру - промывка мозгов, 
пожертвование денежных средств на религиозную организацию - 
вымогательство и мошенничество и т.п. Употребляя подобные эмоционально 
окрашенные слова, авторы статей уходят от объективного освещения темы - 
одного из главных принципов профессиональной журналистики. 

Обратимся к достаточно часто употребляемым в журналистском 
лексиконе словам "секта", "сектантство", "сектант", "тоталитарная секта". 

Сразу оговоримся, эти слова не являются научными терминами, 
поскольку в силу отсутствия четких и устойчивых признаков не имеют ясного 
научного определения и научного смысла. По этой причине они отсутствуют как 
в международном, так и в российском законодательстве. По этой же причине они 
не называются и не раскрываются в фундаментальном светском научном словаре 
"Христианство", изданном под общей редакцией известного религиоведа 
академика РАН Л.Н. Митрохина в 1994 году. Абсолютное большинство 
отечественных религиоведов использует лингвистически нейтральные термины, 
которые определены в законодательстве, - "религиозное объединение", 
"религиозная организация", "религиозная группа", либо "новое религиозное 
движение", "культ". Термин "секта" и производные от него термины имеют, как 
правило, презрительный и уничижительный оттенок и употребляются обычно в 
бытовой, а иногда в политической полемике (вспомним "политическое 
сектантство", "марксизм чужд сектантству"). 

 
Плохо: 

 
Лучше: 

Вербовка
 Адепт

Насильственное лишение пищи
Экспансия
Рабство

Волчье логово
 Промывка мозгов
Вымогательство

(Мошенничество)
 

Обращение 
 

Последователь или прихожанин общины 
 

Пост 
 

Миссионерская деятельность  
 

Служение, жертвенное служение 
 

(Религиозная) община 
 

Обращение в веру 
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Так сложилось исторически. Поскольку до Октябрьской революции 

1917 года признавалась главенствующая роль государственной религии - Русской 
Православной церкви, все остальные конфессии в лучшем случае были терпимы, 
а в худшем - гонимы. В законодательстве дореволюционной России многие из 
них так и назывались "ересь", "секта", "терпимая секта", "зловредная секта". 

С тех пор прошло много времени. Мир изменился. Канули в Лету 
монастырские тюрьмы. Вступили в силу международные документы, которые 
гарантируют свободу мировоззренческого выбора и защиту прав религиозных 
меньшинств. Конституция Российской Федерации в 1993 году провозгласила 
курс на построение светского государства, в котором никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной, а религиозные 
объединения отделены от государства и равны перед законом (ст. 14). Однако по 
инерции, как отголосок прошлого, нередко с подачи журналистов в нашей стране 
так называемые "сектанты" и "раскольники" продолжают причисляться к 
вредным социальным группам, считаться людьми второго сорта. Под эти 
определения попадают не только новые религиозные движения, но и глубоко 
укоренившиеся исторически сложившиеся конфессии протестантов, католиков, 
старообрядцев. Не случайно Судебная палата по информационным спорам в уже 
упомянутом решении отмечает, что: 

"...в законодательстве Российской Федерации не существует такого 
понятия как "секта". В то же время данный термин в силу сложившихся в 
обществе представлений несет безусловно негативную смысловую нагрузку, и, 
употребляя его, журналисты могут оскорбить чувства верующих". 

Судебная палата отмечает также, что неоправданное использование 
данного термина в отношении конкретной религиозной организации 
противоречит нормам журналистской этики. 

Критически и осторожно следует относиться и к терминам 
"тоталитарный культ", "тоталитарная секта". Слово "секта" и производные от 
него "сектантство", "сектант", а также "тоталитарная секта" имеют заведомо 
уничижительный и презрительный оттенок. Вместо них лучше употреблять 
нейтральные: "религиозное объединение", "религиозная организация", 
"религиозная группа", "новое религиозное движение", "культ". 

Нередко само название статьи красноречиво свидетельствует о 
религиозной ангажированности автора, показывая его личный религиозный 
выбор и пристрастность. Так, в одном из номеров еженедельника "Смоленские 
губернские ведомости" за 2004 год была опубликована статья Валентины С-к под 
заголовком "Десногорск оккупировали баптисты". При этом центральное слово в 
названии статьи "оккупировали" было напечатано черным цветом, а 
"Десногорск" и "баптисты" - красным. 

Статья вызвала широкий резонанс. После ее появления в церкви 
баптистов "Слово Христово" неизвестные лица дважды разбивали стекла. В 
адрес прихожан раздавались угрозы физической расправы. Трудно 
предположить, что автор рассчитывала на иную - неагрессивную - реакцию 
читателей. 

Ведь "оккупация" означает "захват", временное занятие вражескими 
силами территории противника. Обратите внимание на лексику, объясняющую 
слово "оккупация": отрицательный заряд несут в себе слова "захват", 
"вражеский", "противник". Это значит, что и само слово имеет негативную 
коннотацию. Кроме того, нельзя было не учитывать местной особенности, 
заключающейся в том, что во время Великой Отечественной войны Смоленск 
находился под фашистской оккупацией и был сильно разрушен, отчего слово 
"оккупация" вызывает у жителей района особенно сильные негативные чувства. 

Между тем среди прихожан церкви "Слово Христово" есть врачи, 
учителя, предприниматели, представители различных социальных групп. Многие 
исповедуют баптизм во втором и третьем поколении. После выхода статьи 
пастор церкви обратился в суд за защитой чести и достоинства. В исковом 
заявлении, наряду с текстом статьи, было обжаловано и ее порочащее название в 
соответствующей цветовой гамме. Суд согласился с доводами истца и обязал 
газету опубликовать опровержение, в том числе по названию статьи, и взыскал с 
редакции и журналистки моральный ущерб в пользу заявителя. 

В качестве другого примера можно привести статью, опубликованную в 
Ижевске в газете "Инфо-Панорама" от 3 июня 2004 года под названием "Во главе 
секты "Дело веры" стоит известный украинский мошенник Юрий Д." (причем 
фамилия в названии статьи дана полностью). Статья подписана неким С.В. 
Бузановым. Можно представить, какой шок вызвала эта публикация среди более 
двух тысяч прихожан названной протестантской церкви и самого епископа Юрия 
Николаевича Д. 

После прибытия в Ижевск автор этих строк выяснил личность Бузанова. 
Он оказался рецидивистом, находящимся под следствием за совершение 
очередного тяжкого преступления. Как пояснил Бузанов, статью он написал под 
диктовку некоего "православного патриота" Максима У. в обмен на обещание 
освободить его из-под стражи. 

Таким образом, налицо типичный случай "заказухи", целью которой 
было опорочить доброе имя церкви и ее пастора. 

К сожалению, в силу религиоведческой некомпетентности и дремучести 
многие искренне считают, что все религиозные организации, кроме той, которую 
они посещают, являются не только безблагодатными, но и вредными. 
Следовательно, с ними надо бороться любыми методами. В данном случае таким 
"борцом" оказался "патриот" Максим У., в силах которого оказалось освободить 
из-под стражи задержанного рецидивиста. Редакция же газеты в нарушение 
требований закона о СМИ о необходимости публиковать проверенную 
информацию это требование закона проигнорировала. После вмешательства 
адвоката газета добровольно опубликовала опровержение и публично извинилась 
перед епископом. Естественно, он никакой не мошенник, является 
священнослужителем во втором поколении, отец троих детей, аспирант, член 
Консультативного совета по религиозным вопросам при Полномочном 
представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе. 
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Список примеров можно продолжить. Приведем только некоторые 

названия статей, которые красноречиво говорят сами за себя: "Врага надо знать в 
лицо", "Святые зомби", "Секта в законе", "Волки в овечьей шкуре" и т.д. и т.п. 

О понятии "Секта" 
Это слово находится в окружении однокоренных слов: глаголов "сечь", 

"отсекать", существительного "секира". Семантическое значение в корне 
составляет одно понятие: то, что отсечено, фрагмент усеченного целого. Корень - 
индоевропейский. Исторический источник - латинское слово "secto"; его 
значение равняется тоже латинскому слову "pars" (партия), которое дало понятие 
"партия". 

Значение этого слова в латинском языке: отколовшаяся часть 
религиозной общины. Это слово попало в русский язык из немецкого, где "sekte" 
- форма мужского рода. Этому соответствует французское "secte". В латинском 
языке - "secare" (резать). 

Почему из немецкого? Это слово фиксируется словарями как слово, 
возникшее в эпоху Петра I. Слова "секта", "сектантский", "сектант" в России 
долгое время связывались с религиозными движениями, отколовшимися от 
православной церкви. 

Второе значение слова - это группа лиц, замыкающаяся в групповых 
интересах. В итоге это значение и распространилось в языке. Это слово любили 
российские коммунисты. Ленин всегда употреблял это слово в отрицательном 
значении. Он любил говорить: марксизм чужд сектантству. В последнее время 
все чаще слово "секта" употребляют, когда речь идет о религиозных движениях. 
Ученые-лингвисты, напротив, полагают, что наиболее актуальный смысл этого 
слова в русском языке состоит в обозначении вообще людей, отколовшихся от 
целого движения. 

По мнению член-корреспондента РАН, профессора МГУ и главного 
редактора журнала "Филологические науки" А.А. Николаева, изначально слово 
"секта" имело отрицательную коннотацию, в том числе по отношению к 
религиозным движениям, религиозным меньшинствам. В связи с этим понятие 
"секта", "сектант" может восприниматься как оскорбительное членами 
религиозных организаций. В официальной лексике предпочтительно и правильно 
употреблять понятие "религиозная организация", "религиозное объединение" и 
"член религиозной организации" как имеющее нейтральное смысловое 
значение[См.: Николаев А.А. О понятии "секта" // Религия и право, 1999. No 2. 
С.23]. 
 
Обвинения в ритуальных жертвоприношениях и иных антиобщественных 
действиях 

Еще более опасны голословные обвинения в адрес верующих и 
религиозных объединений со стороны как светских, так и религиозных 
журналистов, в ритуальных человеческих жертвоприношениях, доведении до 
самоубийства антипатриотизме и иных антиобщественных действиях. 

Результатом публикации такого рода обвинений нередко являются поджоги 
культовых зданий, избиения и оскорбления верующих, призывы к расправе. 

Миф о ритуальных человеческих жертвоприношениях является одним 
из наиболее живучих и распространенных. 

Нередко в региональных СМИ указывается, что таковые якобы имели 
или могут иметь место в отдельных религиозных объединениях. При этом 
авторы публикаций даже называют конкретные религиозные организации - 
вполне респектабельные организации, как правило, протестантского или 
иудейского толка. Однако автор данной главы, многие годы профессионально 
занимающийся юридическим религиоведением, не может назвать ни одного 
достоверно известного и юридически доказанного случая ритуального убийства в 
нашей стране, связанного с человеческим жертвоприношением, по крайней мере 
за последние сто лет. 

Не так давно в Интернете и некоторых СМИ широко обсуждался случай, 
связанный с трагическим исчезновением пяти красноярских школьников. В 
прессе было высказано предположение, что убийство подростков, случившееся 
за неделю до иудейской Пасхи, может носить ритуальный характер. 
Впоследствии данное предположение не подтвердилось. Но слова были сказаны, 
и многие евреи испытали на себе враждебные и настороженные взгляды соседей 
и коллег по работе. 

Представителей самых различных культов голословно обвиняют в 
ритуальных человеческих жертвоприношениях, однако по крайней мере за 
последние сто лет в России не было ни одного доказанного случая ритуального 
убийства. 

Известно, что одним из наиболее живучих и распространенных 
проявлений юдофобии на протяжении уже нескольких веков является так 
называемый "кровавый навет" - обвинение в ритуальных жертвоприношениях, 
совершаемых с целью добывания крови для отправления культа. Самое 
известное дело данной категории слушалось в 1913 году в Киевском окружном 
суде в отношении Бейлиса, которого обвиняли в ритуальном умерщвлении 
отрока Андрея Ющинского с целью получения крови. Дело имело широкий 
резонанс не только в России, но и далеко за ее пределами и окончилось полным 
оправданием подсудимого Бейлиса судом присяжных. 

Однако средства массовой информации, обвинив представителей 
религиозных меньшинств в так называемых ритуальных убийствах, в 
последующем почему-то всегда "забывают" сообщить о том, что в ходе 
предварительного следствия данный факт не подтвердился, или что имело место 
типичное бытовое преступление, не связанное причинно-следственными связями 
с деятельностью религиозных организаций. Очевидно, для журналистов это уже 
не интересно, поскольку не вписывается в придуманный ими жанр интригующей 
кровавой истории, в которой якобы была замешана некая таинственная "секта". В 
результате читатели оказываются дезинформированными. 

Одним из примеров такого обвинения является сообщение в начале 1999 
года, опубликованное в ряде центральных газет, а также на телеканале НТВ, что 
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в г. Алдане в Якутии разоблачена "секта пятидесятников", в которой совершено 
ритуальное убийство десятилетнего мальчика Миши Дулова. Некий "сектовед" 
Дворкин пытался убедить публику в том, какие пятидесятники вредные и 
нехорошие. Газета "Известия" сопроводила информацию о событиях в Алдане 
собственным комментарием о пятидесятническом движении: 

"Объединение пятидесятников возникло в США в начале нынешнего 
столетия. Они отличаются от большинства христиан тем, что отвергают 
апостольское преемство, священство и другие таинства и обряды. Сейчас 
пятидесятники насчитывают более 50 млн. приверженцев по всему миру (на 
самом деле цифра намного выше. - Авт.). Это одна из самых богатых 
христианских сект...". 

И как заключительный аккорд: 
"В Московской Патриархии пятидесятников не относят к 

воинствующим сектам, поэтому бороться с ними так же, как, скажем, с Белым 
Братством или "Аум Синрике", православная церковь пока не собирается". 

Как только в прессе появились подобные сообщения, у российских 
пятидесятников в разных регионах страны начались серьезные проблемы. Так, в 
Волгограде и в Казани органы юстиции отказались принимать для регистрации 
документы от пятидесятнических церквей. Аргументация носила примерно такой 
характер: "То, что вы вытворяете в Якутии, будете вытворять и здесь!". 

В городах Магадане, Кирове, Костроме и ряде других 
правоохранительные органы через суд пытались ликвидировать и запретить 
местные пятидесятнические общины. Дело приобрело серьезный оборот. В 
Магадане после этих публикаций некоторых членов церкви пятидесятников 
пытались уволить с работы, неизвестные избили сторожа церкви, местные СМИ, 
повторяя публикации центральных газет, обвинили пятидесятников во всех 
смертных грехах. Дискредитация в прессе обрела столь мощный характер, что 
600 членов магаданской пятидесятнической церкви и около 200 костромской 
вынуждены были подать документы на политическую эмиграцию по 
религиозным мотивам. 

Эта ситуация не на шутку встревожила епископат церквей христиан 
веры евангельской - пятидесятников в Российской Федерации. 19 марта 1999 
года они провели в Москве пресс-конференцию, на которой сделали 
официальное заявление. В заявлении, в частности, сообщалось, что алданская 
группа не имеет никакого отношения к пятидесятничеству и что непроверенная 
ложная информация на этот счет в СМИ способна нанести серьезный ущерб не 
только пятидесятническому движению России, но и межконфессиональной и 
общественной стабильности. 

Автор этих строк выехал в Алдан, где беседовал со многими 
участниками трагических событий, в том числе в течение трех часов в 
присутствии прокурора в камере предварительного заключения с главным 
обвиняемым по делу В. Пискуном. 

Ситуация стала очевидной сразу же. Никакого отношения к 
пятидесятникам алданская группа не имела. Это самобытная, созданная 

синкретическим путем община из 72 человек (включая 28 детей) жила в глухой 
тайге в 500 километрах от Алдана. Члены общины отказались от белковой пищи, 
денег как средства платежа и любых документов (деньги и документы они 
сожгли), от медицинской помощи, от обучения детей в школе и т.п. Себя они 
никак не идентифицировали, в личной беседе назывались "певцами", 
"скитальцами" и "пришельцами". Данные, собранные на месте, позволили 
отнести членов этой группы к библейским фундаменталистам, буквально 
толкующим Священное Писание и не связанным с известными российскими 
конфессиями. 

Это с одной стороны. А с другой - спустя некоторое время следствием 
было установлено, что смерть подростка Миши Дулова не была связана с 
религиозным ритуалом, а стала результатом телесных повреждений в 
совокупности с переохлаждением организма на морозе. Непосредственный 
виновник смерти мальчика - глава группы Василий Пискун был приговорен к 
десяти годам лишения свободы. Кроме того, были лишены материнских прав 
родители 28 детей. 24 марта 1999 года газета "НГ-религии" на целую полосу 
опубликовала подробную статью с расследованием этой истории, в которой были 
даны ответы на многие вопросы. Таким образом, было сняты незаслуженные 
обвинения с российских пятидесятников, а также развеян миф о человеческом 
жертвоприношении. 

Иногда журналисты в поисках скандальных и сенсационных историй 
готовы фальсифицировать события, искусственно конструировать их, выдавая 
собственные фантазии за действительность. При этом религиозные меньшинства 
в силу своей природы подходят для этого почти идеально. Они практически 
никогда не отвечают на публичные обвинения и не привлекают к 
ответственности клеветников, действуя по библейскому принципу "Не суди, да 
не судим будешь". 

Писать о бандитских группировках опасно. А когда дело касается 
религиозных меньшинств, то в силу некой мистической тайны, которая 
присутствует изначально и на которую так падок читатель, можно сделать 
сенсационный материал. И что немаловажно, нет почти никакого риска судебных 
преследований. Это неэтично и непрофессионально. 

2 октября 2002 года в "Комсомольской правде" была опубликована на 
целую полосу статья "Московский монастырь оказался борделем" (автор Анна С-
ва), а 11 октября 2002 года по первому каналу российского телевидения в 
передаче "Человек и закон" (автор Леонид Г-н) был показан сюжет, 
посвященный Католическому ордену францисканцев в России. 

Суть публикации и передачи сводилась к тому, что в Москве, в квартире, 
принадлежащей католическому ордену, якобы располагается притон. Многие 
западные информационные агентства подвергли сомнению достоверность 
данных материалов и расценили это как попытку искусственного создания 
сенсации, поскольку никогда в мировой практике францисканцы, члены ордена, 
основанного святым Франциском Ассизским восемь веков тому назад, в 
подобном замечены не были. 
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По просьбе настоятеля Католического ордена францисканцев автор этих 

строк провел собственное расследование всех обстоятельств данного дела. По 
результатам расследования было принято решение обратиться в Большое жюри 
Союза журналистов России. 23 декабря 2002 года после тщательного 
исследования материалов, заслушивания заинтересованных сторон Большое 
жюри вынесло решение: 

"Опубликование "Комсомольской правдой" 21 октября 2002 г. протеста 
Католической общины францисканцев в Москве на публикацию "Московский 
монастырь оказался борделем" (7 октября 2002 г.) не снимает вопроса о 
соблюдении сотрудниками редакции правил журналистской этики при 
подготовке данного материала. Заголовок статьи, ее содержание, тональность, а 
также сопровождающий ее коллаж не соответствуют реальному положению дел 
и создают у читателей превратное представление о данной религиозной 
организации и характере ее деятельности. Хотя автору известно, что в данной 
квартире не находится никакой религиозной общины, однако в статье 
неоднократно акцентируется внимание на том, что "любитель эротической 
экзотики может посетить монастырь и весело провести время в компании 
молоденьких "монашек". В явном противоречии с реальностью автор пишет: "А 
это действительно что-то новенькое на рынке столичных сексуальных услуг". 
Построенная в таком духе статья представляет собой довольно типичный пример 
циничного конструирования псевдосенсационной публикации на основе 
произвольного истолкования тривиального квартирного спора. В результате 
получилась статья, откровенно оскорбляющая чувства верующих, что не делает 
чести такой массовой газете как "Комсомольская правда". 

Далее Большое жюри констатирует, что сюжет в передаче "Человек и 
закон", подготовленный телекомпанией "Останкино" и показанный "Первым 
каналом" 11 октября 2002 года, содержит многие из перечисленных недостатков. 
В частности, 

"...видеоряд искажает реальную картину из-за того, что при монтаже 
автор включил в него фрагменты, взятые из архива и не имеющие прямого 
отношения к деятельности данной религиозной общины. Характерно, что автор 
не включил в передачу имевшуюся у него видеозапись объяснений настоятеля Г. 
Цероха представителям правоохранительных органов, из которых телезрителям 
стало бы, ясно истинное положение дел. Тенденциозный характер подачи 
материала наиболее ярко проявился в заключительной фразе авторского текста за 
кадром: "Всякий любитель "клубнички" может беспрепятственно посетить 
монастырь братьев-францисканцев и расслабиться по полной программе в 
обществе жриц любви". По сути дела журналист пошел на поводу внешней 
стороны конфликта, не задумываясь о том, что прикасается к такой 
чувствительной теме как межконфессиональные отношения". Комментарии, как 
говорится, излишни. 
 
Немного о "страшилках" 

Источники и причины страшилок 

Как видно из сказанного, причины появления публикаций и передач, в 
которых грубо искажается религиозная действительность, самые разные. Это и 
элементарное невежество, и умышленное искажение обстоятельств и фактов, и 
искреннее заблуждение. 

На прилавках книжных магазинов сегодня можно купить самую 
разнообразную литературу, рассказывающую о различных религиозных 
организациях. Однако нередко данная литература, несмотря на ее претензии на 
объективность и светскость, носит сугубо конфессиональный и апологетический 
характер, когда все иные верования рассматриваются как заблуждение в отличие 
от какой-то одной конфессии. 

Профессиональный подход требует, чтобы журналист ориентировался 
на независимые источники и данные, полученные из одного источника, 
подтверждал по крайней мере из другого - также независимого. Так, для 
непредвзятого читателя должно быть понятно, что если справочник "Новые 
религиозные объединения России деструктивного и оккультного характера" 
выпущен Миссионерским отделом Русской Православной церкви - Московского 
Патриархата (Белгород, 2002), то он не может быть в полной мере 
беспристрастным, ведь этот источник назвать независимым нельзя. Он имеет 
ясную пропагандистскую направленность. И она видна в попытке дать 
классификацию так называемым деструктивным культам и в определении 
некоторых слов, которые используют также и журналисты. 

К "деструктивным религиозным объединениям" авторы справочника 
относят самые различные организации, в том числе экологические организации, 
последователей Порфирия Иванова, учение политолога Александра Дугина, 
коммерческий культ "Гербалайф", международную академию информатизации и 
т.п. 

В названном списке не хватает, пожалуй, Деда Мороза со Снегурочкой, 
Карлсона и других сказочных персонажей, а также нескольких десятков 
авторитетных общественных организаций. А к политологическому учению 
Александра Дугина логично было бы добавить политические позиции известных 
политологов или журналистов, таких, как Глеб Павловский, Михаил Леонтьев 
или кто-либо другой. 

Доктор философских наук, профессор кафедры религиоведения 
Российской академии государственной службы при президенте РФ М.О. Шахов 
справедливо считает, что справочники так называемого "антисектантского" 
направления часто содержат не вполне объективную информацию, поскольку 
конфессиональные СМИ неизбежно являются в той или иной мере 
пристрастными. 

А с точки зрения журналистики самое важное, что публикуемые 
сведения должны соответствовать действительности и не порочить честь и 
достоинство верующих и религиозных объединений. Очевидно, что огромное 
количество недостоверных данных, исходящих из средств массовой информации, 
постепенно перерастает в негативное отношение к представителям религиозных 
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меньшинств, а выпады против "сект" и "сектантов" разжигают ненависть по 
отношению к неправославным. 

Страшилка для школьников 
В "Основах безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ и учреждений начального 
профессионального образования, часть II" (М., 2002) утверждается, что 
международная религиозная организация "Армия Спасения", "представляя 
евангельскую протестантскую ветвь христианской церкви, по существу является 
военизированным формированием с жесткой иерархической системой, 
воинскими званиями и формой, приказами и четкой подчиненностью младших 
старшим". 

Наряду с "Армией Спасения" в данном учебном пособии к 
"деструктивным сектам" отнесены "Новоапостольская церковь", "Церковь 
объединения", "Церковь Христа", "Свидетели Иеговы", "Богородичный центр" и 
др. Указывается, что таких организаций по всей России более 1000. 
Подчеркивается, что "помимо официально зарегистрированных по сути 
тоталитарных организаций в российское образование стремятся внедриться ряд 
неформальных деструктивных течений и культов", "неуравновешенные" члены 
которых способны "на единичные экстремистские и террористические акции". 
Делается следующий вывод: "не вызывает сомнений, что основным 
направлением противодействия терроризму является достоверная информация о 
названных и других организациях, которые потенциально и реально питают 
такого рода явления". 

Однако не приводится ни одного достоверного факта, ни одного 
судебного решения относительно названных религиозных объединений. Смысл 
этой страшилки в том, чтобы "промыть мозги" подросткам, вызвать у 
школьников негативные эмоции к названным организациям. Доказательств 
"деструктивности" или, скажем, потворства терроризму, или "тоталитарности", 
разумеется, нет. 

Не случайно, что Европейский суд по правам человека принял к 
рассмотрению четыре жалобы, в том числе и от названных организаций, по 
фактам дискриминации и ущемления прав верующих. 

Страшилка для студентов 
"Глубинные, стратегические по последствиям, антисоциальные 

особенности деструктивных культов, - пишет Т.Н. Кильмашкина в учебнике (sic!) 
"Конфликтология: социальные конфликты" (М., 2004), - кроются в основах их 
вероучений, а не в официальных уставах или рекламных материалах. Адепты 
культа, идентифицируя себя с его учением, легко становятся фанатичными 
исполнителями всяких экстремистских положений. Мотивация сектантов, как 
правило, намного сильней и устойчивей, чем у обычных уголовных 
преступников. Таким образом, государство должно быть заинтересовано в 
исследовании особенностей вероучений сект, приводящих к безнравственным и 
противоправным деяниям. В нашей стране процессы появления различных 
духовных и иных культов приобрели широчайший размах". 

Далее к числу причин роста "сект" автор отводит "попытки расчленения 
истинной абсолютной религии - православия и других крупных традиционных 
созидательных вероучений". 

Автор учебника для студентов объявляет православие "истинной 
абсолютной религией", а членов организаций, иначе относящихся к 
христианству, сравнивает с уголовными преступниками. 

Такой текст нельзя считать ни научным, ни объективным, ни 
достоверным. В приведенном примере очень высок эмоциональный фон. Автор 
использует эмоционально насыщенную лексику, что не свойственно научной 
речи. Слова и словосочетания "сектанты", "фанатичные исполнители", 
"экстремистский", "уголовные преступники", "безнравственные и 
противоправные деяния" призваны настроить читателя на негативную 
эмоциональную волну. Доказательства при этом не приводятся. 

Объективный научный анализ показывает, что называемые автором 
"деструктивные культы" вовсе не антисоциальны. Наоборот, многие из них даже 
очень социально активны (в данном случае мы говорим, например, о 
протестантах - лютеранах, евангельских христианах, баптистах, пятидесятниках). 
Так, они проповедуют Евангелие, призывают соблюдать заповеди, поощряют 
рождение детей и укрепление семейных уз, проводят профилактическую работу с 
людьми по избавлению их от алкогольной, табачной и наркотической 
зависимости, поощряют честную трудовую деятельность, стремятся участвовать 
в общественной и политической жизни и т.п. 

А что пишет автор учебника? "Секты" стремятся "полностью завладеть 
человеком, сориентировать его исключительно внутрь секты, уничтожить все его 
свободные связи с миром"; "...по сути своей все секты в той или иной степени 
деструктивны и тоталитарны"; "...старые" секты - это отделившиеся в период 
Реформации от христианских церквей протестантские церкви (хотя по-
настоящему их нельзя назвать церквами)"; "в православии источником "старых" 
сект оказались старообрядцы-раскольники различных согласий. Отделяясь от 
большой (какой - неясно) секты, они с самого начала обречены на 
непрекращающееся собственное дробление... И хотя члены "старых" сект хранят 
свои семьи и добросовестны в работе, они нередко пассивны как граждане своей 
страны, склонны увиливать от воинской повинности, а, участвуя в общественном 
движении и политике, больше озабочены интересами своей секты"; "опасность 
деструктивных сект вытекает из криминальных наклонностей их внутренней 
жизни, зомбирования" и т.д. и т.п. Удивляешься, что такое может написать 
доктор наук! 
 
Традиционные и нетрадиционные религии 

Еще одной причиной, вызвавшей к жизни религиозные конфликты, 
стало деление религий на традиционные - православие (Sic! А не христианство 
как таковое), ислам, иудаизм и буддизм - и нетрадиционные (все остальные). 
Если подойти к данной проблеме с исторической позиции, то к традиционным 
религиям следовало бы также отнести и язычество с его многобожием (Перуном, 
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Даждьбогом, Сварогом и др.), и старообрядчество, и католицизм, и, безусловно, 
весь ряд протестантских деноминаций. 

Вне сомнения, язычество сыграло огромную социальную и 
культурообразующую роль, внесло заметный позитивный вклад в историю, 
традиции, культуру, язык и самосознание нашего народа и государства, да и 
всего человечества. Многие православные обряды и праздники в основе своей 
языческие. Индия, Китай, Япония, страны Юго-Восточной Азии и Полинезии, 
многие страны Африки, Центральной и Латинской Америки, Литва, Исландия, 
Норвегия являются странами, где языческие верования признаются 
государствами как неотъемлемая часть своей истории и культуры. 

На территории России есть ряд республик, где языческие верования 
коренных народов признаются и защищены законодательством (например, 
Марий Эл, Тыва, Бурятия, Якутия, Алтай). Сохраняются языческие верования и 
среди славянских народов. Однако они встречают наибольшие препятствия в 
реализации своих прав на свободу вероисповедания. 

Наглядным примером нагнетания атмосферы подозрительности и 
недоверия к представителям иных конфессий служит скандальное обращение 
группы представителей "патриотической общественности", включая 19 
депутатов Государственной Думы, в Генеральную прокуратуру с требованием 
возбудить дело о запрете всех религиозных и национальных еврейских 
объединений, основанных на морали Шулхан Арух, как экстремистских. Газета 
"Русь православная" опубликовала на своем вебсайте 11 января 2005 года это 
обращение под заголовком "Еврейское счастье, русские слезы". 

Значительная часть претензий к еврейскому народу "Обращения 19-ти", 
как назван этот документ в прессе, обосновывается ссылками на книгу "Кицур 
Шулхан Арух", изданную на русском языке. В частности, в книге якобы 
утверждается, что христианство - это идолопоклонство, что запрещается 
"обучать неевреев ремеслу", что "еврейке не следует помогать нееврейке при 
родах", что при денежных расчетах "если нееврей ошибся сам, разрешается 
воспользоваться его ошибкой", что "его [нееврея] семя рассматривается как семя 
скотины", что "запрещается спасать их [неевреев-акумов], когда они близки к 
смерти", что "деньги акума суть как бы добро бесхозное, и каждый, кто пришел 
первым, завладеет им", что "по отношению к акуму не существует обмана". 

"Обращение" вызвало скандал и вскоре было отозвано, некоторые 
депутаты поспешили откреститься от своих подписей, а обе палаты 
Федерального Собрания осудили его. Однако уже 21 марта 2005 года в 
Генеральную прокуратуру было передано "Письмо пятисот". Официальное 
название этого документа - "Обращение к Генеральному прокурору РФ В.В. 
Устинову в связи усилившимся применением к русским патриотам ст. 282 УК 
РФ "о возбуждении национальной розни" по отношению к евреям". 

Несмотря на то, что высшие органы власти России осудили призывы к 
запрету еврейских общественных объединений, в Москве 4 ноября 2005 года 
состоялись шествие и митинг националистических сил. А во время 
предвыборной кампании в Москве в ноябре 2005 года в агитационной листовке, 

изданной ЛДПР (лидер - В.В. Жириновский) тиражом в 1 млн. экземпляров, 
предлагалось "закрыть Москву от выходцев с юга" и "запретить религиозные 
секты". Тенденция, как видим, налицо: в стране нарастает волна религиозно-
националистических настроений и выступлений. В случае усиления этой 
тенденции мы можем оказаться у порога превращения этнорелигиозных 
конфликтов в настоящую войну на национальной и религиозной почве. 

Вне всякого сомнения, терроризм часто имеет религиозные корни. Хотя 
ни одна крупная религия не заражена терроризмом, но внутри любой религии (и 
христианства, и ислама, и даже буддизма), как считают некоторые авторитетные 
исследователи религии, есть люди, которые исповедуют конфликтность, 
терроризм. То есть, если официальные доктрины всех религий провозглашают 
идеалы любви, терпимости, то практически в любой религии имеются фанатики, 
готовые ради доказательства своей приверженности религиозной доктрине 
определенного типа и ради осуществления мессианских идей, борьбы с 
еретиками и "сектантами" пойти на совершение преступлений (убийства, взрывы, 
поджоги). 

Сегодня исламский фундаментализм часто называют источником 
терроризма. Однако терроризм не подпитывается фундаментализмом, потому что 
основы практически всех религий как раз отрицают терроризм, в частности 
заповедью "не убей". Иначе говоря, террористические организации, соотнося 
свои действия с каким-либо вероучением, на самом деле лишь спекулируют на 
религии. Например, вырывая из контекста нужные для оправдания себя и своих 
действий слова, как-то: 

"Не берите из них друзей, пока они не выселятся по пути Аллаха; если 
же они отвратятся, то схватывайте их и убивайте, где бы ни нашли их. И не 
берите из них ни друзей, ни помощников" (Коран, Пер. И.Ю. Крачковского. М., 
1963. Сура 4.91.); "Избивайте многобожников, где их найдете, захватывайте их, 
осаждайте, устраивайте засаду против них во всяком скрытом месте!" (Сура 9.5); 
"А когда вы встретите тех, которые не уверовали, то - ударь мечом по шее; а 
когда произведете великое избиение их, то укрепляйте узы" (Сура 47.4). 

Однако подобное можно найти и в Библии: "Не думайте, что Я пришел 
принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, Ибо Я пришел 
разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. 
И враги человеку - домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, 
не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин 
Меня" (Евангелие от Матфея. Глава 10, стихи 34-37). 

В итоге получается, что Библия, Коран и другие священные писания 
будто призывают к насилию, к убийствам? Разумеется, это не так. 

Журналистам надо быть также осторожными при ссылке на экспертов, 
которые не всегда компетентны и объективны. Автору этих строк довелось 
допрашивать в суде экспертов, которые, побывав на богослужении 
протестантской общины, дали религиоведческое экспертное заключение. В ходе 
допроса выяснилось, что один из них - врач-психиатр, другой - патологоанатом. 
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В своем заключении они написали, что это деструктивный культ, 

поскольку на стенах нет икон, отсутствуют крестные знамения, пастор 
произносит во время проповеди имя Иисус, но не Христос, и ссылается не на всю 
Библию, а цитирует ее выборочно. И, наконец, самым серьезным обвинением 
явилось отсутствие медицинской лицензии на молитву за исцеление больных! На 
вопрос адвоката, знают ли они мировые религии и особенности протестантизма, 
ответ был отрицательный. 

Суд, разумеется, критически оценил такое заключение и отклонил все 
претензии к общине, которая оказалась типичной протестантской церковью. 
Однако журналисты, не разобравшись и не дождавшись решения суда, 
поспешили сообщить читателям, что разоблачена очередная деструктивная 
организация. 

Приведем другой пример. Доцент кафедры этнографии Омского 
государственного университета, кандидат исторических наук А.Г. С-в дал 
экспертное заключение относительно мусульманской религиозной литературы, 
распространявшейся жителем города Омска. Не найдя в представленных ему 
книгах (автор - известный исламский просветитель Сайд Нурси) призывов и 
побуждений к совершению антиобщественных действий, он тем не менее 
пришел к выводу, что: 

"целью выпуска этих изданий является пропаганда определенного 
течения в суннитском направлении ислама, носящим явно фундаменталистский 
характер (...) Во всех представленных сочинениях проводится мысль о явном 
превосходстве ислама над другими религиозными системами (включая 
христианство и иудаизм), тем самым сторонники этого религиозного 
направления изначально ставятся выше представителей других конфессий". 

Однако известно, что мысль о превосходстве "своей" религии над 
другими является одной из главнейших в проповеди любого из религиозных 
направлений. И профессор С.Д. Мезенцев, проведший параллельную экспертизу, 
пришел к противоположному выводу. В качестве иллюстрации в части 
сравнительного религиоведения Мезенцев привел несколько положений: 

а) Православная литература: "Все секты появились много позже Церкви 
Христовой. Секты пошли не от Христа и Апостолов, но выдумали их люди. 
Какая, когда и от кого секта пошла - известно, и на всякую можно выдать 
метрики. Латинство (1054), Лютеранство от Мартина Лютера (1517), 
Англиканство от короля Генриха (1539), Баптизм от Николая Шторка и Фомы 
Мюнцера (1521), Пашковщина от Якуба Шпенера (1705), в России от Пашкова 
(1870), Адвентизм от американца Вильяма Миллера (1831), Толстовщина от Льва 
Толстого (1881). Молоды все секты и всех их до тысячи; создали их люди, по 
научению дьявола" (Варжанский Н. Оружие правды. М., 1991. С. 10). 

б) Католическая литература: "Это и есть единственная Церковь, которую 
мы исповедуем в Символе веры как единую, святую, кафолическую и 
апостольскую, которую Спаситель наш, по воскресении Своем, поручил пасти 
Петру (Ин. 21:17), и ему же и другим апостолам вверил ее распространение и 
управление (Ср. Мф. 28:18), и навсегда воздвиг ее как "столп и утверждение 

истины" (1Тим. 3:15). Эта Церковь, основанная и организованная в этом мире как 
общество, осуществлена в Церкви католической, управляемой преемником Петра 
и епископами, находящимися в общении с ним, хотя и вне ее состава обретаются 
многие элементы освящения и истины, являющиеся дарами, свойственными 
Церкви Христовой, которые побуждают к кафолическому единству" 
(Догматическая конституция о Церкви (Свет народам) // Второй Ватиканский 
Собор. Конституции, Декреты, Декларации. Брюссель, 1992. С. 13). 

в) Атеистическая литература: "...возникновение и развитие атеизма как 
теоретической и практической деятельности по преодолению религии с выходом 
на более высокие рубежи духовной активности - закономерный процесс. Его 
истоки уходят в далекое прошлое, у него глубокие корни, и сам он является 
неотъемлемой составной частью общего социального прогресса, одним из 
свидетельств неуклонного духовного роста человечества" (Основы научного 
атеизма. М., 1989. С. 96). 

Профессор Мезенцев С.Д. подчеркивает, что ни одна из приведенных 
книг на основании утверждения превосходства либо православия, либо 
католицизма, либо атеизма не запрещена для распространения в России и что 
А.Г. С-в предвзято отнесся к религиозной мусульманской литературе, 
предоставленной ему на экспертизу правоохранительными органами г. Омска. 
 
Вместо заключения  

В настоящее время в средствах массовой информации вновь 
приобретает утраченный смысл формула С.С. Уварова, министра народного 
просвещения при царе Николае I: "Православие. Самодержавие. Народность", 
которая противопоставляется ценностям свободы, демократии и права. 

"Самодержавие, - пишет, например, преподаватель Московской 
духовной академии РПЦ доктор богословия М.М.Дунаев, - есть такая форма 
правления, при которой Бог наделяет самодержца всей полнотою власти, делая 
его поистине самодержавным, а он, в свою очередь, сознавая это, разделяет 
полученную священную власть со своими подданными. Источником же 
всеобщей власти остается всегда воля Творца. И чем последовательнее и полнее 
такая власть будет следовать Промыслу, тем могущественнее она будет и тем 
благоденственнее станет жизнь вверенных этой власти. В демократии же 
источником власти, разумеется, всегда воля той или иной (порою весьма малой) 
части людей, считающих себя вполне самовольными. Ни о какой 
промыслительной воле Вседержителя никто в демократии и думать не желает. 
Человеку лестно мнить себя самовольным, поэтому демократия для него ныне 
становится кумиром. Демократия есть одно из проявлений первородной 
поврежденности человеческой природы. Эта поврежденность охватывает всю 
сферу бытия, в политике она оборачивается обожествлением принципов 
демократии". 

Безусловно, демократия не идеальна, но она лучшим образом, чем 
другие формы правления, соответствует плюралистическому, 
многонациональному, многоконфессиональному обществу, в котором 
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многочисленные интересы, подчас противоположные друг другу 
(конфликтующие друг с другом), посредством устанавливаемого людьми 
механизма приводятся к равновесию. Самодержавие же в идеальном его виде, 
видимо, просто невозможно (и не очень понятно, что значит "идеальное 
самодержавие"). При попытке практической реализации самодержавия, как 
правило, получается прямо противоположный результат - деспотия, 
авторитаризм и даже тоталитаризм. 

В современной России гражданский мир может и должен быть устроен 
на принципах, отвечающих религиозным представлениям и традициям всех 
людей и всех народов, обеспечивающих их подлинное равенство. Ибо 
невозможно создать стабильный мир, базируясь на одной религии, одной системе 
ценностей, в ущерб всем остальным. 
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Європейський суд з прав людини в Страсбурзі задовольнив скаргу групи 
Свідків Єгови з Челябінська, які звинуватили місцеві власті в незаконному 
зриві їх богослужіння і розірванні договору оренди на молитовне 
приміщення. 16 квітня 2000 року голова комісії з прав людини при 
губернаторі Єкатєріна Горіна в супроводі співробітників міліції в грубій 
формі зірвала богослужіння Свідків Єгови. Наступного дня під тиском 
представників влади директор ПТУ №85, де проходили збори громади, 
повідомив, що договір оренди буде розірвано "у зв'язку з певними 
порушеннями, допущеними адміністрацією училища під час його укладання". 
Більше 100 членів релігійної організації подали позов до Совєтського суду 
Челябінська, звинувачуючи Є.Горіну і співробітників міліції в порушенні їх 
конституційних прав на свободу совісті і віросповідання. Проте суддя не 
задовольнила скаргу єговістів. 9 вересня 2004 року скарга Свідків Єгови була 
прийнята до розгляду Європейським судом з прав людини. Після двох з 
половиною років служителі Феміди в Страсбурзі визнали, що у випадку з 
челябінськими членами громади була порушена дев'ята стаття Європейської 
конвенції з прав людини (свобода думки, совісті, релігії) і шоста (право на 
справедливий судовий розгляд). Суд ухвалив, що Російська Федерація 
зобов'язана виплатити заявникам 30 тисяч євро як відшкодування морального 
збитку і компенсувати витрати - 60 тисяч 544 євро. 

Комісар Ради Європи з прав людини Томас Хаммарберг виступив на 
підтримку канонічної Православної Церкви в Україні. "Ми не можемо 
уявити, щоб в XXI столітті в одній з провідних країн Європи були безправні 
люди. Життя й діяльність Церкви обов'язково повинні бути юридично 
оформленими. Вона не тільки повинна без проблем володіти своїм майном, 

але й мати гарантії захисту прав як громади, так і окремих віруючих", - сказав 
він у бесіді з митрополитом Київським і всієї України Володимиром в грудні, 
перебуваючи в Києві, повідомляє сайт представництва Російської 
Православної Церкви в Страсбурзі. Зі свого боку владика звернув увагу 
комісара з прав людини на те, що Українська Церква не має статусу 
юридичної особи з часу проголошення Україною незалежності, що породжує 
багато проблем. Одна з них - неможливість володіти майном на законній 
підставі. За словами митрополита, держава не поспішає повертати стародавні 
церковні книги, передавати архівні матеріали про репресії 
священнослужителів і мирян, про експропріацію церковного майна. Як 
відзначив митрополит Володимир, в даний час близько 900 об'єктів церковної 
власності використовуються не за призначенням, а ті храми, які повернені 
Церкві, важко зареєструвати як церковну власність, храми і монастирі 
обкладені податками. Владика також вказав на проблеми, які виникли 
унаслідок церковного розколу. На його думку, "головний біда навіть не в 
тому, що в 1992 році багато хто пішов за схизматизмом (розкольниками)", а в 
тому, що "це питання до цих пір залишається невирішеним на законодавчому 
рівні". "Виходить, що сьогодні будь-яка людина може зодягтися в 
священицький одяг і назвати себе митрополитом або навіть патріархом", - 
заявив митрополит Володимир. Іншою проблемою, за його словами, є те, що 
держава дозволила представникам тих православних громад, які відкололися, 
здійснювати богослужіння в храмах канонічної Церкви по черзі з її 
священнослужителями. В ході зустрічі обговорювалися також такі питання, 
як невчасного виконання органами місцевої влади судових рішень про 
передачу Церкві майна, затримка у ряді регіонів впровадження в учбові 
програми загальноосвітніх шкіл основ християнської етики, відсутність 
визнання на державному рівні духовної освіти. 

Кубинська Католицька церква в Різдво молиться про соціальний мир та 
спокій на острові в зв'язку з хворобою лідера країни Фіделя Кастро. У 
своєму пастирському посланні віруючим архієпископ Гавани, кардинал 
Хайме Ортега, зауважуючи про стан здоров'я Фіделя Кастро, який в кінці 
липня переніс хірургічну операцію на кишечнику і на період реабілітації 
передав свої владні повноваження молодшому братові Раулю Кастро, 
закликав молитися в різдвяну ніч про те, щоб "ніяка подія не зруйнувала 
соціальний мир та і спокій в країні". У серпні, опісля декілька днів після 
звістки про операцію Фіделя Кастро, Кубинська Католицька церква провела 
загальнонаціональний молебень про "дарування здоров'я" лідерові і "послання 
осяяння" тим, хто замінив його на державних і партійних постах. Після 
перемоги революції 1 січня 1959 року відносини між державою і церквою на 
Кубі більше 30 років залишалися напруженими і холодними. Проте суворі 
випробування, що звалилися на кубинський народ разом з глибокою кризою, 
викликаною розпадом СРСР і крахом всієї соціалістичної системи, що раніше 
забезпечували нормальне функціонування економіки острова, примусили 
власті Куби переглянути свої підходи до релігії. У 1992 році з Конституції 



60                               61 
Куби зникло визначення "атеїстична держава", замість нього з'явилося 
зобов'язання держави "визнавати, гарантувати і поважати свободу 
віросповідання". Але справжнє потепління відносин між офіційною владою і 
Церквою відбулося напередодні і під час візиту на Кубу в січні 1998 року 
Папи Римського Івана Павла II, в ході якого вищий ієрарх Католицької церкви 
зустрічався з Фіделем Кастро. Саме напередодні цього візиту день 
католицького Різдва, 25 грудня, був оголошений на Кубі святковим і 
неробочим. 

Європа і Сполучені Штати відрікаються від Христа. У країнах Заходу 
ведеться нещадне винищування всього, що пов'язане з християнськими 
традиціями, - повідомляє Християнський Мегапортал www.invictory.org з 
посиланням на vlasti.net. Нинішні різдвяні свята в Західній Європі і США 
наочно показують, наскільки неправі Бен Ладен і його прихильники, 
називаючи своїх противників з цих країн "хрестоносцями". Вже що-що, а цей 
епітет застосований до них абсолютно незаслужено. Переддень Різдва на 
Заході цього року ознаменувався цілим рядом подій, які свідчать про те, що 
європейська цивілізація у своєму "політкоректному пориві" готова порвати з 
базовими принципами існування, які визначали її буття впродовж півтора 
тисячоліть. І якщо минулого року все обмежилося заміною слова "Різдво" 
якимись абстрактними "зимовими святами", то цього року Америка й Англія, 
схоже, готові розлучитися з самим символом цього Великого Свята – 
Різдвяною ялинкою. За повідомленнями ЗМІ, 74% працедавців у 
Великобританії готові заборонити співробітникам прикрашати свої офіси до 
Різдва із-за побоювань образити людей іншого віросповідання. Цей прогноз 
повністю підтвердився: майже три чверті керівництва британських фірм 
заборонили у себе встановлювати різдвяні ялини. Згідно з дослідженням 
однієї з юридичних компаній, основні причини офіційної заборони – 
побоювання образити почуття людей іншої віри і небажання виглядати 
непрофесійно, а також впевненість, що наявність різдвяних ялин в офісах 
може значно понизити працездатність "скривджених" співробітників, 
внаслідок чого компанія потерпить збитки. 

Голова Держкомітету по роботі з релігійними організаціями Азербайджану 
Ідаят Оруджев спростував повідомлення деяких ЗМІ про закриття в 
країні громади Свідків Єгови і арешт керівників цієї організації. "Ніяких 
арештів не було, і організація не закрита. Громада "Свідки Єгови" пройшла 
державну реєстрацію, і якщо постане питання про її закриття, тут повинна 
бути думка нашого комітету і наше звернення до суду", - сказав він в інтерв'ю 
агентству "Інтерфакс". За його словами, за ті п'ять місяців, які він керує 
Держкомітетом, жодну громаду, жодну релігійну організацію в Азербайджані 
не було закрито. Про це повідомляє "Newsru.com" 

У запроваджений Дж.Бушем День свободи віросповідання (це - 16 січня) він 
зокрема сказав: "Ми сьогодні згадуємо про ухвалення Закону Вірджинії про 
свободу віросповідання 1786 року, автором якого був Томас Джефферсон, і 
вшановуватимемо передбачену Першою поправкою захист свободи 

віросповідання. Століттями люди приїжджають до Америки, прагнучи вільно 
служити Всемогутньому. Сьогодні наші громадяни сповідують різну віру, і 
ми вітаємо кожну релігію. Та все ж в багатьох країнах люди живуть без 
свободи здійснювати релігійні обряди на свій розсуд, а деякі стикаються з 
переслідуваннями за свою віру. Моя адміністрація працює з нашими друзями 
і союзниками по всій земній кулі, просуваючи загальні цінності і поширюючи 
дари свободи на всі куточки миру. Свобода є дар від Всемогутнього, 
відображений в серці і душі кожного чоловіка, кожної жінки і кожної дитини, 
і ми повинні продовжувати обстоювати важливість свободи віросповідання в 
країні і за кордоном". 

Одна із загальноосвітніх шкіл Англії заборонила католицькій дівчинці 
носити розп'яття. Причинами цього школа назвала загрозу здоров'ю і 
безпеці, - повідомляє Християнський Мегапортал www.invictory.org з 
посиланням на Catholic News Agency. Саманта Дівайн (Samantha Devine), 13-
річна учениця неденомінаційної школи Robert Napier School в Джіллінгемі, 
графство Кент, Великобританія, зауважила, що продовжуватиме носити 
срібне розп'яття, навіть якщо її за це виключать з школи. Як повідомляє 
Телеграф (The Telegraph), Пол Джексон (Paul Jackson) директор школи, 
наголошує, що школа має свої правила, відповідно до яких, ювелірні вироби 
не дозволяється носити учням з 7 до 10 класів. "Ми зробимо єдине 
виключення з правил, якщо ювелірні вироби є обов'язковою вимогою певної 
релігії", - сказав він. "Я горджуся своєю вірою і це - моє право носити хрестик 
на шиї, - говорить Дівайн. - Я не можу зрозуміти, чому школа думає, що 
розп'яття на тоненькому срібному ланцюжку є загрозою для здоров'я і 
безпеки. Іншим релігіям дозволяють показувати свої атрибути віри, вони 
можуть носити браслети і тюрбани, чому я не можу носити хрестик, щоб 
показати, що вірю в Бога?" Школа запропонувала дівчинці носити хрестик як 
нагрудний знак. Але її отець відкинув цю пропозицію, оскільки 
політкоректність зайшла вже дуже далеко, повідомляє Christian Today. Група 
з захисту прав людини Liberty сумнівається, що носіння релігійних ювелірних 
прикрас несе загрозу здоров'ю і безпеці дітям під час стандартних уроків. 
Нагадаємо, що це вже не перший випадок заборони носити хрестики у 
Великобританії. Схожий інцидент відбувся, коли Надя Евейда (Nadia Eweida), 
робітниця British Airways судилася з авіакомпанією за право носити розп'яття 
на роботі. British Airways відмінила свою заборону носити хрест після того, як 
на компанію ринула хвиля незадоволеності і протесту з багатьох країн миру. 

Апеляційний суд штату Північна Кароліна, США, зобов'язав суд першої 
інстанції розглянути позов, що вимагає визнати законною клятву свідка 
на Корані або будь-якій іншій релігійній книзі крім Біблії, - повідомляє 
Християнський Мегапортал www.invictory.org з посиланням на lenta.ru і 
агентство Associated Press. Як заявив представник ACLU, уряд не повинен 
підтримувати певні релігійні цінності за рахунок нехтування іншими, але 
зобов'язаний надати віруючим громадянам право давати присягу на тому 
релігійному тексті, на якому заснована їх віра. 
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Міжнародна християнська організація International Christian Concern (ICC) 
визначила 10 країн, в яких християни зазнають найжорстокіших 
утисків, - повідомляє Християнський Мегапортал www.invictory.org з 
посиланням на Christian Post. Група з прав людини, заснована у Вашингтоні, 
закликає звернути увагу на зростання гонінь на християн в країнах з 
комуністичним урядом і ісламських націях. Ірак, названий ICC другим в 
списку країн-переслідувачів християнства був прикладом зростаючого 
протистояння. ICC відзначила, що війна в Іраку відбилася ненавмисним 
тиском на християн з боку озброєних мусульман. За останні два роки 27 
церков в Іраку пережили напад або бомбардування, як повідомляє організація 
Christian Solidarity International. Звіт ICC також висвітив радикальний іслам в 
Африці. В Сомалі, південна частина якої знаходилися під контролем 
ісламського військового угрупування, яке звинувачують у співпраці з Аль-
Каїдою, ісламісти переслідують , а той часто фізично знищують тих громадян, 
які за релігійним світоглядом є християнами . Група з прав людини сказала, 
що Спілка Ісламських Судів (Union of Islamic Courts) в Сомалі сприяють 
розвитку насильства проти християн в Сомалі і Ефіопії. "З гоніннями 
потрібно і можна битися, - говорить президент Джеф Кинг (Jeff King). - 
Релігійні гоніння повинні бути відслідковані і зупинені на міжнародному 
рівні". ICC ranks the world's worst persecutors of Christians as following: Список 
країн, де більше всього пригноблюють християн: 1. Північна Корея. 2. Ірак. 3. 
Ефіопія. 4. Саудівська Аравія. 5. Сомалі. 6. Іран. 7. Еритрея. 8. Китай. 9. 
В'єтнам. 10. Пакистан. 

Правозахисна організація, яка займається моніторингом випадків 
переслідування християн, оприлюднила свій ТОП-10 таких подій за 2006 
рік, - повідомляє Християнський Мегапортал www.invictory.org з посиланням 
на українське видання Christian Today. 
1. Мовчазні хвилі переслідувань в Ірані. Іранська влада втілює в життя 
клятву президента країни Махмуда Ахмадінеджада "зупинити 
християнство в цій країні" (2005). У 2006 році хвилі арештів 
християнських лідерів стали частиною кампанії з протистояння 
бурхливому зростанню домашніх церков. Влада вимагає від колишніх 
мусульман зречення від християнства. У випадку, якщо вони не зречуться 
своєї віри, то будуть поміщені у в'язницю або навіть страчені за "зраду". 
Неодноразово поліція застосовувала силу по відношенню до християн, 
навіть до жінок, заарештовуючи їх за "євангелізаційну діяльність" і "дії, 
які загрожують національній безпеці Ірану". 

2. Еритрея. Нехтуючи закликами з боку міжнародного співтовариства, 
ізоляційний режим в африканській країні підсилив свій тиск на Церкву в 
2006 році, піддаючи християн тортурам, навіть до смерті, і контролюючи 
діяльність християнських лідерів. Більше 2000 громадян Еритреї, за 
даними Compass Direct, нині ув'язнені за свою віру. В жовтні минулого 
року влада країни заарештувала 150 християн, серед яких десять матерів, 
які, зважаючи на жахливі обставини, в яких вони опинилися, були 

вимушені покинути своїх немовлят. В Еритреї заборонені всі релігійні 
групи, які офіційно не дозволені урядом (легітимними вважаються тільки 
православна, католицька і лютеранська церкви, а також іслам). 

3. Ірак. В Іраку християнські лідери стали мішенню бойовиків ісламізму, які 
вважають викрадання людей дуже прибутковим бізнесом. Екстремісти 
вбили пастора Пресвітеріанської церкви після його викрадання в місті 
Мосул в листопаді минулого року. В жовтні ісламізм викрав і обезглавив 
священика Сирійської Православної церкви, залишивши його тіло прямо 
на вулиці. Мішенню для викрадачів ставали також і жінки. Їх ґвалтували, 
після чого серед тих жінок, які пережили подібне, навіть після звільнення з 
в’язниці почастішали випадки самогубств.  

4. Обурення серед мусульман. Карикатури на пророка Магомета в датській 
газеті і виступ Папи Римського в Реґенсбурзі спровокували спалах 
насильства в різних країнах. У Нігерії в лютому був убитий католицький 
священик, а в іншому штаті 50 християн, коли розлючені карикатурами 
мусульмани спалили 31 церкву. У Туреччині подвійним пострілом в спину 
був застрелений прямісінько перед вівтарем отець Андреа Санторо. У 
Пакистані демонстрації протесту проти карикатур проходили в трьох 
найбільших містах. 19 лютого близько 500 мусульман спалили дві церкви і 
школа монастиря в одній з південних провінцій.  

5. Індонезія. У листопаді минулого року один з екстремістів під час судових 
слухань з приводу вбивства 29 жовтня 2005 років чотирьох школярок 
визнав, що брав участь в здійсненні цього злочину. Група озброєних 
мачете чоловіків напала на чотирьох дівчаток, коли вони йшли в 
християнську школу. Екстреміст на ім'я Хасануддін визнав, що вбивство 
планувалося як "подарунок" на святкування закінчення Рамадана. Але, за 
словами вбивць, це також була помста за смерть мусульман під час 
міжрелігійних зіткнень в північній провінції Центрального Сулавеса з 
1998 по 2001 рік. 

6. Кампанія прихильників індуїзму в Раджастані (Індія). Одна з 
політичних партій Bharatiya Janata Party (BJP) - крило однією з 
екстремістських організацій, яка зараз перебуває при владі в штаті 
Раджастан, проводить кампанію проти християн. На думку представників 
Compass Direct, чітко простежується координація дій між владою і 
екстремістами. У березні минулого року поліція штату Раджастан 
заарештувала Семюеля Томаса, президента місії і сина архієпископа 
М.А.Томаса, її засновника. Тим часом сирітські притулки місії, школи та 
інші служіння знаходилися під тиском, анулювалися ліцензії Біблійного 
інституту, притулку, школи та лікарні. Хоча з часом вони були тимчасово 
відновлені. 

7. Нігерія. Освітні заклади стали новим полем бою для ісламізму в Нігерії, 
який прагне розповсюдити свою релігію силою. Від цього страждають 
викладачі і студенти шкіл та університетів. Убито 20 християн і спалено 
дві церкви разом з будинками віруючих. В одному коледжі викладача-
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християнина звинуватили в богохульстві і розпалюванні конфліктів після 
того, як він намагався дисциплінувати учня, що запізнився на урок. Учні-
мусульмани напали на учнів-християн і викладачів, спалили чотири 
будинки, у тому числі й будинок вчителя. 

8. Засуджений пастор в Китаї. 29 червня 2006 року Чи пастор Жанг Ронг 
Янга був засуджений на сім з половиною років ув’язнення. Провідного 
лідера руху домашніх церков заарештували в грудні 2004 року без 
офіційних на те звинувачень.  

9. В'єтнам. Самі християни країни називають прогрес в країні в області 
свободи релігії "більш, ніж скромним". Вони були, м’яко кажучи, 
здивовані, коли після свого візиту до їхньої країни посол США з питань 
релігійної свободи Джон Ханфорд визнав прогрес в питанні дотримання 
релігійної свободи в країні, назвавши його "величезним". Між тим, тільки 
18% всіх євангельських церков у країні визнані законними. 

10. "Демократія в афганському стилі". ЗМІ повідомляли про афганця, 
якому загрожувала страта за перехід з ісламу в християнство. Після його 
арешту розпочалися арешти й утиски інших християн. Так, влада 
заарештувала Абдула Рахмана в лютому минулого року за навертання в 
християнство. Після цього заарештували ще двох афганців. Рахмана за 
його злочин засудили до смерті. Хоча за останні два роки ісламські 
бойовики вбили п'ятьох християн за відмову від ісламу, випадок Абдула 
Рахмана – перший судовий розгляд за останні десятиліття. Прокурор 
Абдул Васі назвав Рахмана "зрадником ісламу". "Ми – мусульмани, і 
приймати християнство – означає протидіяти нашим законам". 

 
 

 
НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 

ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 
ü Мицик В.Ф. Священна країна хліборобів. - 2006. На основі досліджень 

останніх десятиліть у книзі розкриваються походження, розвиток, зв’язок із 
вищими силами, філософські аспекти буття та історична доля трипільців-
хліборобів, їхні господарські вміння та духовні устремління, космотворчий 
феномен цієї хліборобської цивілізації епохи неоліту, її зв’язок з наступними 
історичними культурами. 

ü „Євангеліє від Іуди” Джеффрі Арчера буде надруковане лише в березні ц.р., 
але вже в пресі з’явилися статті католицьких авторів, які відкидають основну 
ідею книги. Арчер вважає, що Іуда – не зрадник. Своїм вчинком він хотів 
заставити Ісуса виконувати ту місію, з якою прийшов, а не благати свого 
Небесного Батька: „Хай мине мене чаша ця”. Та й яка потреба була в Іуді-
зраднику, коли Ісус вільно в’їздив на ослі в місто, всі його бачили і не 
потрібний був якийсь навідник. Іуда сподівався, що, в’їхавши до Єрусалиму, 

Месія-Цар Іудейський вижене загарбників-римлян, здобуде перемогу для 
іудеїв – приведе їх до власного царства. 

ü Свобода совісті та віросповідання: в контексті міжнародних й 
українських правових актів та релігійних документів (витяги). 
Упорядник і автор передмови М.Бабій.- К., 2006. В збірник включені 
витяги з основних міжнародних правових актів, прийнятих ООН. Радою 
Європи та ОБСЄ, Конституції і законів України щодо свободи совісті, 
віросповідання, діяльності релігійних організацій, а також (і це вперше в 
такого формату збірниках) відповідних декларацій, інших документів 
релігійних організацій з означених проблем. Збірник буде корисним для 
державних службовців, керівників різних конфесій і різного масштабу 
релігійних спільнот, для всіх, кого турбують питання свободи совісті і 
віросповідань. 

 
 
 

КОНФЕСІЇ УКРАЇНИ В ІНТЕРНЕТІ 
 
Церкви України здолали свій 

консерватизм і для пропаганди себе й 
самозвеличення через порівняння з 
іншими конфесіями активно входять у 
світову мережу Інтернет. Свої сайти в 
Інтернеті Православні Церкви Московського (orthodox.оrg.ua) і Київського (www. 
uaorthodox.org) Патріархатів використовують для оприлюднення того 
протистояння, яке є нині між ними. Більш інформативним виглядає другий сайт 
Київського Патріархату (cerkva.info). Живе спілкування парафіян-католиків 
можна пізнати на сайті-блоці community.Livejournal.Com/st_alexander. Всю 
громаду католиків Києва репрезентує сайт „Католицький медіа-центр” 
(www.catholicmedia.оrf.ua). Київська міська єврейська спільнота сформувала свій 
сайт www.jew.Kiev.ua, який розкриває різні аспекти релігійного життя іудея. Має 
свій сайт також Центральна синагога Бродського (merkaz.Kiev.ua). Тут можна 
знайти більше інформації про звичаї євреїв, традиції хасидів. Духовне 
Управління мусульман України, очолюване муфтієм Ахмедом Тамімом, 
виходить у простір сайтом www.islamyat.org Буддизм для України – це екзотика. 
Одна із його шкіл – Карма Кагью – розповідає про себе на сайті 
www.buddhism.оrg.ua Інтернет дає можливість ввійти до рідновірів і навіть Білих 
Братів. Ті, хто розглядає нові релігійні течії як деструктивні феномени, також 
пролізли в Інтернет зі своїм блюзнірством (www. ukrsekta.info). 

Ми живемо в суспільстві свободи совісті, а відтак кожний має право не 
тільки на релігійну віру, а й на нерелігійне мислення. Для них є сайт „Атеїзм в 
Україні” (uath.org) . Віддамо належне авторам цього сайту: вони надто толерантні 
щодо різних релігій, прагнуть не образити почуття релігійної людини. 
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НАШ КАЛЕНДАР 

 
 
 

ПРОФЕСОРУ ІВАНУ МУЗИЧЦІ – 85 
 
В кінці минулого року отець-

професор Іван Музичка відзначив своє 
вісімдесятип’ятиріччя. Він належить 
до тих мислителів української 
діаспори, про яких стало можливим 
вільно говорити лише в незалежній 
Україні. Народився отець в 
прикарпатському Пукові – селі, як він 
пригадує, „національно свідомому”, 
яке „йшло з духом часу”. Тут був 
Народний дім, активно працювала 
читальня, різні гуртки, діяв хор і 
оркестр. Духовним центром села була 
церква, богослужіння в якій „були для 
нас атракцією душ”. Добрим словом згадує отець „свідомого українця” 
Михайла Вереса – директора Пуківської шестикласної школи, яку він 
закінчив у 1934 році. Потім, до 1941 року, Іван Музичка навчався у 
Рогатинській гімназії, яку поляки неодноразово закривали за її 
неблагонадійність, надто український дух. Тут активно працювали гуртки 
„Пласту” і „Відродження”, жив дух націоналізму Донцова. Водночас юнак 
закінчив заочно факультет теорії музики і гармонії Інституту народної 
творчості у Львові, а в перші роки війни вже учителював в рідному селі і 
сусідньому Путятині, працював у Рогатинській вчительській семінарії. 

З перших років формування Української дивізії „Галичина” Іван 
Музичка йде до неї добровільно. „Були це молоді люди,- пригадує він,- які за 
тодішніх обставин не думали про якусь „нову Європу”, яку хотів створити 
Гітлер, чи новий лад у світі за теоріями нацизму, а мріяли таки про свою 
вільну Україну, яку треба у воєнній суматосі здобути чи бути готовими її 
здобувати”. Набутий санітарний вишкіл дав можливість працювати санітаром 
амбулаторії дивізійного госпіталю. Далі – англійський полон, а з нього – 
можливість зреалізувати омріяну давню мету – стати священиком. В 
листопаді 1945 Іван Музичка став студентом Папської колегії ім. святого 
Йосафата. Проте навчання тут було так організоване, що, пригадує він, „як 
над собою працюєш, таким і станеш”. Гімназійна схоластика віддаляла від 
життя і потреб Церкви. Прийшлося шукати інші джерела одержання знань. 
Водночас юнак вивчає філософію в університеті „Урбаніяна”, а богослов’я – в 
університеті „Пропаганда Фіде”. В 1951 році Іван Музичка захищає 
дисертацію на тему „Вода у Східній Літургії”. В цьому ж році єпископ Іван 

Бучко рукоположив його на ієрея. Більше 20 років Іван Музичка служить в 
парафії англійського міста Вольверганмптона, водночас редагує часопис 
„Наша Церква”. В ці ж роки отець стає Дійсним членом Наукового 
Товариства ім. Т.Шевченка.  

З 1970 року отець переходить в Рим до служби Патріарха Йосифа. 
Тут в Українському Католицькому університеті він читає катехитику, 
пасторальне богословіє, церковний спів. В 1975-1985 роках отець - проректор 
УКУ, опісля і до 1994 року – ректор Колегії святої Софії в Римі. З 1970 року 
отець-доктор, як співредактор, активно і плідно працює в журналі 
„Богословіє”, де видрукувано ним низку своїх статей. Водночас він - 
дописувач журналу „Патріярхат”.  

В останні тридцять років життя розкрився талант Івана Музички як 
богослова. До того він присвячував себе переважно душпастируванню. 
„Духовним гріхом” отець називає те, що „немає в нас такої речі, як українське 
богослов’я чи філософія, не говорячи вже про інші ділянки науки, на яких 
священство повинне бути на першому місці”. Саме тому, робить висновок 
отець Іван, „миряни у нас мали постійно відкриті дороги до секуляризації і 
для них християнська духовність, християнські науки були невідомими 
речами й вони шукали всіляких інших течій Заходу для своєї поживи”. 

В отця Івана Музички, де б він по закордоннях не перебував, жило 
постійно почуття туги за Україною, прагнення хоч якось допомогти їй в її 
національному і духовному відродженні. „Для мене ні Лондон – Англія, ні 
тим більше Рим – Італія не були ніколи Батьківщинами, - пише він. - Належав 
я до тих емігрантів, які були повними чужинцями скрізь, де б не бували. Ніде 
до мене чужина не причепилась ні на крихту і ніякого сліду не лишала… Я 
завжди мріяв, а чи ж повернуся колись в Україну. Але якийсь тихий-тихий 
голос мені неначе шепотів, що повернуся”. 

І ось Україна незалежна, вийшла із катакомб-підпілля її Греко-
Католицька Церква. З 1991 року о. Іван Музичка по декілька разів на рік 
приїздить до неї. Тут він працює викладачем Українського Катехитичного 
Центру Львівської єпархії УГКЦ, виступає з лекційними спецкурсами в 
різних духовних навчальних закладах і на катехитичних курсах в Києві, 
Івано-Франківську, Тернополі, Дрогобичі, Жовкві, Зборові. Його лекції 
слухають студенти державних навчальних установ, зокрема Національного 
педуніверситету ім. М.Драгоманова, Львівської Академії мистецтв, 
Львівської лісотехнічної академії, Університету „Києво-Могилянська 
Академія”. Мета всього цього, як сам отець зауважує, „праця для добра душ і 
нашої богословської науки”. 

Отець Іван активно співпрацює з релігієзнавцями України. Він 
обирається Почеснии науковим співробітником Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії НАН України, бере участь в наукових заходах, які 
проводяться в різних містах країни. Не станемо тут переповідати зміст 
богословських і релігієзнавчих праць отця Івана. Вони видрукувані частково 
в книзі його вибраних творів „Християнство в житті особи і народу” (Київ, 
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1999). Хоч варто зауважити на тому, що багато праць професора так і не 
побачили світ із-за його скромності і байдужості тих, хто мав би цим 
зацікавитися і дати їм духовне життя. Як богослова-релігієзнавця отця 
цікавить природа християнського богослов’я і особливості богослов’я 
України, богослов’я священного мистецтва і богословіє ікони. Він розглядає в 
своїх працях соціальну науку християнства і актуальні проблеми 
християнського життя, зокрема християнського виховання. Особлива 
сторінка розвідок професора – це християнство в контексті історії України. 
Тут привертають увагу праці про єпископа Луку Жидяту і перший 
український друкований Ірмолай, про шляхи утвердження і вияви культу 
Богородиці в Україні, про природу Берестейської унії. 

Що більше турбує отця Івана, то це стан рідної йому України. Життя, 
як образно зауважує отець Іван, залишило українців при своїй широкій дорозі 
із простягнутими руками. Ми „загубилися в хуторянстві і всяких 

примітивах”. Всі наші хвороби, 
наголошує він, в особливостях 
нашого національного духу. 
„Наша батьківщина є хворою, її 
здоров’я ушкодили дуже важкі 
історичні окупації й окупанти. 
Ми стали наймитами фізично й 
психічно”. Західні держави, які 
програли війну і були майже 
дощенту зруйновані, сьогодні 
вже відбудовані й живуть 
розкішно. І сором - наші люди 
просяться до них на працю в ролі 
простих наймитів. Відродженню 

цих народів сприяла спільна дисципліна, добрий і мудрий провід, розумна та 
пильна праця їх. А ми маємо постійно економічне нещастя. Політична 
ситуація в Україні знаходиться в якомусь хаосі і нерозберисі. З болем в серці 
пише отець: „Страх мене розбирає: все маємо, можемо мати і все те можемо 
втратити, пропасти в історії як ледачий народ”. Лихо наше в тому, робить 
висновок отець, що не вміємо думати здоровим глуздом, а сприймаємо все 
емоціями, ірраціонально, в більшості – люто. 

Отця Івана турбує релігійний розбрат в Україні, протистояння 
християнських Церков, „відсутність церковної єдності”. „На екуменічному 
полі у нас нічого не зроблено,- пише він. – То немов би якесь заколдоване 
коло, в якому ходиш і знову ж на те саме місце повертаєшся. Чи зустрінемося 
колись разом із православними Церквами? Чи разом помолимося, поговоримо 
і візьмемося разом до виховної праці народу? І тут ніхто не ставить нам 
перешкод… Але чомусь навіть ще й не почали! А треба ж починати!”. І, як 
висновок-пропозиція отця, звучить: „Ви, миряни, повинні почати наш 

екуменізм. „Згори”, від духовних осіб він – екуменізм – не піде… Кращої 
особи як сам Христос для так званого екуменізму немає”. 

Доля подарувала нам можливість в кінці 2006 бути десять днів з 
Іваном Музичкою. Він був для нас незамінимим гідом по, назвемо так, 
україно-католицькому Риму, бо ж то часточка його життя. Отець веде служби 
Божі в храмі св. Софії, опікується долею інших спільнот українських греко-
католиків в італійській столиці. До нього приходять із своїми болями і 
проблемами ті, хто в пошуках заробітку попав до Італії. Зрозуміло, роки і 
здоров’я дають про себе знати, але отець налаштований не на минуле, а на 
майбутнє. Виконуючи прохання глави УГКЦ із організації роботи 
Українського Софійського центру в Римі, Іван Музичко мріє все ж про 
повернення на решту років свого життя в Україну. Як на нас, професор 
такого богословського ґатунку і катехитичної вдачі приніс би більше 
користі УГКЦ в нашім краї, ніж в зарубіжжі. Душа болить від того, що 
стосами паперу лежать невидрукувані підготовлені талановитим українським 
науковцем тексти лекцій з багатьох богословських курсів, праці з 
різноманіття проблем християнського життя. Якщо отець прагне переїзду в 
Україну, то треба було б допомогти йому перемістити сюди і багату його 
бібліотеку.  

Ми відчули теплоту душі отця Івана Музички, осягнули часточку 
його богословської освіченості, мали щодня затурбованість його тим, щоб 
нам було добре. Спасибі Вам, отче Іване. Зичимо Вам ще довгих років життя і 
нових творчих вдач. Ви пишете: „Ще трохи і тоді може буду, як Сковорода, 
мандрувати із сопілкою шляхами України й шукатиму когось, хто хотів би 
мене слухати”. Ми вже готові Вас слухати і показати ту Україну, яку Ви 
хочете бачити – Київ, Канів, Дніпро, навіть Львів. 

 
 Професори А.КОЛОДНИЙ і Л.ФИЛИПОВИЧ  

 
 
 
 
ОГІЄНКО Іван (митрополит Іларіон) 

(1882-1972) – видатний український вчений-
богослов, церковний, державний і культурний діяч. 
Причетний до створення разом з архієпископом 
Олексієм (Дородницею) в 1917 Всеукраїнської 
Церковної Ради, яка ініціювала проведення в січні 
1918 Всеукраїнського Церковного Собору, 
покликаного вирішити долю Православної церкви в 
Україні. З доповіддю на Соборі «Відродження 
Української Церкви» виступив Огієнко. Працюючи 
на посаді міністра ісповідань в уряді Української 
Народної Республіки (1920-1921), Іван Огієнко 
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відзначився діяльністю з українізації церковно-релігійного життя, 
відродження Українського православ'я. Під час польської еміграції вчений 

опікувався Українською Церковною Радою, 
яка мала на меті утворення Автокефальної 
Православної Церкви. В 1940 Огієнко 
завершив переклад Біблії українською мовою. 
Цього ж року він був висвячений 
архієпископом Холмським і Підляським. 
Багатоманітна практична робота владики 
Іларіона в Холмській єпархії з надання 
церковному життю національного характеру 
потребує свого узагальнення. З 1947 владика 
мешкає в Канаді. Тут в 1951 його було обрано 
Першоієрархом Української Греко-
Православної церкви з титулом «митрополит 
Вінніпеґу і всієї Канади». І тут Огієнко 
працює над розбудовою Церкви в дусі 
Українського православ'я. Окрім виконання 
своїх душпастирських функцій, митрополит 
Іларіон продовжував свою наукову діяльність. 

Його науковий здобуток становить більше тисячі творів. Серед них 
«Дохристиянські вірування українського народу», «Кирило і Мефодій», 
«Українська Церква», «Ідеологія Української Церкви», «Українська патро-
логія», «Біблійні студії» та ін. Саме Огієнко 
чітко визначив ті риси, які характеризують 
Українське православ'я, а саме: демократизм, 
соборноправність, євангелістськість, 
побутовість. У його працях дістало 
обґрунтування питання мови церковно-
релігійного життя, ролі Церкви в 
культурному житті нації, християнського 
екуменізму. Митрополит переклав 
українською мовою більше сорока 
богословських праць, був засновником у 
Канаді Науково-богословського Товариства. 
В Україні донедавна ім'я Івана Огієнка було в 
забороні, його науковий здобуток не до-
сліджувався. В 1992 Інститут філософії НАН 
України започаткував Огієнківські читання. 
Утворено Всеукраїнське Огієнківське 
товариство. Перевидаються твори вченого-
богослова. 

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 
 
 

ІОАННІТИ – ТЕЧІЯ ХІЛІАСТИЧНО-ЕСХАТОЛОГІЧНОГО 
СПРЯМУВАННЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПОХОДЖЕННЯ* 

 
У перших десятиліттях XIX ст. на терени Російської імперії із Західної 

Європи починають проникати хіліастичні ідеї. Терміном "хіліазм" позначається 
відоме вчення про тисячолітнє царство Іcyca Христа на землі, яке виникає у 
перші століття існування християнства. Ідеї хіліазму набули особливого 
поширення за часів царювання Олександра І, який сам відверто симпатизував 
містико-хіліастичним вченням. Хіліазм у Російській імперії поширювався двома 
шляхами. З одного боку, хіліастичні ідеї проникали разом із творами німецьких 
містиків кінця ХVІІІ – початку XX ст. З іншого ж боку, німецькі сектанти-
хіліасти, в очікуванні швидкого наближення тисячолітнього царства Христа, 
великими партіями переселялися через південь Росії на Кавказ і тим самим 
сприяли поширенню своїх ідей. Релігійні утворення православного сектантства 
хіліастично-есхатологічного спрямування представлені єговістами-ільїнцями 
("Десним братством"), іоаннітами і мальованцями. 

У кінці XIX – на початку XX ст. На території України з'явилося 
релігійне об’єднання іоаннітів, але воно діяло не лише в означений період. Ще у 
1959 p. Відбувся гучний процес над так званою групою Митрофана Коваля – 
жителя с. Оситняжка черкаської області [Галузевий державний архів СБ України 
/ГДА СБУ/.- ф.75174, од. Зб. 12090, а.1-860]. М. Коваль очолював групу іоаннітів, 
до складу якої входило 17 осіб. Він був заштатним священиком російської 
православної церкви. М.Коваля, а також нестеренко г.і. і семишкурну г.м. було 
звинувачено в антидержавній діяльності й позбавлено волі на різні терміни [ГДА 
СБУ.-ф.75174, од. Зб. 12090, а. 38-40]. Показовим є те, що і сам митрофан коваль, 
і семишикурна, і нечипоренко під час слідства всіляко намагалися довести, що 
вони належать до істинно православної церкви, а не до іоаннітства [Там само.- 
а.38-197]. Хоча під час обшуків у всіх трьох були виявлені рукописи праць 
"видіння Іоанна кронштадтського", "тлумачення і апокаліпсис святого Іоанна 
кронштадтського [Там само.-а. 38-150]. На запитання слідчого коваль відповідав, 
що як священик захоплювався книгами І.Кронштадтського, а під час служби у 
церкві пояснював прихожанам, що життя на землі є тимчасовим і для спасіння 
своєї душі необхідно вести смиренний спосіб життя, не відвідувати культурно-
розважальні установи, не організовувати весіль та поминок. При цьому роз'я-
снював, що обряди російської православної церкви є язичницькими. Віруючі, які 

                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій 
релігійній течії. 
* Автор тексту – кандидат філософських наук, доцент, докторант Інституту 
філософії імені Г.С.Сковороди НАН України Л.Шугаєва. 
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до мене приєднались, є членами істинно православної соборної церкви [Там 
само.- а. 728]. 

Очевидно, що Коваль і його прихожани вважали, що приналежність до 
істинно православної церкви дасть змогу позбутися переслідувань і покарання. 
Лише у 1991 р. Коваль був реабілітований посмертно за статтею 1 Закону 
України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні [Там само.- 
А.723]. 

У 1961 р. на території Вінницької області у Тульчинському, 
Бершадському, Тростянецькому районах проживало 190 іоаннітів [Центральний 
державний архів вищих органів влади України /ЦДАВО/.-Ф.4648, оп.2, од. зб. 
335, а.233, 235-243]. У 1973 р. громади іоаннітів існували у Бершадському, 
Ільїнецькому, Гайсинському, Немирівському, Тростянецькому, Тульчинському 
районах Вінницької області та в с. Громи Уманського району Черкаської області 
[Там само.-Оп.3, од. зб. 355, а. 95]. У сьогоденній Україні секта іоаннітів не має 
великого поширення, але окремі її групи все ще існують на Черкащині й Поділлі. 

Соціально-духовні витоки й основи віровчення релігійного об’єднання 
іоаннітів у вітчизняній науці вивчались надто поверхово й упереджено, 
тлумачились вони неоднозначно. У 1913 р. у Полтаві побачила світ праця 
богослова В.М. Терлецького, у якій йшлося про іоаннітів. Але приналежність 
автора до православного богослов’я визначила упередженість дослідження 
[Терлецкий В.Н. Общие понятия о сектантстве. Духоборы и толстовцы. 
Павловское страшное дело. Секта иоаннитов.- Полтава, 1913]. 

За радянських часів, у руслі дослідження істинно православного 
християнства, до іоаннітства звертається О.Дем’янов. Він вважав, що іоанніти 
повністю зберегли православне віровчення і лише посилили в ньому елементи 
есхатології та антихристології. На його думку, іоаннітство не стало самостійним 
релігійним об’єднанням, а було лише течією у руслі істинно православного 
християнства [Демьянов А.И. Истинно православное христианство. Критика 
идеологии и деятельности.-Воронеж, 1977]. 

У 1995 p. вийшла праця авторитетного російського православного 
богослова Д.В. Поспєловського, який називає іоаннітів "напівсектою", що згодом 
стала гілкою катакомбного православ’я. Такої ж думки дотримується і 
російський дослідник Д.О. Таєвський [Поспеловский В.Д. Русская Православная 
церковь в XX веке.- М.: Республика, 1995.- С. 314-316; Таевский Д.А. 
Христианские ереси и секты І-ХХІ веков.-М.: Интрада, 2003.- С. 89]. 

Перші відомості про іоаннітів як організовану релігійну громаду 
відносяться до початку XX ст. У 1901 р. у Росії, у Кронштадті, став помітно 
виділятися гурток особливих прихильників отця Іоанна Кронштадтського. На 
рубежі XIX-XX ст. Іоанн Кронштадтський був одним з найбільш знаменитих 
людей Росії. Як настоятель собору Андрія Первозванного, він масштабно 
займався благодійницькою діяльністю, був відомий як церковний письменник і 
публіцист. Листи з проханням про його молитву надходили у Кронштадт з усієї 
Росії, Європи, Індії, Америки. Саме слава Іоанна як цілителя і чудотворця 
привернула до нього увагу простих людей. Серед відвідувачів Кронштадту 

помітно виділялися христовіри (хлисти), які приходили з різних кінців Російської 
імперії і, як свідчать очевидці, у тому числі і з України [Див.: Ремезов М. 
Иоанниты, их лжеучение и борьба с ними // Миссионерское обозрение /МО/.-
1912.- № 6.- С. 339], і приносили з собою своє віровчення. В основі віровчення 
христовщини лежало містичне уявлення про можливість спілкування з Духом 
Святим. Спілкування відбувалось у результаті вселення Духа Святого в обраних 
людей, які вшановувались як "христи", "богородиці", "пророки". Саме вчення про 
вселення Духа Святого в обраних людей представники христовірства привнесли 
до віровчення протоієрея Іоанна Кронштадтського. Гурток шанувальників 
протоієрея очолила міщанка Порфирія Іванівна Кисельова, яку оголосили 
"богородицею". Найближчими помічниками і співпрацівниками іоаннітської 
"богородиці" були "архангел Михайло" – селянин Ярославської губернії й "Іоанн 
Богослов" – селянин Новгородської губернії Назар Дмітрієв [Див.: Ремезов М. 
Названа праця..- С. 339; Ф. Кирика. Иоанниты и их книгоноши // Херсонские 
епархиальные ведомости.- 1909.- №15.- С. 360-861]. 

Своє вчення іоанніти обгрунтували у рукописних творах "Ключ розу-
міння", "Блага звістка про другий славний прихід Господа нашого Ісуса в особі 
отця Іоанна Сергієва Кронштадтського", "Видіння Іоанна Кронштадтського", 
“Тлумачення і апокаліпсис Іоанна Кронштадтського". Крім того, видавався 
журнал "Кронштадтський Маяк" з додатками книг релігійно-морального змісту, 
портретів, естампів. 

На теренах України віровчення іоаннітів набуло поширення на початку 
XX ст. у Київській та Херсонській губерніях [Булгаков Н. Состояние сектантства 
в г. С.Петербурге // Православний путеводитель.-1905.- Т.І.- С. 721]. В основі 
вчення релігійного об’єднання лежало своєрідне бачення другого пришестя Ісуса 
Христа. На думку іоаннітів, воно вже наступило, але бачать його лише обрані, 
тобто члени громади. Підтвердження свого вчення вони знаходили у Біблії. 
Іоанніти вважали, що Син Божий зійшов на Землю вдруге саме в особі протоієрея 
Кронштадтського собору Іоанна для суду над грішним родом людським. Цей суд 
і здійснюється у Кронштадтському Андріївському соборі через публічну сповідь 
народу перед батюшкою [Булгаков М. Названа праця.- С. 722]. До отця Іоанна 
вони застосовували й слова апостола Павла про святого Першосвященика, 
непричетного до зла, непорочного і відокремленого від грішників (Євр. 7:26). 
Проте у вченні про Ісуса Христа між христовірами й іоаннітами є суттєва 
різниця. На підставі свого основного положення, що дух поза тілом існувати не 
може, христовіри вчили, що Бог втілюється декілька разів. За одним Христом 
з’являється другий, за другим – третій і т.д. Для кожного часу і періоду бував свій 
Христос. Отже, у христовірів може бути велика кількість Христів. У іоаннітів, як 
ми з’ясували, Icyс Христос втілився в Іоанні Кронштадтському востаннє. Інших 
перевтілень його вже не буде, оскільки незабаром настане кінець світу, ознаки 
якого вони вже вбачали [Булгаков М. Названа праця.- С. 722]. Перш за все ці 
ознаки виявилися в Антихристі, який з'явився на думку іоаннітів, в особі Л.М. 
Толстого [Див: Терлецкий В.Н. Названа праця.- С. 189]. 
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Іоаннітам характерна пропаганда ідеї близького пришестя Ісуса Христа на 

Землю для здійснення Страшного Суду і встановлення тисячолітнього царства 
для вірних. Але оскільки віровчення іоаннітського релігійного утворення своїм 
корінням сягало христовір’я, то Ісус Христос мав і конкретне втілення в особі 
Іоанна Кронштадтського. 

Есхатологічні очікування посідають чільне місце в ідеології іоаннітів. 
Фактично все віровчення базується навколо ідеї Страшного Суду і другого 
пришестя Ісуса Христа в особі Іоанна Кронштадтського. Час кінця світу і початок 
Страшного Суду визначався у такий спосіб: "На восьму тисячу (до закінченні 
семи тисяч років від створення світу) пройде 430 років. Розрахуємо: до Різдва 
Христового було 5508 років. Від Різдва Христового пройшло 1907 років. 
Складемо 5508 і 1907 і отримаємо 7415” [Див. Терлецкий В.Н. Названа праця.- С. 
192]. Чому саме додавали цифру 1907? Очевидно, тому, що твір "Ключ 
розуміння", у якому викладені основні ідеї іоаннітства, був написаний саме у 
1907 p. І далі: "... на восьму тисячу залишок вийшов 415 років. Отже, до 
Страшного Суду залишилось 15 років... Лазар воскрес на 5-й день рано-вранці. 
Це знаменує, що загальне воскресіння і Страшний Суд буде на початку п’ятої 
сотні на восьму тисячу літ [Терлецкий В.Н. Названа праця.- С. 192]. 

Люди, які вірують, що Іоанн Кронштадтський – Христос, "смакують 
сокровенну манну" другого пришестя Іcyca Христа [Там само]. Вони –"справжні 
православні християни, які свято шанують і оберігають заповіти святої 
Православної церкви", вони "в усьому прагнуть йти стопами великого пастира 
Іоанна Кронштадтського, за що й отримали почесну славу і славну назву 
іоаннітів" [Там само]. 

Той, хто живе на землі й увірував в "Господа-батюшку", повинен гідно 
зустріти його прихід, змінюючи свою плоть. Засобом зміцнення плоті були 
відмова від шлюбу, світських задоволень і вступ до трудового товариства "вівців 
Кронштадтського пастира", а згодом – часта сповідь перед "батюшкою Христом" 
і причастя з його власних рук тіла і крові Христової [Див.: Булгаков Н. Названа 
праця.- С. 722]. Отже, на есхатології іоаннітів позначився відбиток суворого 
аскетизму. В основі її, так само, як і у христовірів, був маніхейський дуалізм, за 
яким дух є джерелом добра, а матерія – джерело зла. 

Цей же самий принцип маніхейського дуалізму лежить в основі 
іоаннітського вчення про людину. У людині, говорили вони, два начала: добре і 
чисте – душа і зле, погане – тіло. Між ними відбувається постійна боротьба 
[Терлецкий Н.В. Названа праця.-С. 189]. Для того, щоб душа отримала перемогу 
над плоттю, необхідно обезсилити тіло шляхом суворого дотримання посту. 
Найбільш живильними джерелами для тіла, яке є заклятим ворогом душі, є 
шлюб. Тому іоанніти його повністю заперечили! Одному священику Херсонської 
губернії іоаннітка говорила: "Ви не дорогий батюшка, а грішний: тютюн палите, 
вино п’єте, блуд творите і грішки ваші видно, – показуючи на його дітей, сказала 
вона. Все потішаєте тіло, а душу губите [Кирика Ф. Названа праця.- С. 361]. 

Іоанніти вважали, що у зв’язку з тим, що друге пришестя уже відбулося і 
скоро настане кінець світу, "нерозумно і грішно прив’язуватися до тлінних 

земних багатств" [Кирика Ф. Названа праця.- С. 361]. Тому особисту власність 
члени громади повинні віддавати у розпорядження "батюшки-Христа" або ж 
його “святих”. Для чого земні капітали людям, які відреклись від усіх 
сатанинських задоволень заради небесного багатства?" – говорили іоанніти [Цит. 
за: Терлецкий В.Н. Названа праця.- С. 194]. 

Відтак есхатологічні ідеї викликали в іоаннітів абсолютне заперечення 
приватної власності. Заперечення приватної власності властиве практично всім 
громадам православного сектантства. Винятком лише є молокани і скопці. 

Іоанніти заперечували існуючий порядок державного життя в усьому його 
обсязі, тому що розумним влаштуванням суспільного устрою визнавали лише 
той порядок, який був введений у майбутньому небесному блаженстві. 

Заперечували іоанніти вчення про троїчність божества. Священик села 
Ново-Василівка Бердянського повіту Таврійської губернії І.Хорошунов писав, що 
в розмові з ним іоанніти так трактували Трійцю: "Свята Трійця є В. Пустошкін 
(іоаннітськнй "апостол"), старець Назарій й Іоанн Кронштадтський. В цій Трійці 
все спасіння [Хорошунов И. Хлысты киселевского толка // МО.- 1912.- № 1.- С. 
131]. До речі, сама назва повідомлення І.Хорошунова "Хлисти кисельовського 
толку та їх книгоноші в с. Ново-Василівка Бердянського повіту Таврійської 
єпархії” свідчить про зв’язок іоаннітів із христовірами. Більш того, автор не вба-
чав у громаді самостійного релігійного утворення, а лише христовірський толк 
[Там само.- С. 129-134]. 

Значне місце у вченні посідає сповідь і причастя. Євхаристію 
Православної церкви вони не визнавали і вважали її "м'якиною", тобто половою 
[Там само.- С. 132]. 

Вони заповідували своїм послідовникам якомога частіше сповідуватися 
перед "батюшкою-Христом" і причащатися з його власних рук. Спасіння, 
говорили вони, лише у "дорогого батюшки", судді світу і Всесвіту [Див.: 
Терлецкий В.Н. Названа праця.- С. 195]. "Кому він дасть печать свою, того і 
спасе. Печать ж його – це причастя з рук отця Іоанна, а тому радійте і поспішайте 
до нього – істинного жениха небесного, тому що зараз здійснюється велика 
шлюбна вечеря", – говорили іоанніти [ Там само]. 

Члени іоаннітської громади активно займалися місіонерською діяльністю. 
Власне, це був шлях поповнення релігійного об’єднання. З цією метою було 
організовано цілу армію книгонош. Лише у кінці 1908 p. іоаннітських книгонош 
нараховувалось 618 осіб [Там само.- С. 214]. Як правило, у кожного книгоноші 
обов’язково були журнали "Кронштадтський маяк", один примірник Біблії, 
декілька молитовників, хрестики, портрети Іоанна Кронштадтського і Порфирії 
Кисельової. Як писав херсонський протоієрей Кирика: "Вся сила книгонош 
полягає у тому, що вони перш за все пропагандисти і ведуть справу фанатично. 
За 5-10 хвилин розмови ви з’ясуєте повністю сутність іоаннітства" [Кирика Ф. 
Названа праця.- С. 361]. Робота книгонош була дуже відповідальною. Ось як 
описував сучасник самі методи іоаннітської пропаганди: "З ласкою, любов’ю, 
лагідно увійдуть іоанніти в села і вмілою рукою проведуть пропаганду. Своєю 
новизною вразять багатьох. Швидко відгукнеться люд, де почує слово про життя 
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святе" [Цит. за: Терлецкий В.Н. Названа праця.-С. 213], – писав місіонер 
Православної церкви О. Куляшев. А вже відомий нам протоієрей Кирика писав: 
"... у божниці селянської оселі є вже портрет Іоанна Кронштадтського і міщанки 
Порфирії Кисельової. Книгоноша молиться, читає уривки зі щоденника отця 
Іоанна "Моє життя у Христі" і залишається ночувати. Вночі продовжуються 
бесіди із господарями [Кирика Ф. Названа праця.- С. 225]. Отже, тим самим 
місіонери Православної церкви визнавали силу іоаннітської пропаганди, перед 
якою поступалася православна. Швидше всього, її й не було. Звикнувшись із 
роллю панівної державної інституції, Православна церква, очевидно не дуже 
опікувалась якоюсь пропагандою себе серед своїх майбутніх адептів і дійсних 
прихожан. 

Крім корпусу книгонош, необхідних для організації поширення вчення, 
іоанніти створили ще одну організацію, у якій здійснювався, на їхню думку, ідеал 
святого життя, – організацію іоаннітських "притулків". 

Проповідуючи, що спастись можливо лише у Кронштадті, іоанніти за-
прошували всіх, хто бажає спасіння, терміново їхати до Кронштадту, щоб там 
вступити до трудового "товариства вівців Кронштадтських". 

Організації іоаннітів діяли таємно. Для того, щоб потрапити до притулку, 
необхідно було мати рекомендацію від когось із членів громади або знати 
іоаннітський пароль. В очах влади й ортодоксальної Православної церкви 
іоанніти не заперечували християнської віри, але наповнювали її власним 
змістом. 

Таким чином, в основі організаційного устрою іоаннітів лежав поділ усієї 
громади на велику кількість спільнот, які буди самостійними у відправленні 
богослужіння і в керівництві господарсько-побутовими справами, притаманний 
не лише іоаннітам. Так, у христовірів і скопців таку ж функцію виконували 
"кораблі". 

Іконоборські прагнення іоаннітів не стали на заваді для того, щоб у житлі 
кожного іоанніта, у кожному "притулку " обов’язковою була ікона із 
зображенням Іоанна Кронштадтського і "богородиці" Порфирії Кисельової. 
Зберігалися й православні ікони. Найбільш популярними були зображення 
Варвари Великомучениці, Івана Богослова, Миколи Чудотворця, Архистратига 
Михаїла. Крім того, іоанніти створили особливу церемонію ранішньої, обідньої і 
вечірньої молитви. 

Широка постановка справи пропаганди іоаннітством сприяла швидкому її 
поширенню. За короткі терміни воно поширилось у Катеринославську, 
Полтавську, Харківську, Херсонську, Таврійську, Київську губернії. Іоаннітство 
поширилось і в деяких російських губерніях. Очевидно, доречно сказати декілька 
слів про позицію самого Іоанна Кронштадтського стосовно нового явища 
релігійного життя. У 1907 p. він писав: "Пройдисвіти-подорожні, які розсіялись 
по різних містах і селах й увійшли в довіру до селян, бентежать їх оповіданнями, 
які буцімто чули від мене, що скоро відбудеться Страшний Суд, що швидше 
необхідно турбуватися про свої душі, відкладати всі житейські стосунки, 
продавати власність і віддавати гроші їм, а вони передадуть їх мені для роздачі 

жебракам. При цьому вони навіюють довірливим, що необхідно їхати до 
Кронштадту, тому що тільки там можливо отримати спасіння. Із багатьох 
місцевостей я отримав такі заяви від благочинних і простих священиків і 
відповідав їм, що я нічого спільного з такими пройдисвітами не маю... [Цит. за: 
Терлецкий В.Н. Названа праця.- С. 213]. Отже, слова протоієрея Іоанна 
Кронштадтського красномовно свідчать про те, що іоаннітство як явище є одним 
із варіантів духовних народних шукань. 

Швидке поширення іоаннітства у Російській імперії викликало 
занепокоєння з боку держави й ортодоксальної Православної церкви. У 1908 p. у 
Києві відбувся ІV всеросійський з’їзд місіонерів, на якому всебічно 
обговорювали новий релігійний рух. Але слід зазначити, що на з’їзді іоаннітство 
не лише засуджували. Висловлювались думки й абсолютно протилежного 
характеру, зокрема про те, що іоаннітство не є сектою, а є потужним рухом 
богословської народної думки, яка висловила протест проти сучасного занепаду 
релігійних і моральних засад життя [Див.: Терлецкий В.Н. Названа праця.-С. 234-
235]. Рішення Київського місіонерського з’їзду стосовно іоаннітів лягли в основу 
постанов Святійшого Синоду, за якими наказувалось духовенству з особливою 
обережністю ставитись до іоаннітів, щоб повернути їх у лоно Православної 
церкви. 

Таким чином, наша точка зору на виникнення вчення релігійного 
об’єднання іоаннітства і його релігійні практики істотно розходиться з думкою, 
яку висловлювали попередні дослідники. Ми не можемо погодитись із 
висновками О.Дем’янова і Д.Поспеловського про те, що іоанніти не були 
самостійним релігійним утворенням, а чи ж то гілкою істинно православної 
церкви. Іоаннітство виникає на рубежі XIX-XX ст. як одна із спроб богословської 
народної думки. Виникнення істинно православної церкви у 20-х роках XX ст. 
було обумовлене неприйняттям радянської влади частиною духовенства і 
прихожан, а також протиріччями у середині самої Православної церкви, які 
виявилися в опозиції до патріарха Сергія і його Декларації 1927 р. 

Таким чином, ми дослідили, що релігійне утворення іоаннітів має 
генетичну спорідненість із христовірами. Віра в Іоанна Кронштадтського нагадує 
віру в христовірського бога Саваофа – Данилу Филиповича, іоаннітська 
"богородиця" Порфирія Кисельова – христовірську Кулину Іванівну. Але, на 
відміну від христовірів, у яких кожен новий "Христос" приходив на зміну 
старому, у іоаннітів Іоанн Кронштадтський був єдиним "живим Христом". В 
ідеології і духовних шуканнях релігійного об’єднання відобразився своєрідний 
протест частини населення України проти державної влади, проти Православної 
церкви, як за царату, так і за радянських часів. 

Іоаннітські громади радянських часів діяли підпільно. Їх звинувачували у 
невизнанні радянської влади, у недотриманні державних законів, запереченні 
служби у війську, у веденні антисуспільного життя [ЦДАВО.- Ф. 4648, оп. 5, од. 
зб. 356, а.95; оп.3, од. зб. 335. а.16]. Але члени громад були переконані, що своєю 
вірую заперечують передусім несправедливість, насильство, посередників між 
людиною та її ідеалами. 
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ЦІКАВО ЗНАТИ 

 
Таємниця Віфлеємської зірки привертає до неї увагу багатьох астрономів. Є 
думки, що то була комета, а чи ж було зближення декількох планет нашої 
Сонячної системи (зокрема Юпітера та Венери), інші міркування. Характерно, 
що Віфлеємську зірку бачили щоранку протягом 70 днів. Комета не могла 
стільки часу з’являтися на небі, а планети – перебувати в одному і тому ж 
положення взаємного наближення. Є версія, що то була якась наднова зірка. 
Згідно давньокитайських літописів вона з’явилася десь в 4 р. до н е., що 
відповідає часу народження Ісуса по Євангелії від Матвія (Експрес. – 4-11 
січня). 

Археологи Херсонесу відкрили на території некрополя дві найдавніші в 
країнах СНД пам’ятки раннього християнства. Знайдені склепи датуються 
ІІІ-ІV століттями. Унікальність поховань в тому, що це найбільш віддалені 
християнські пам’ятки археології того періоду від античних центрів 
поширення цієї світової релігії. До того ж, найдавніші відомі склепи Криму 
датувалися до цього V століттям. 

Грузинський монах навчився робити мільйони з пустоти. Отець Квіріке, який 
раніше ніколи не займався природничими науками і не має якоїсь технічної 
підготовки, переконує, що вигадав двигун, який працює без пального. Ідея 
двигуна нібито була йому відкрита звище. Зарубіжні фахівці уже 
пропонували отцю мільйони за секрет винаходу. Сутність винаходу проста – 
використати вакуум як альтернативне джерело енергії. Двигун працює на 
енергії вакууму, що самопороджується. 

Група голландських вчених встановила, що середній термін життя ссавців 
становить 2,5 млн. років. Людина свої 250 тисяч років уже використала. 
Відтак останній гомо сапієнс помре в 2252006 році. 

В Китаї вдалося вловити „снігову людину”. Подібна до мавпи, істота має ріст 
до 2,5 метрів, надто швидко переміщується. Колір великого волосся істоти – 
рижий. Китайські вчені відмовилися від ідеї посадити „снігову людину” в 
клітку у зоопарку. Вони лише спорудили спеціальний заповідник для неї з 
природними умовами життя, будуть постачати їй їжу і питво. Спостерігаючи 
за цією дикою істотою, вчені прагнутимуть розкрити її містичну таїну. 

Серед міріади зірок вчені-астрономи виявили 80 світил, які мають планетні 
системи, що подібні до Сонячної. В одній із них, що знаходиться у сузір’ї 
Великої Ведмедиці, виявлено точку, яка, згідно з розрахунками 
каліфорнійських вчених, є планетою, діаметр якої дорівнює діаметру Землі, 
орбіта також подібна земній орбіті. Вважають, що на цій планеті, яка за віком 
у два рази старша Землі, є атмосфера, вода і певно навіть розумне життя. 
Наявна там цивілізація у своєму розвитку набагато обігнала земну. Це 
скоріше вона обстрілює Землю НЛО. 

Нещодавно виявлений перуанський храм 4200-річної давнини вразив 
археологів ликом „невдоволеного” Сонця. Споруда служила давнім 

жителям Перу для астрономічних спостережень. Сонце гнівалося із-за того, 
що йому приходилося заходити в дня збору врожаю. 

Кардинал Жан-Луї Торан, в недавньому минулому глава папського 
дипломатичного відомства, а нині офіційний архівіст і головний 
бібліотекар папського міста-держави, представив Папі Римському 
Бенедикту XVI папірус початку III століття, що містить великі 
фрагменти Євангелій від Луки і від Івана. Як повідомила 23 січня служба 
друків Святого Престолу, цей папірус, що зберігався в Женеві і належав 
приватному Фонду Бодмера, подаровано Ватиканській бібліотеці. Він 
вважається одним з найважливіших свідоцтв Нового Заповіту. 

В Ізраїлі зроблено важливе археологічне відкриття. На Елеонській горі було 
виявлено християнську могила. В 
гробниці знайшли хрест, що належав 
першим християнам. Вчені 
намагаються зрозуміти, хто був 
похований в цьому місці. Відомо, що 
ця гора є головним місцем поховання 
євреїв. На розкопки були запрошені 
християнські дослідники, - повідомляє 
спеціально для Християнського 
Мегапортала www.invictory.org 
інформагентство ТБН з посиланням на 

African News Dimension. Хрест довго залишався непоміченим. Один з 
відвідувачів помітив камінь дивної форми за оливковим деревом. Дерево 
акуратно прибрали. Під ним виявили білий хрест, на якому був зроблений 
напис грецькою мовою "в пам'ять Господа Ісуса Христа". Такий само напис 
виявили і в розвалинах Ізраїльської в'язниці, Мегідда. На викладеній мозаїкою 
підлозі був зроблений напис грецькою 
"in memory to Jesus Christo". Швидше 
за все, це могила одного з учнів Ісуса. 
У Біблії немає вказівок, де відбувалися 
їх поховання. Але оскільки на 
Елеонській горі розташоване головний 
цвинтар євреїв, очевидно, й учні 
Христа теж були тут поховані. 
Розкопки ведуться спільними 
зусиллями археологів Єгипту, Риму, 
Греції і Тунісу. 

Кумранські рукописи пробують датувати за фекаліями. Маген Брошкі, 
колишній куратор Археологічного музею Ізраїлю в Єрусалимі, де 
зберігаються Кумранські рукописи, говорить, що насправді існує безліч 
паралелей між свідченнями відомо єврейського історика І ст. н.е. Йосифа 
Флавія про ессіїв і змістом сувоїв. Так, одну з таких паралелей можна 
відслідкувати з огляду на ритуал очищення організму (випорожнювання) і 
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вельми скрупульозні правила загальної гігієни ессеїв. Антрополог Джо Ціас з 
факультету історії та археології Єврейського університету нещодавно 
знайшов, з його точки зору, доказ того, що ессєї дійсно слідували подібним 
ритуалам. Разом з професором Джеймсом Тавором, фахівцем з питань релігії 
з університету Північної Кароліни (США) і паразитологом Стефанією 
Хартер-лейлхейг з Лабораторії антропології в Марселі (Франція), Ціас 
знайшов убиральні, які використовувалися в Кумрані членами цієї секти. За 
словами дослідників, крім того, що дана знахідка проливає додаткове світло 
на унікальну культуру ессеїв, відкриття представляє майбутню археологічну 
"золоту жилу", оскільки служить додатковим доказом того, що Кумранські 
сувої писали саме ессеї. Ціас пояснює, що, коли фекалії залишаються в 
пустелі, вони піддаються прямій дії Сонця й вітру, які швидко знищують 
кишкових паразитів. Але коли ті ж фекалії закопані в землю, кишкові 
паразити можуть жити протягом багатьох місяців, а їх яйця здатні зберігатися 
впродовж більш, ніж 2.000 років, як у випадку з Кумраном. Присутність яєць 
паразитів, типових для кишечника людини, примушує вчених прийти до 
висновку, що вони виявили туалети стародавніх жителів Кумрану. "Лише 
члени секти, яка приділяла таку пильну увагу питанням гігієни, могли йти за 
сотні метрів від свого табору для того, щоб задовольнити природні потреби 
організму, а також витрачати час на те, щоб вирити яму, для поховання цих 
відходів", - вважає Ціас. Про це повідомляє "Media International Group" 

Знаменитий британський романіст Джеффрі Арчер вважає, що людина, яка 
зрадила Ісуса Христа, була неправильно сприйнята сучасниками. В 
березні у світ вийде книга Арчера "Євангеліє від Іуди". В ній письменник, що 
свого часу відсидів половину тюремного терміну за лжесвідчення, послідовно 
реабілітовує Іуду. "Звичайно, представники правого крила Церкви скажуть, 
що переробляти Євангелії не можна, - зауважів Арчер.- Проте я вважаю, що 
ми повинні їх переосмислити. Я все життя є прихожанином Англіканської 
церкви, проте з молодих років мене хвилювало питання: чи так вже винен 
Іуда і чому його вважають зрадником". За версією Арчера, Іуда керувався не 
корисливими міркуваннями, а виходив зі своїх політичних переконань, 

прагнучи замінити Ісуса на "більш 
відповідного лідера", здатного 
витіснити римлян з єврейської 
землі. Також, за Арчером, Іуда не 
наклав на себе руки, а залишився 
жити, щоб повідати про події, 
свідком яких він став, своєму синові 
"Веніаміну Іскаріоту". Саме від його 
особи й написана книга, покликана, 
за задумом автора, "протистояти 
наклепу, багато разів повтореному 
послідовниками Ісуса". 



Ґудзик:
— Наближається Новий рік та Різдво. Із ким ви зазвичай відзначаєте свята, 

дні народження? Вочевидь, ви на пенсії. Чи згадують вас на тому підприємстві, 
де працювали?

— Та кому я тепер потрібна? Хіба таких, як я, хтось пам’ятає? Коли сьогодні 
зустрічаємося із колишніми знайомими, то уже й не вітаються. Скоріше за все, не 
впізнають — ой швидко біжать мої годочки! Ой, Боже мій!

— Ви віруюча людина? Ходите до храму? Знаходите втіху й надію в молит
вах?

— Соромно правду сказати, але з іншого боку — кого мені соромитися? А д
же живу, як наче одна єдина людина на всій землі. То ж слухайте сюди. Коли 
церква тільки-но починала знову ставати на ноги, в мені зажевріла надія. Та що 
там — зажевріла? Запалала! Я було подумала, що кінчається самотність, безпо
радність, що я стану частинкою громади, якою править Сам Господь — і пора
дять, і розважать, і допоможуть. Та куди там! Ходила я в церкву, ходила і бачу 
— тут те саме, що поза церквою. Я нікому там не потрібна. Прийшла я чи не 
прийшла на службу, жива чи мертва — те нікого тут не стосується. І не тільки ба
тюшки або тих запобігливих церковних «активістів»! Я знаю, це погана думка, 
але скажу правду — мені часто здається, що Господь, як і батюшка, опікується 
тільки тими людьми, які дають гроші на церкву. Це гріх великий, але я думаю (са
ма не знаю, як прийшло до голови), що Сили і Ангели Небесні допомагають 
тільки багачам. Тим, хто багатіє за наш рахунок, а потім дає гроші на церкви та 
на храми і забезпечує собі й батюшкам Царство небесне. Батюшкам, втім, і тут 
добре. Подивіться, які вони розкормлені, як гарно вдягнені, на яких машинах 
їздять! Я там цих марок не знаю, але й сліпому видно, що дуже дорогі. А  куди, 
скажіть, тому батюшці їздити — був би завжди при храмі, допомагав, хоча би 
словом, таким ось як оце я. Хіба він не знає, що одне ласкаве слово, звернене до 
бідолахи — нечаянна радість і надовго. Та куди там! Колись, при «советах» я ду
же переживала переслідування і закриття церков, а тепер іноді думаю: «А може 
то було недарма? Бо якби церква була справна, була як слід, то й тих «совєтів» 
не було б? Може й страшних війн не було б? І не було би на світі таких самотніх, 
як оце я тут стою перед вами? Чи то я вже може перебрала?”. Як то кажуть, ко
ментарі до сказаного — зайві. Хай їх дають ті, кому адресовані ці слова. Може 
тому у т. зв. традиційних церквах і членства в громадах немає, щоб не опікувати
ся душею кожного, як те маємо у протестантів, харизматів чи в багатьох нео- 
релігіях.

Священик же має бути не служителем культу (нині це переважно так), а
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Закінчення на 3-й опор, обкладинки.

душпастирем.
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Проблема помісності 
Православ’я України
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економіки і  підприємництва
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Л епкого , буд. 6, кв. 196, Гудимі 

А.М.
Тел. 26-80-10; 8 (067) 2750330 
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7 Історія релігій в 
Україні

Львів, Музей історії релігій, Інституту 
релігієзнавства

43 -35-64 
пл. Музейна 1 

8-032-293-93-03, 
72 -91-00

Т
р

ав
ен

ь,
Т

 р
ет

я 
д

е
ка

д
а Релігія і Церква в 

постсоціалістичних 
країнах: стан, 

проблеми, 
перспективи

Київ, Інститут філософії НАНУ, 
Українська Асоціація релігієзнавців

ВР ІФ, УАР
044-279-04-18,279-48-12 , 
278-51-49, cerif@ ukrlink.ua

Ч
ер

ве
нь Релігія в житті особи і 

суспільства

Херсонський державний університет 
Інститут ф ілософ ії НАНУ, Українська 

Асоціація релігієзнавців

055-2-437-265 
Недзельські К.К. і Н.І.

Ж
ов

те
нь Толерантність

міжконфесійних
відносин

Запоріжжя, Запорізька Державна  
інженерна Академія, ЦеРІСУАР

(0612) 60-13-56 
Ф акс:

(0612)12-38-87 
E-mail: filos@zgia.zp.ua 

Віктор Степанович Калюжний

Гр
уд

ен
ь Колоквіум з планової 

теми „Прогнози 
релігійних процесів 

України”

Київ, Інститут ф ілософії НАНУ, 
Українська Асоціація релігієзнавців

ВР ІФ, УАР
(044) 279-04-18 ,279-48-12, 
278-51 -49, cerif@ukrlink.ua

Телефони:
Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ: (044) 279-04-18;

(044)278-51-49
Львівський Музей історії релігії: 72-91-00 

Тернопільський інститут економіки: 26-80-10 |
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