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Шановний Читачу! В ці місяці Православні Церкви України відзначають 
події, які були доленосно значимі в їх історії. Московсько-Православна Церква 
України відзначає 15-річчя (травень 1992 року) так званого Харківського 
архієрейського собору, на якому було усунуто від предстоятельства в У П Ц  М П  
митрополита Філарета і посажено на цю посаду без його присутності на цьому «со
борі» митрополита з  Москви Володимира (Сабодана). Як на мене, московсько- 
православні можуть радіти (це їх право!) з  того, що 15 років тому усунули Філаре
та, але розглядати зібрання архієреїв як собор і відзначати ювілейний його рік аж 
ніяк не можна. Був Статут У П Ц , в якому чітко сказано, що архієрейські собори 
скликає предстоятель церкви, що він головує на соборі, що він пожиттєво очолює 
цю церкву, а якщо й обирається чомусь новий, то лише з українського єпископату, 

жові об’явився самозванно на скликана владик на їх якесь зібрання рядовий митро
полит Никодим. З ’їхалися на його клич до Харкова таємно, як злодії втихаря, не поставивши до відому про 
зібрання ні свого Предстоятеля, ні органи влади (якщо то був собор). З ’їхалися з науськування Москви, яка 
нібито кожному владиці сказала, хто він є, а головне — не бажала відокремлення від себе Православної Церкви 
України (на чому наполягав глава У П Ц  М П  з підписами тих же єпископів, які причимчикували до Харкова). 
Москва розуміла, що з  відходженням України з її православно-колоніальної неволі захочуть мати свободу і М ол
дова, і Білорусь, може й інші. Вона втратить історіософію свого буття, бо ж тоді не до неї приходили апостол 
Андрій, просвітителі Кирило і Мефодій, не її хрестили в 9 8 8  році, а свою історію треба починати з 1448 року — 
часу самозваного проголошення Московської митрополії. Москва розуміла, що вона тоді (без України) має не 
найбільшу православну Церкву, що вона має посунутися в диптиху православних церков і віддати своє місце 
Києву. Т о ж т.зв. Харківський собор мав чітку, потім зреалізовану установку — не допустити виокремлення з 
Російської Православної Церкви в автокефалію Православ’я України. Установка спрацювала: владики-малоро- 
си проголосували так, як того хотіла Московська Патріархія. То ж вони тепер разом з Москвою святкують п’ят
надцятиріччя цієї своєї перемоги. З  їх точки зору і бажання то дійсно перемога. З  точки зору України — то по
разка. В особі У П Ц  М П  ми маємо релігійну спільноту, для якої вибудова незалежної української України, із 
рисами того Київського Православ’я, яке сформувалося в століття його вільного буття в структурі Константино
польського Патріархату, повністю не підходять. Я читаю єпархіальну пресу Московсько-Православної Церкви 
України. Таке українофобство можна знайти хібащо в газетах «Сегодня» і «2000», в газетах КПУ. Тут і про
паганда малоросійства, і відмови від рідної мови, від своєї національно-визвольної історії, і повернення до 
російського імператорства. Я вже просив Предстоятеля цієї Церкви вийти із свого офіса і знайти хоч 3-5 ук
раїномовних книжечок в тих книжкових кіосках, що розміщені і окрузі Дальніх Печер Лаври. Відповіді не одер
жав: певне, що не знайшов. Я шукав, але чомусь подумав, що погано, попросив владику. Хіба що, як колись 
дефіцит, під прилавками ховають.

Відтак Московсько-Православна Церква України відзначає 15-річний ювілей «Харківського собору», 
який ще на 15 років продовжив перебування Українського Православ’я в складі Російсько-православної ко
лоніальної імперії, яку знедавна опікує останній російський цар, піднесений у святі, Микола II, а нинішній пра
витель Росії В.Путін величає «російською православною церквою в Україні».

В червні цього року мали б відзначити 15-річчя Собору, який поєднав У А П Ц  з тоді незначною частиною 
відданих митрополиту Філарету священиків і одного єпископа з  У П Ц , дві інші Православні Церкви України. 
Саме на цьому Соборі було утворено Українську Православну Церкву Київського Патріархату, очолювання 
якої доручили тоді Патріарху Мстиславу. Перечитую прийняту нещодавно Архієрейським Собором У П Ц  КП  
Історико-канонічну декларацію «Київський Патріархат — Помісна Українська Православна Церква» і дивую
ся тому, що в ній не знайшлося місця для оцінки цього Собору. А  не будь його, то невідомо як би склалася доля 
тодішнього митрополита Філарета. Пригадую, як після дізнання про «московські відлучення» і «харківські усу
нення» владики я разом з пп. Бурлаковим і Червонієм від імені громадського Комітету за Українське Правос
лав’я прийшли,на Пушкінську, 36 з пропозицією проведення цього об’єднавчого собору. Це був вівторок, а со-

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

 
 

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 
Кардинал Гузар, відповідаючи на питання поєднання православних 
Церков, зауважив: „ Правда, є ще одна проблема : чи держава є тим 
чинником, який повинен тим займатися?  Мені здається, радше вона  
повинна створювати ті обставини, за яких кожна православна душа  має 
почувати себе  свобідною зробити вибір, і Церква має бути тим чинником, 
що знаходить у собі внутрішню силу для об’єднання. Я бачу, що це 
змагання з боку держави дещо перенаголошене. Проте я переконаний в 
тому, що Українська Православна Церква має бути автокефальною” 
(Патріярхат. - №3). 

До України – рідної землі на два тижні червня на 83-му році життя 
приїздить з Канади відомий богослов, церковний діяч української 

православної діаспори, священик 
Степан Ярмусь. Україна знає отця 
як борця за її національну 
незалежність, видатного дослідника 
української духовності. Його праці 
„Духовість українського народу”, 
„Релігія, культура і християнське 
православ’я”, „Харизматизм”, 
„Вибране” та ін. були, хоч і мало, але 
відомі в Україні до здобуття нею 
незалежності. Отець першим відніс 
до українських мислителів і 

видрукував твори з відповідними передмовами відомого філософа 
Памфіла Юркевича. Багато зробив С.Ярмусь для збереження і  пропаганди 
творчого здобутку митрополита Іларіона (Огієнка), з яким працював 
разом, будучи Головою Президії Консисторії Української Православної 
Церкви Канади, головним редактором газети „Український голос” і 
часопису „Релігія і Культура”. В Україну отець Степан прийшов видруком 
своїх вибраних праць під назвою „Досвід віри українця”, участю протягом  
десь десяти років в різних релігієзначих конференціях, читанням лекцій в 
різних університетах  країни. Він є Почесним науковим співробітником 
Відділення релігієзнавства ІФ НАН України. Українські релігієзнавці раді 
новим зустрічам із знаним богословом, дослідником української 
духовості. Зустріч відбулася 5 червня 2007 року. 

Газета Єврейської конфедерації України „Еврейский обозреватель” 
(8/147) прагне віднайти в системі Національної Академії наук сліди 
антисемітизму і ксенофобії. Тут і окремим академічним  виданням 
дістається, і в цьому ж руслі оцінюється закриття в Інституті політології  

відділу єврейської історії і культури. Але чомусь редакція цієї газети не 
звертає уваги на те, що на її сторінках не публікуються матеріали про 
національне відродження  України, про Голодомор як геноцид 
більшовизму і його лідерів певної національності щодо українського 
народу. Газета в незалежній Україні, яка має Конституцією зафіксовану 
державну мову, виходить мовою того народу і країни, які колонізували 
українців і Україну протягом трьох століть. Відтак вона продовжує 
політику русифікації, яку до цього проводила КПРС. Між тим газета 
жодного разу не зауважила, що саме у видруках  Відділення 
релігієзнавства ІФ НАНУ, проти якого переважно й спрямована замітка, 
виходили праці з неупередженим розкриття питань історії іудаїзму в світі 
й Україні, сутності цієї національної релігії, що на всі наукові конференції, 
які проводить ця академічна інституція, запрошуються лідери іудейських 
спільнот та ін. Комусь треба на весь світ трубити про зростання в Україні 
антисемітизму і ксенофобії і в такий спосіб виманювати для діяльності 
очолюваних ними в Україні різних громадських єврейських підрозділів 
кошти на функціонування. В такий спосіб ці інституції постають як 
українофобські, ворожі процесу входження України у різні міжнародні 
об’єднання. Характерно, що газета з чиєїсь подачі  вміщує лише 
інформацію про лист  О.Фельдмана  до керівництва НАН України, а про 
відповідь звідти чомусь мовчить. 

Архієпископ Ігор Ісиченко (УАПЦ) дав свою оцінку нинішньої влади 
України: „Може, мудрість Божого провидіння в тому й полягала, щоб 
через падіння, компроміси, дискредитацію осіб, які прийшли до влади за 

останні роки, ми пережили дуже 
важкий процес десакралізації влади в 
нашій свідомості, щоб ми поволі 
звільнялися від комплексу страху 
перед владою, щоб відчували в собі 
найпотрібнішу рису громадянського 
супільства: відчуття господаря. Не 
президент, прем’єр чи спікер є 
господарем цієї країни. Ми з вами є її 
господарями. Ми обираємо людей, 
яким доручаємо від нашого імені цією 
країною керувати і даємо їм за це 

зарплату. Але ж ми повинні їх змінити, коли вони некомпетентно або, тим 
паче, недбало працюють, як господар змінює свого недбалого працівника. 
На сьогодні ми проходимо важкий етап усвідомлення елементарних 
правил  сучасної демократії” (Шлях Перемоги.- №12). 

Русофіл Валентин Кауров, який очолює в Одесі  проросійське „Єдіноє 
Отєчєство” і  Союз православних громадян УПЦ  МП, організував 
збір підписів на підтримку акції „Я говорю по-русски”. З цією метою 
українофоб організував мітинг своїх прихильників біля Одеської 
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міськради. Але тут його чекала своєрідна винагорода за українофобські 
позиції.  В Одесі виявляється є й ті, хто виступає за конституційний статус 
української мови. Це – місцева організація „Братства”. Братчики вилили 
на голову ненависника України - чорносотенника Каурова відро фекалій. 
То ж має заслужену нагороду! Українофоба звинуватили в розпалюванні 
міжнаціональної ворожнечі на релігійному грунті за російські кошти. 

Міністр освіти і науки Станіслав Миколаєнко виявився більш 
законознавчим, ніж Президент Ющенко, який своїми указами „по 
понятиям”  (бо ж державна школа в Україні має бути світською) 
прагне ввести до навчальних планів викладання християнської 
етики. При своєму несхваленні викладання в школах будь-яких релігійних 
предметів міністр посилається не тільки на Конституцію і закони України, 
а також  і на те, що, як засвідчують дослідження, від жосткості набожних 
батьків,  які підтримують силово релігійне навчання своїх дітей,  страждає 
лише в Івано-Франківській області їх десь 40% (Сегодня. - № 113). 

В Києво-Печерській Лаврі знову біда. Однієї ночі відірвався карниз 
дзвіниці десь у півтора метри в 
довжину. Впав він тоді, коли на 
території заповідника не було 
людей.  Якби це трапилося вдень, 
то була б трагедія. Дзвіниця 
постраждала помітно ще в 2005 
році від зсуву грунтів. Тепер треба 
наймати скелелазів, щоб вони 
обстукували дзвіницю. Проте на це 
не вистачає коштів. Нині 
заборонено наближатися до неї на 5 
метрів. Під Лаврою знаходиться 
багато вимитих водою пустот, що 
загрожує корпусам заповідника. 
Так, Троїцька Церква стоїть над 
підземними руслами річок і 
поступово опускається. 

Архітектурна спадщина Буковини представляє значну частину “золотого 
фонду” культури України загалом. Збережені дерев’яні та кам’яні 
храми XV-XVIII ст. знайомлять нас з особливостями буковинської 
архітектури. В середині XVIII ст. Чернівці нараховували біля 
200 будівель, в основному дерев’яних, покритих соломою. Архітектурний 
ансамбль цього періоду складає дерев’яна Свято-Миколаївська церква, що 
по вул. Сагайдачного, побудована в 1607 р. Окрім Миколаївської церкви, в 
Чернівцях збереглись і пізніші храми-хати – Вознесенська на Гарячому 
Урбані (XVII ст.), Успенська – на Каличанці, Стридонівська – в с. Нижні 
Ширівці (Заставнівський район).  Особливо насичені пам’ятниками 
дерев’яного зодчества Глибоцький та Герцаївський райони. Найстаріша 

церква Буковини – Воздвиженська  с. Підволока (Герцаївський район). 
Особливою цінністю тут є іконостас. В передмісті Вижниці, в долинах 
Черемошу, Білого Черемошу та Путили збереглися дерев’яні церкви, 
специфічні для цієї місцевості архітектури – трьох-купольні храми. 
Чимало пам’ятників архітектури збереглося в Кіцманському районі. 
Унікальна за своєю архітектурою та історико-художньою цінністю – 
Успенська церква в с. Лужани – найдавніша серед усіх, що збереглися на 
Буковині. Вона збудована боярином Федором Вітольдом в 1453 р. Друга 
за значенням після Успенської церкви є Свято-Іллінська церква в 
с. Топорівці (Новоселицький район). Це зразок ранніх храмів, що 
знаходяться у пізніших стилях і несуть в собі початкові лінії архітектури 
культових споруд Буковини (В.Настас) 

Вперше проведений в Україні Інститутом масової інформації рейтинг 
„Вороги преси-2006” приніс ганебну 
„бронзу”, тобто третє місце, наміснику 
Києво-Печерського монастиря 
архієпископу Павлу. Це він 28 серпня 
минулого року силою вилучив касету з 
відеоматеріалами у знімальної групи  „5-го 
каналу”. При цьому Павло навіть домагався 
звільнення з роботи журналістки Наталі 
Тугузової, не визнав право журналістів на 
отримання інформації. То ж архієпископ 
прославився не тільки в прокляттях 
співробітників „Києво-Печерського 
Заповідника”, а й в використанні сили щодо 
журналістів.  Відтак він має заслужену ним 
„бронзу ганебності” (Україна молода. - №80). 

Будівельний фашизм під прикриттям мовчанки київського мера 
Л.Черновецького. Ще в царські часи працювала при мерії Комісія з 
питань краси міста, яка слідкувала за збереженням певного архітектурного 
режиму Києва. В радянські часи ніхто не споруджував у столиці будівлі, 
які б перевершували висотою дзвіницю Києво-Печерської Лаври. Нині 
всього цього немає: будують так високо, як комусь те вигідно при купівлі 

десь в центрі Києва ділянки землі. 
Схили Дніпра – це історичний 
пам’ятник. Їх увінчують ансамблі 
барочних храмів, що виглядають як 
природне продовження київських 
пагорбів.  Нині багатоманіття 
багатоповерхівок спаклюжує і ці  
краєвиди міста. Сваї нових будівель 
призводять до деформації наявних 
тут історичних споруд. Особлива 
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загроза від цього нині для Софії Київської. Створюється враження, що її 
дзвіниця вже почала хилитися на подвір’я заповідника. 

 Газета Запорізької єпархії УПЦ МП „Летопись Православия” (№4) 
вмістила сторінку роздумів „О телевизоре”.  Вона починається відразу 
ж словами: „Телевизор занял неподобающее ему место в нашем доме. 
Будучи скромным средством информации, он монополизировал и 
унифицировал нашу душевную жизнь… Характерно, что телевизор 
занимает то место в комнате, где раньше был святой угол с иконами”. Далі 
йдуть перерахування і певне обгрунтування всіх вад телевізора. Наведемо 
деякі з них: «Телевизор лишил нас домов, превратив их в театральные 
залы»; «Телевизор создал новый вид человека – homo medium – человека с 
истощенной  от непрерывного зрелища, как и от непрерывного пьянства, 
нервной системой, человека душевного распада»; «Человек  мыслит 
полсредством слова… Телевизор учит мыслить чувственными 
представлениями… Телевизор является концентрацией страстей… 
Телевизор расслабляет интеллектуальные силы человека»; «Телевизор 
посягнул на духовную сферу. Фантазия о духовной жизни рождает ложь, 
которая называется у святых отцов прелестью»; «Телевизор предлагает 
одну и ту же пищу десяткам людей. Поэтому люди стали похожи друг на 
друга…»; «Телевизор развивает антихристианство…»; «Телевизор 
распространяет нервные и психические болезни.» і т.д. 

В прагненні відродити Черкаси як духовний центр, столицю Віри і 
Правди, в місті на центральному майдані споруджується Стела 
Десяти заповідей. Висота її сягатиме 11 метрів, ширина – 3,85 метрів, 
товщина – до метра. Чому обрали саме 10 заповідей?  Тому, що їх 
визнають представники 3-х релігій – іудаїзму, християнства та ісламу. 
Вони, як тут вважають, можуть забезпечити єдність народу, 
справедливість життя. 

Хотілося б тим, хто в 2004 році був на 
Майдані і втратив віру в її лідерів, 
нині постати в особі Хоми, який не 
повірив у воскресіння Христа.  У 
постаті Віктора Ющенка справді 
спочатку було щось фатально-
месіанське. Він вчив людей 
(здавалося, щиро, а не брехливо) 
добру і законопослушності, тому, що 
бандити, в разі його перемоги, будуть 
сидіти в тюрмах. Він пожертвував 
величезними повноваженнями 
президента у кучмівській редакції, 
щоб зберегти той безлад і політичне 
болото, яке, на його думку, є 
«стабільністю» та необхідною умовою 

цілісності країни. Його зрадили «любі друзі», а один із колишніх 
соратників  продався ворогам за 30 срібляників за курсом 1 ср-к дорівнює 
10 млн доларів. Вороги розіп’яли його на хресті політреформи. Здавалося, 
що він вже ніколи не підніме голову, не скаже: «Досить!». Але сталося 
диво: він знайшов у собі сили вигнати торговців з храму демократії, 
розпустити зрадницьку Верховну Раду. Якщо Ющенко як лідер нації вмер 
для нас з моменту першого його рукопотискання з Віктором Януковичем, 
то зараз, здається, він воскресає. Чи то тільки здається?  Чи він із-за свого 
християнського всепрощенства (а то й подібно масонській вихованої 
толеранції)  й надалі буде продовжувати висіти на Хресті з благаннями 
миролюбства до ворогів української України? А чи не пора кликнути тих, 
хто робив Майдан українським, і вигнати, як колись Христос торгівців із 
храму, всю ту наволоч, яка приватизувала чуже, історією виборонене для 
української України місце в Києві? А чи не пора попросити з посади те 
карикатурне нещастя, яке вперше за тисячоліття Києва посіло не належне 
йому місце мера Столиці? (Свобода. - №13).  

Дріб’язку виступів на Верховній Раді, по радіо- і телебаченню Тарасика 
Чорновола, Герман і Богатирьової від Партії регіонів, і вже надоїлих 
своїми більшовицькими сентенціями Бокія, Мороза  і Симоненка 
явно не вистачає т.зв. коаліції. На трубуну стали випускати   підіудника 
Головатого, який, кичачись своєю християнською мораллю, заявляє, що „у  

страстний тиждень не може 
бути політики”. Справді, зрада 
тому блоку, завдяки якому став 
депутатом, сама по собі може й 
не є політикою, але ось 
обливання брудом тих, хто 
повірив в те, що ти будеш 
українцем, а не малоросом, то 
вже є чистої води 
політиканство. Відомий 

Володимир Жириновський таких прищатих юристів оцінив так: „Я, як 
заслужений юрист, повідомляю: указ Президента України абсолютно 
конституційний. Якщо депутати починають перебігати із фракції в 
фракцію,  то це дозволити не можна” (Свобода. - №13). 

Під гаслом боротьби із антисемітизмом Міжнародної Академії 
управління персоналом під вимогу депутата-нашоукраїнця В. 
Марущенка (може нашомалороса, бо ж навіть депутат Фельдман на таке 
не спромігся – РП) заборонили продавати на розкладках на Майдані 
Незалежності українську книгу, українську пісню, українську 
символіку. Як шуліки, зграя міліціонерів накидалася на тих, хто вже 
десяток років ніс українське слово і спів закоханим в Україну. До речі, тут 
продавалася і духовна література різних конфесій українською мовою. Що 
характерно, то міліціанти-сушківці (а може з ними і міська влада 
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Черновецького) спокійно сприймають окупацію Києва донецькою вонню, 
яка на цих посіделках на тому ж Майдані гроші собі заробляє, працюючи 
на неукраїнську Україну. 

Слава Богу, що в Московсько-Православній Церкві помітили заяву 
головного редактора часопису «Релігійна панорама» А. Колодного про 
необхідність притягувати до судової відповідальності за 
антиукраїнську діяльність владик південно-східних єпархій УПЦ МП.  
Не він, а той, хто подавав матеріал змінили в ньому «Новоросію» на 
«Малоросію». Але не це є головним, на чому замусолилися видання УПЦ 
МП. Таскаючи по Україні хресними ходами зображення російського 
імператора Миколи ІІ, московсько-православні цим плюють в душу тим 
українцям (не малоросам), які з радістю сприйняли звільнення від 
трьохстолітнього колоніального російського рабства, які не мають куди 
виїхати, бо ж їх не прийме до себе пан Путін, який закликає повернутися 
до Росії розселених росіян і їх любителів. Сам Путін назвав УПЦ  
«Російською православною церквою в Україні». «Російською»… То ж чи 
буде рідним для її парафіян наше національне духовне відродження, якщо 
їх погляди зорієнтовані «до Москви, до Кремля». Дехто шкодує з того, що 
там немає вже Сталіна-батька. Але ж появився новий і він скликає всіх 
вірних своїх дітей до себе. Порівняно недорого квиток коштує. Нам нікуди 
їхати, бо ми сприймаємо себе українцями, а не малоросами, говоримо 
своєю рідною мовою, а не суржиком російської і польської, визнаємо 
свою країну окремою державою, а не окраїною якоїсь Руської імперії. 

Радіти треба з того, що  на Євробаченні-2007 ми з нашою Сердючкою не 
здобули перше місце, а що його вдалося завоювати своєю „Молитвою” 
сербці. Шкода, що серед 
великих переможців немає 
мелодійної пісні  словенки. 
По пісні  судять про народ. 
Стидно було б знати, що 
карикатурного вигляду 
артист і абсолютно відсутній 
в голосі й неукраїнський у 
мелодиці символізує 

українство. Ось як оцінив  Андрія Данилка  
поет-пісняр А. Рибчинський: „Що б там не 
казали, він – талановитий, запальний. У 
його музичних пародіях багато здорового 
гумору та гарної енергії. Але, Андрію, що 
за кіч із чотирьох фраз  і трьох акордів ти 
показав нам на „Євробаченні”? Тупішої 
пісні годі було й вигадати. І казати, що 

Європі тільки такого й треба, нечесно” (Експрес. - №70). Оцінили не 
балаган, а голос і талант. Переможниця Марія Шерифович - не  циркачка, 
а звичайна людина, яка співала чесно й від душі і не добувала собі дешеві 
очки до самого конкурсу, бігаючи по Хельсінкі, як це робив Данилко. 
Переміг  талант, а  не шоу.  

Оціннючи безпардонне організоване паном Морозом послання 
розпущеної, а відтак і незаконної Верховної, з оцінками 
оприлюдненого Звернення Всеукраїнської Ради Церков щодо 
нинішньої політичної ситуації в Україні, глава УГКЦ кардинал 
Любомир Гузар заявив: „Звернення до Папи мене особисто здивувало. 
Ми пам’ятаємо, як багато хто з тих, хто нас засуджує, протестували проти 
того, щоб Папа приїхав  відвідати Україну, а тут  раптом таке набожне 
звернення до Папи. Набожне, але, на  мою думку, не дуже ввічливе. Нам 
закинули легкодушність, нібито ми завинили перед нашою державою. Але 
якщо ми винні, то логічно було б спочатку поговорити з нами про це, 
запитати: „Чому ви так вважаєте?” Але нас засудили, навіть не 
вислухавши” (Шлях Перемоги. - №20). 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
Близьким твоєму серцю стає священик Василь Пишний з села  
Рубанівське Васильківщини, що в Дніпропетровській області, коли 
пізнаєш його діяльність на українській національній ниві. Громада 
Церкви Покрови Богородиці цього села   видруковує барвистий часопис 
„НАВІКИ” українською мовою і з підбіркою статей україно-
відроджувального змісту. І це за умови  свого українофобського оточення 
в Дніпропетровській єпархії УПЦ Московського Патріархату. Невеликий 
за обягом часопис вміщує  надто багато різноманітної інформації для 
україномовного парафіянина. Тут є статті із підзаголовками „Можна все 
на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки батьківщину”, 
„Поховайте  мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милій”, „І 
ніколи не покину рідний край любить” та ін.  Лише спасибі можна сказати 
отцю Василю за його український патріотизм за умов українофобства 
преси, що видруковується Дніпропетровською Московсько-православною 
єпархією з погядами на Україну як на „окраину” якоїсь 
Східнослов’янської спільноти. 

Ужгородська українська богословська академія, що належить до УПЦ 
МП,   листом її ректора професора-ієрея Віктора Бедя звернулася до 
„Релігійної панорами” з проханням  розмістити інформацію про набір 
нею слухачів на новий рік навчання. Хоч наш часопис такими 
рекламами не займається, але, як виняток, зробимо таку послугу, 
враховуючи те, що це український духовний навчальний заклад. Так ось в 
Академію приймають на спеціальності: богослов’я – священнослужитель, 
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християнський місіонер; теологія – християнський педагог; церковне 
мистецтво – регент хору; правознавство – державне та канонічне право; 
міжнародні відносини – місіонер у корпусі миру, перекладач. Водночас із 
здобуттям вищої духовної освіти студенти здобувають і вищу світську 
освіту з фаху філософія, філологія або англійська мова. Про вступні 
екзамени можна дізнатися в приймальній комісії Академії за тел (031)  61-
29-45 або моб. телефоном 8.099. 369.33.77. Адреса Академії ім. Кирила і 
Мефодія –Ужгород, вул. Театральна, 5-7, каб. 207. 

Єпархіальний Собор Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ висловив 
своє обурення тим, що, відродивши в 2006 році т.зв „Об’єднавчу 
комісію” 1996 року, дехто від імені УАПЦ, нехтуючи історією, 
традицією і соборовими рішеннями, вдається до різного роду 
політичних авантюр і сепаратних „об’єднань”з УПЦ МП. Діяльність 
цієї „Об’єднавчої  комісії” є прикриттям для реалізації давнього 
політичного проекту  т.зв. „Галицьої митрополії”, що має приховати 
фактичне повернення західноукраїнських православних парафій під 
контроль Москви. „Об’єднавча комісія” діє на противагу материнським 
зусиллям  Вселенської Константинопольської Патріархії в подоланні 
церковної кризи в Україні (Успенська вежа.- Квітень). 

„Успенська вежа” – газета православного братства ім. Андрея 
Первозванного висловлює своє невдоволення діями Патріарха УПЦ 
КП протягом всієї історії відносин УПЦ КП та УАПЦ. „При аналізі всіх 
тих подій і висловлювань Патріарха Філарета напрошується висновок, що 
Філарет не бажає об’єднання Українських Церков в одну Православну 
Церкву, яка б мала визнання Вселенського Патріарха і була прийнята в 
спільноту Вселенського Православ’я як рівна. Навпаки, він вишуковує 
(газета наводить приклади цього –РП) причини, щоб до того не допустити 
будь-яке зближення з Вселенською Патріархією, охарактеризувати це як 
щось вороже і негативне. Тому й не хоче і відкриття подвір’я 
Константинопольського Патріархату в Україні, а також підпорядкування 
Львівської Святоуспенської Церкви тому ж Патріархату” (Успенська 
вежа.- Квітень). 

Лише половина громад УПЦЗ погодилися на об’єднання із РПЦ.  
Таврійська і Одеська єпархія РПЦЗ серед тих, хто не визнає це 
об’єднання, розглядаючи його як просте механічне приєднання. Так, 
єпископ Агафангел (Пашковський) вважає немождивим бути придатком в 
митрополита УПЦ МП Агафангела (Савіна). За такого об’єднання, як 
заявляє єпископ, ми стаємо складовою УПЦ МП. Але ж, на його думку, в 
Україні мають існувати окремо українська і російська церкви. Єпископ 
вважає неможливим об’єднання із РПЦ ще й із-за того, що ця Церква 
публічно не покаялася за свою співпрацю з радянською владою. 
Московський патріархат не є духовним лідером нації, бо ж він обслуговує 
певні політичні сили, втручається в політичні процеси, причетний до 
різних фінансових махінацій. 

Іринеївськи-дніпропетровська газета „Мир”(№8) висловлює своє 
вдоволення тим, як агатангело-одеська єпархія УПЦ МП  організовує 
протидію українській мові в школах і засобах масової інформації. При 
цьому вона активно пропагує сепаратистські ідеї, необхідність розколу 
України на 2-3 самостійні держави. Чого варта лише видрукувана в цьому 
числі газети сентенція: „Юго-восточная часть страны может выделиться в 
самостоятельное государство, не закрывающее себе путь сотрудничества с 
Западом, но политически  и  экономически ориентированное на Россию». 

Архієрейський собор УПЦ КП прийняв історико-канонічну декларацію 
„Київський Патріахат – Помісна Українська Православна Церква”.   
В ній насамперед зазначається, що „сутність Церкви – спасти людей від 
гріха і смерті, а не земне благоденство.  Це – боротьба за досягнення 
вічного життя”. В Декларації розкривається зміст таких понять, як 
розкольник, єретик,  Церква. Собор засудив практику перехрещування 
тих, хто переходить до Церкви Московського Патріархату. УПЦ КП 
погоджується на переговори з УПЦ МП та УАПЦ з приводу утворення в 
Україні Єдиної Помісної Православної Церкви без будь-яких попередніх 
умов. 

Шумно й урочисто відзначене в Москві об’єднання Російської 
Православної Церкви і Російської Православної Церкви Зарубіжжя 
ще раз засвідчило те, чим є в структурі Московського Патріархату 
наша УПЦ.  Вона не є самостійною одиницею ні РПЦ, ні Православного 
світу. Адже РПЦЗ ввійшла в об’єднання з тими ж правами, з якими там 
знаходиться нині УПЦ. Вона залишається самоуправною частиною 
помісної РПЦ. Москва  затверджує митрополитів РПЦЗ і приймає 
остаточні рішення щодо відкриття нових парафій. За «закордонцями» 
залишається право мати свій Синод, скликати свої Собори, призначати на 
парафії священиків, мати незалежність в адміністративно-господарчому 
плані. Схвалюючи цей факт об’єднання, прес-секретар Київського 
Патріархату Євтратій зауважив, що в цьому можна бачити «непогану 
модель для об’єднання і українських церков». Оскільки главою Російської 
Православної Церкви, до якої входить і УПЦ, є Патріарх Олексій ІІ, то чи 
не на таке поєднання з РПЦ ладний УПЦ КП, на яке пішла з нею РПЦЗ? 
Щось незрозумілі заяви від імені своєї Церкви виголошує прес-секретар. 
Чи то є згода на входження УПЦ КП в РПЦ на таких же правах, на яких до 
неї ввійшла РПЦЗ, керівництва КП? (Сегодня. – 18 травня). 

«Історико-канонічна декларація», оприлюднена Церквою Київського 
Патріархату, як заявив прес-секретар УПЦ Московського 
Патріархату Василь Анісімов, не матиме того значення, на яке 
розраховують її автори.  «Якась там декларація мало турбує УПЦ, чия 
канонічність, на відміну від КП, не піддається сумніву з боку помісних 
православних церков і Папи Римського. Їх архієрейський собор і прийняті 
на ньому документи – не більше як внутрішня справа цієї Церкви».  В 
УПЦ КП вважають названу Декларацію формою заочного діалогу з УПЦ 
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МП, оскільки на прямий діалог вона не йде. Роздрукована російською і 
українською мовами Декларація буде обнародувана для широкої аудиторії 
віруючих. 

Церква Московського Патріархату збагатилася ще одним унікальним 
храмом. В кримському Малореченську 
відбувся молебен з нагоди завершення 
будівництва Покровської Церкви-маяка. 
В основі незвичайного храму висотою 54 
метрів - дійсно старий маяк,  який зберігає 
своє традиційне призначення: вночі в ньому 
горять вогні для кораблів, що пропливають 
поруч. Храм зсередини освічується за 
допомогою ультрасучасної підсвітки, щоб 
світло у вікнах з вітражами ефективно 
грало різнокольоровими вогнями. Храм 
збудовано як пам’ятник  загиблим морякам, 
підводникам, дослідникам і рибалкам. 

Архієпископ Ігор Ісиченко з УАПЦ відзначає: «Зневіра у демократії – 
вельми небезпечне явище для посткомуністичних країн. Хоч ми і не 
мали ще реальної  демократії, але приклади політиків, які бавляться в 
демократію й дискредитують її власною бездарністю, стали дуже важким 
ударом для становлення громадянського суспільства в 
посткомуністичному світі. І, можливо, це не менша проблема, ніж 
зворотній ефект від діяльності тих, хто, жонглюючи національною 
фразою, дискредитує національну ідею»  (Шлях Перемоги. - №13). 

Російська Церква дотримується подвійних стандартів. Згадаймо, яким 
прокляттям й оцінкам тільки не піддавалася нею РПЦ Закордонна. 
До нинішньої „сестри”, „улюблених братів і сестер” вона була 
„карловацьким розколом”, „відщепенцями”, „зрадниками”, „єретиками”, 
„неблагодатними” тощо. Карловчани були найстрашнішим звірем для 
Московського Патріархату. Говорилося про них: „Оскільки в розколі 
немає благодаті, то і таїнства у зарубіжників  в Росії не звершуються”; 
„Гріх розколу, не зцілений покаянням, неминуче губить людину, а тому 
будемо  уникати тих людей, які хочуть нас позбавити вічного життя”.  
Порівняймо все вище сказане з тими оцінками, які знаходимо у видруках 
УПЦ МП щодо Київського Патріархату. Одне і те ж, навіть словесно 
співпадає. І ось на днях відбувається об’єднання РПЦ і РПЦЗ. Куди ж 
поділися минулі оцінки Московським Патріархатом останньої? 
Виявляється, що вони не мали реального сенсу. Відтак і ті оцінки, що 
приписує  нині Московська Церква Київському Патріархату (і єресь, і 
розкол, і неблагодатність, і багато іншого),  коньюнктурна пустишка, якою 
можна знехтувати, якщо маєш бажання поєднання. 

Декілька сотень православних віруючих Церкви Московського 
Патріархату пройшли 21 травня хресним ходом по центральних 

вулицях Києва на честь 137-ї річниці з дня народження останнього 
Російського імператора — Миколи II, який в липні 1918 р. був  
розстріляний більшовиками разом зі своєю сім'єю. Учасники хресного 
ходу пройшли по так званим «царським» місцям Києва. Це, по-перше, 
Маріїнський палац — літня царська резиденція, що нині біля Верховної 
Ради. Палац почав будувати Петро I, а завершила будівництво його дочка 
Єлизавета Петрівна, за проектом відомого архітектора Растреллі. Потім 
хресний хід спустився на нинішню Європейську площу, яка до революції 
1917 р. називалася Царською, повідомляє Седмиця.Ru. Тоді на цій площі 
біля нинішньої філармонії стояв пам'ятник царю Олександру II. Далі 
хресний хід піднявся по вулиці Трьохсвятительській, пройшов, минуючи 
на цій вулиці Свято-Александрівський костел, який   пов'язаний з ім'ям 
царя Олександра I, оскільки останній дав дозвіл на початку 19 століття на 
його будівництво, але за умови, що він носитиме ім'я його Небесного 
покровителя — святого благовірного великого князя Олександра 
Невського. Завершився хресний хід на площі біля собору Святої Софії, де 
за участю  священиків «Російської Православної Церкви в Україні» (так 
називає її нинішній правитель Росії) був прочитаний Акафіст Святим 
Царственим мученикам і відслужений чин покаяння російського (не 
українського – РП) народу в гріху царевідступництва. На царський хід 
звезли віруючих з усіх регіонів країни, оскільки кияни байдужі до 
російських царів-батечок – колонізаторів України. У хресному ході взяли 
участь ті, хто вважає Україну частиною Російської імперії, не українці, а 
росіяни і малороси. 

 
 

СВІТ ГРЕКО- І  РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
 

П’ятиріччя очолювання Одесько-Сімферопольської дієцезії РКЦ 
відзначив єпископ-ординарій Броніслав Бернацький. Владику радує 
те, що існує свобода віри, бо ж радянська влада створювала для 
католицизму в Україні своєрідний кордон по Вінницькій області.  
Тепер, „за деякими винятками, -зауважує владика, - не зустрічаємо 
проблем з боку влади”. Сам Броніслав Бернацький  вчився в духовній 
семінарії в Ризі. На території керованої ним дієцезії нині діє 62 
зареєстровані парафії, не враховуючи доїздних пунктів. Зростає кількість 
богопосвячених, відкриваються нові монастирі. Будується три нові храми. 
Завершується ремонт кафедри, зростає число вірян. Своє найближче 
завдання владика вбачає в тому, щоб повернути Церкві храм  у 
Севастополі й побудувати храм у Сімферополі. „Тоді всі наші спільноти у 
великих містах матимуть свої святині”,- говорить Броніслав Бернацький 
(Парафіяльна газета. - №10). 

Єдина Церква України, яка по-справжньому задіяна не тільки в 
духовному, а й у побутовому опікуванні українців нового покоління 
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діаспори, є Греко-Католицька Церква. Апостольським візитатором 
громад УГКЦ в Італії і далекому зарубіжжі є владика Гліб Лончин. При 
ньому для українців Італії виходить у світ українською мовою часопис 
„До світла”. Як свідчить отець Іван Музичка з Італії, до храму святої Софії 
в Римі часто приходять ті, кого гірка доля життя випхнула з України в 
зарубяжжя на заробітки. Більшості з них в нелюдських умовах 
приходиться працювати і жити, заробляти, порівняно з італійцями, 
копійки, хворіти без права на медичну допомогу, зазнавати кривди без 
можливості кудись поскаржитися. Ось і йдуть вони до храму за розрадою, 
хоч і Церква, окрім співчуття, чогось іншого їм дати не може. 

Газета Івано-Франківської єпархії УГКЦ „Нова Зоря” веде сторінку  
„Заробітчанська хвиля”, де розповідає про життя українців в діаспорі. 
У Римі під гаслом „Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію 
всякому творінню” відбулася перша зустріч представників церковних 
братств УГКЦ, що діють в Італії.  Проводили зустріч отець Іван Музичко, 
отець-ректор  Матей Гаврилів, Пасторальний координатор УГКЦ в Італії 
Олександр Сапунко та представники українських церковних громад. 
Отець Олександр звернув увагу на те, яку роботу мають вести церковні 
братства, говорив про поведінку в церкві і поза церквою, співпрацю з 
людьми.  Йшлося про повагу до священика та його підтримку, правильну 
сповідь та багато інших питань, які постають перед українцем на чужині. 

Музей історії давнього Галича, що знаходиться в селі Крилос на Івано-
Франківщині,  поповниться  музеєм Церкви. Він розміститься, як тут 
кажуть,  на другому поверсі, тобто на прилеглих горбах.  За декілька 
кроків від музею є старовинний Успенський собор. Ченці Унівського 
монастиря пообіцяли передати в музей митру Андрея Шептицького. 

„Момент, який ми пережили і який згодом назвали Помаранчевою 
революцією, - говорить глава УГКЦ Любомир Гузар. – був справді 
унікальним в історії людства. Народ керувався тоді добрими, 

шляхетними почуттями. Він звертався до 
влади виважено, культурно, без насилля, 
крові і розбою. Люди хотіли, щоб влада 
шанувала справедливість і правду. Але 
політики, на жаль, не зрозуміли цього. 
Вони подумали, що Помаранчева 
революція – звичайна собі політична 
акція „за” або „проти” когось з них. І 
тому останні два роки минули в 
тупцюванні на місці, без виразної візії, 
сформульованих цілей. У людей це 
сформувало непевність, створило 
атмосферу недовіри, а політики тим 
часом довго про щось домовлялися, 
переходили з одного табору до іншого, 

не заспокоюючи громадян, а руйнуючи їхню впевненість у завтрашньому 
дні” (Шлях Перемоги. - №20). 

Синод єпископів УГКЦ у своєму Зверненні щодо поширення лефевризму 
в країні нагадує, що „ всі  священнодіяння цих священиків і дияконів 
є незаконними, а їх самих слід вважати некотолицькими 
священнослужителями”. За формальне прилучення до схизми Лефевра 
передбачена кара великої екскомуніки (відлучення від Церкви). При цьому 
Синод посилається ще на Апостольський лист Папи Івана Павла ІІ, де, 
зокрема, є такі слова: „Залишатися з’єднаними з Вікарієм Христа в 
Єдності Католицької Церкви та жодним способом не підтримувати цей 
рух”. В Україні лефевризм почав поширюватися на початку 90-х  років 
м.ст. Його очолили священики Любомир Гаєвський та Василь Ковпак. Рух 
має у Львові свою семінарію  Серця Матері Божої Фатимської. 

Торкаючись питання визнання Патріархату УГКЦ і значення цього 
акту, глава УГКЦ кардинал Гузар зокрема зауважив, що це мало б, без 
сумніву, великий вплив, бо Рим є канонічною Церквою і патріархат УГКЦ 
був би канонічним на повних церковних правах, що поставило б УГКЦ на 
інший рівень у світі. Визнання Патріархату вивело б цілу Церкву  на іншу 
площину і в Україні (Партріярхат. –№3). 

У УГКЦ з'являться єпархії в Східній Україні. Глава українських греко-
католиків кардинал Любомир Гузар повідомив про намір створювати 
нові уніатські єпархії в східній частині України, повідомляє 
"Інтерфакс". "Ми відкриваємо більше людей, чим ми думали. Навіть у 
Києві є більше греко-католиків, ніж ми сподівалися. Люди відвикали від 
звичаїв, їх потрібно знаходити, будити", – заявив кардинал Л. Гузар в 
інтерв'ю українському журналу "Фокус", коментуючи намір УГКЦ 
відкривати нові єпархії. Греко-католицьке духівництво в Україні в особі 
"молодих, енергійних, емоційніших" священиків, за словами кардинала, 
"стимулює" людей до сприйняття уніатської проповіді. Кажучи про 
зведення в Україні греко-католицьких храмів, Л. Гузар підкреслив намір 
його церкви будувати не "величаві дорогі храми, а тільки такі, де було б 
видно, що це "Божий храм". За словами кардинала, є прогрес в контактах 
УГКЦ з Українською Православною Церквою "на побутовому рівні" в 
соціальній сфері і в галузі освіти, вказавши при цьому на відсутність таких 
контактів на рівні офіційному. "Спільним  знайомим (з боку Української 
Православної Церкви – Ред.) я натякнув, що був би радий, якби ті хотіли 
говорити. Іноді доходило до таких розмов завдяки третім особам. Але 
дуже все складно виходить. Хоча і це краще, ніж нічого", – відзначив Л. 
Гузар. 

Кардинал Любомир Гузар  скептично оцінив можливість держави 
офіційно виступити посередником в міжцерковному діалозі – в цьому 
випадку, за словами кардинала, "відразу виникає підозра, що буде 
насильство, напруга думки, якась нечесність". Проте держава, на його 
думку, хоча й "не може привести церкви до єдності", але "повинна цьому 
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сприяти" шляхом створення таких умов, "в яких кожна церква була б 
абсолютно рівноправною». 

 
 

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ 
 
4-5 травня в місті Коростені на Житомирщині на базі Церкви християн 
віри євангельської відбулася Всеукраїнська конефренція лідерів 
молодіжного служіння „Нові горизонти”. Делегатами конференції були 
близько 200 керівників  молоді церков ХВЄ із 16 областей країни. 
Конференція мала навчальну мету – вчити лідерів молодіжного служіння 
налагоджувати контакти з тими своїми однолітниками, які потпрапили в 
складні життєві умови. 

В приміщенні  Української уніонної  конференції церкви Адвентистів 
сьомого дня   відбулося засідання Ради Євангельських 
Протестантських Церков України. Обговорювалося питання сучасних 
державно-церковних відносин, відбувався обмін думками з приводу 
шляхів вирішення актуальних проблем у сфері соціальної і духовної 
діяльності протестантських церков. Вироблені рекомендації з питання 
співпраці між протестантськими церквами і державою. Учасники 
засідання Ради також розглянули питання  використання державних і 
приватних  засобів масової інформації в моральному вихованні населення, 
недопущенні розпалювання міжрелігійної ворожнечі. 

Канцелярія ВСО Євангельських християн-баптистів не могла вмістити 
журналістів, які приїхали сюди з метою обміну досвідом роботи. 
Журналісти прийшли до слушного висновку, що вплив християнської 
преси, взагалі ЗМІ на суспільство надто низький. Учасники зустрічі 
вважають, що потрібний якийсь робочий орган, який координував би дії 
всіх християн, причетних до ЗМІ. Свою конференцію її учасники назвали 
„Прорив в інформаційному служінні”. Єдине, що не відзначено в 
повідомленнях в газетах про конференцію, так це те, що преса 
протестантських церков є, скажемо словами Канта, для можливого читача 
України „річчю-в-собі”. Вона не заявлена для передплати, її не може 
читати масовий читач. То ж крутиться вона в колі своїх, а відтак впливати 
на суспільство, навіть знаними суспільством формами, вона не може. 

Церква Християн віри євангельської приділяє велику увагу засобам 
масової інформації. Цій меті була підпорядкована конференція 
працівників християнських засобів масової інформації. До Івано-
Франківська  з’їхалися журналісти, редактори, теле- і радіопровідники з 
Києва, Рівного, Луцька, Миргорода, Дніпропетровська, Одеси, Львова, 
Вінниці, Городка, Тернополя. 

Ковель дехто називає адвентистським містом. Великої похибки в цьому 
немає, бо ж спільнота адвентистів тут налічує більше півтисячі осіб, 
десь за 200 має дітей. То ж одного молитовного будинку, збудованого в 

1994 році, виявилося замало. Одержавши земельну ділянку і дозвіл на 
будівництво нового, ковельські адвентисти активно взялися за  його 
спорудження і в кінці 2006 року вже й освятили. Нова громада налічує 
більше 60 осіб. 

Протестанти шанують своїх знаменитостей. Мало хто знає, що відома 
польська співачка Анна  Герман була 
адвентисткою сьомого дня. Тяжка хвороба 
забрала її з життя. Проте адвентисти шанують 
талант актриси. З нагоди її 70-річчя від дня 
народження у Вінницькій філармонії зібралися 
шанувальники таланту. Було переглянуто фільм 
„Светит незнакомая звезда”, звучали добрі 
слова про співачку, її  пісні у виконанні гостей 
вечора. Проведений захід привернув увагу 
присутніх (а там були не лише одновірці 
Герман) до Церкви адвентистів сьомого дня. 

Автокатастрофа забрала життя депутата Верховної Ради України від 
Партії регіонів  А.Артем’юка. В порівняно молодому віці душа його 
відійшла до Господа. Мало ми його бачили на трибуні ВР, чули в тих 
баталіях від імені своєї партії, які були особливо гострими в цьому році. 
Водночас мало хто  знав і про те, що п. Артем’юк належав до Церкви 
адвентистів сьомого дня – спільноти, яка часто говорить про свою 
позапартійність. 

Євангельська Церква „Філадельфія” постала організатором Фестивалю 
надії з участю Франкліна Грема. Фестиваль відбудеться 6-8 литня в 
Києві на стадіоні „Олімпійський”. Ця безпрецендентна акція благовістя  
задіяла до своєї підготовки віруючих з багатьох громад України. Уже  
проведено більше 20 мобілізаційних фестивалів „Назустріч надії”, в роботі 
яких брало участь  понад 40 тисяч осіб.  Згідно останніх даних віруючі 
моляться за 117 тисяч невіруючих за карточками „Андріїівського руху” – 
спеціальне молитовне служіння в  рамках підготовки до Фестивалю. 
Надходять багаточисельні заявки на участь в програмі. Долю їх виступів 
визначить Рада кураторів. Діти намалюють до 5 тисяч малюнків. 
Проблема із розміщенням 1,5-тисячного хору. Багато інших акцій 
проводиться в дні підготовки до Фестивалю. Тут і сходження на Говерлу й 
Роман-Кош, і автопробіг по областях України, і молодіжна акція „1+”, і 
багато іншого. Телефон Оргкомітету Фестивалю (044) 569.87.44. 

У Туркменії судять баптиста - громадянина України. Пастора 
звинувачують в незаконному перетині кордону в 2001 році. Його 
справу направили до суду міста Туркменбаші, - повідомляє 
Християнський Мегапортал invictory.org з посиланням на RISU. Вячеслав 
Калатаєвський, який хоча й народився в Туркменії, але є громадянином 
України, звинувачений в нелегальному перетині кордону, за що статтею 
214 Кримінального Кодексу Туркменії передбачено покаранням аж до 
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двох років позбавлення волі, якщо злочин був здійснений перший раз. 
Проте  дружина Калатаєвського переконана, що причиною арешту стала 
його релігійна діяльність. «Хоча правоохоронні органи і мовчать про це, 
але я вважаю, що причиною арешту стала релігійна діяльність мого 
чоловіка, – говорить Валентина Калатаєвська, – вони забули про те, що в 
2001 році він був вигнаний з Туркменії за проповідування Євангелії». 

Недільним ранком 15 квітня віруючі помісної церкви «Воскресіння» в с. 
Білики (Полтавська область) виявили свій Будинок молитви з 
вибитим склом у вікнах, - повідомляє Християнський Мегапортал 
invictory.org з посиланням на ecbua.info. Хто це зробив, ніхто не знає. 
Вікна тимчасово закрили плівкою. Того ж дня близько 22 годин невідомі 
зловмисники навідалися в Будинок молитви знову. Тепер вони кинули в 
приміщення відкриту пляшку з бензином і палаючі ганчірки. Виникла 
пожежа. Сусідам вдалося згасити полум'я на початковій стадії. Але збиток 
було нанесено значний: згорів стіл, килим, штори, приміщення прийшло в 
непридатний для зборів стан (стіни почорніли, гар). Через три дні 
зловмисники знову прийшли, відкрили газ і підпалили солярку. Очевидно, 
їх метою було підірвати будову. Сусіди знову вчасно допомогли запобігти 
біді. Вони загасили пожежу і перекрили газ. Під хрестом, прикріпленим на 
стіні будинку, «гості» залишили свої підписи. Напевно, бажаючи залякати 
віруючих, вони написали «666». Пресвітер, брат Віталій Загорулько, 
зауважує, що за допомогою такого випробування Бог закликає віруючих 
до ще більшої активності в благовісті: «Не треба закриватися в стінах 
Будинку молитви, а із звісткою про спасіння  в Христі треба йти до 
людей». Вже провели за участю молоді з Полтави євангелізацію. У планах 
– організація дитячого табору і приїзд християнської медичної клініки. 

 
 

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 
 

Харизматична газета „Камень Краеугольный” (№2) виступила проти 
впровадження в християнську канву язичницьких обрядів, зокрема 
під час православних свят, коли в православний контекст 
вплітаються язичницькі обряди з гаданнями, колядами, духами 
предків, дідухами й іншими духами. „Надто активно прагнуть утвердити 
ці обряди люди, які вважають себе патріотами України, прагнучи 
підкреслити цим нашу національну самобутність і сприяти вихованню 
патріотичних почуттів людей. Звичайно, патріотизм – справа потрібна і 
корисна, але чи варто його пов’язувати з язичництвом? Адже багато 
людей при цьому щиро вірять, що це і є християнська віра, прилучення до 
Бога… Нерозумно у світле християнське свято виконувати язичницькі  
обряди і видавати їх за служіння Богу… Любителям старовини пора 
навчитися відрізняти звеселяючі розваги, вшанування Бога і служіння 
ідолам”. 

Християнська церква «Нове життя» урочисто відзначала 15-річчя від 
дня свого заснування у м. Чернівці. Зі слів пастора Ігоря Косована на 

початках Церква нараховувала 1500 осіб, 
проте з часом кількість її членів  
зменшилась майже втричі. У святкових 
зібраннях взяло участь  до 250 віруючих. 
Молитва та богослужіння  
супроводжувались музичним супроводом, 
співами. На святкування прибув пастор 
Джон Білоу з дружиною Дебі ( штат Індіана, 
США). Серед  членів Церкви - переважно 
молодь 15-30 років (~75 %),  значно менше 
прихожан  віку 30-50 років (~20 %) і зовсім 
мало віруючих похилого віку (~5 %).  
Більше 
жінок, 
ніж 

чоловіків (~65 % до 35 %). 
Інтенсивно у напрямку євангелізації 
жителів буковинського краю 
трудиться  пастор Ігор Косован, який 
регулярно веде проповідницьку 
передачу на регіональному каналі 
ТВА (Ярослав Позняк). 

При вході до Київського Палацу спорту при відзначенні Церквою 
„Посольство Боже” своєї річниці було багато рекламних плакатів 
різних фінансових структур, засновники яких є братами Церкви. Одна 
з реклам говорила, що якщо хочеш стати багатим, то неси до їх фонду 
гроші і матимеш 36% річних. При цьому наголошувалося, що без молитви 
до Бога гроші-прибуток до Вас не прийде. Правда, пастор Сандей декілька 
разів зі сцени повторив своє прохання не прилучати його за гаранта 
збереження своїх коштів і майна. „Раніше я дійсно міг порадити, куди 
вкладати гроші, якщо наші брати мали  відношення до тієї чи іншої 
комерційної фірми, а тепер ви вже стали „дорослими”, вчіться самі 
заробляти гроші і не залучайте при цьому церкву на роль посередника”. 

Церква „Перемога” свої моління проводить щонеділі в 
легкоатлетичному манежі  по вул. Матеюка. Службу Божу тут 
переважно проводить ст. пастор Церкви Генрі Мадава.  У своєму 
пасхальному посланні пастор наголосив на необхідності кожному ввійти в 
ті двері, які відкриває перед ним собою сам Ісус Христос. „Що означає 
входити через нього? – питає Генріх Мадава і відповідає, - по-перше, це 
означає визнати Ісуса Христа своїм Господам і Спасителем, а по-друге, 
повністю у своєму житті покладатися на нього для прощення гріхів і 
унаслідування життя вічного. Зробивши це, людина входить у все те, що 
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Бог приготував для неї. Людина одержує не тільки прощення своїх гріхів, 
а й доступ до Божественного зцілення, Божих благословень, до свободи 
від будь-яких залежностей, до миру і спокою для душі, до впевненості в 
майбутньому і багато до чого іншого”. 

Відомий співак Віктор Павлик 
належить до Церкви «Святе 
святих» (пастор – Софія 
Жукотанська), де прийняв 
хрещення всією своєю сім’єю. 
Серед чисельних альбомів співака є 
три  чисто християнські – «Дякуючи 
Богі». «Слава Богу!» і «Я славлю 
тете, Ісус!». Виступаючи з 
концертом у Жмеринці, В.Павлик  
заявив: «Я дякую Богу за те, що 
можу співати для вас» і заспівав свої 
християнські пісні. 

Переможця конкурсу краси „Міс Україна-2007” Ліка Роман вважає, що 
„людина може бути красивою, коли всередині її живе Бог”. Вона 
відмовилася пов’язувати свою перспективу з  кар’єрою моделі. „Я думаю, 
що там дуже багато бруду, - говорить вона. – Навіть всі ці напівоголені 
образи. Це суперечить моєму світогляду. Я – за повну чистоту. Є якісь 
принципи, і коли ти їх переступаєш, то це неприпустимо. Я хочу 

присвятити дуже багато часу  тому, щоб 
збирати дівчаток і розповідати їм про 
ціності дійсних чистих взаємовідносин, про 
те, що треба берегти себе, про недопущення 
абортів і таке інше”. 
Корону найкрасивішої дівчини України 
в цьому році одержала член Церкви 
Нового Завіту з Ужгорода  Ліка Роман. 
Останнім часом Ліка була в групі 
прославляння  громади. Надихнула її на 
участь в конкурсі в палаці „Україна” 
біблійна Есфір: „Історія Есфірі мене дуже 
підтритмримувала”. Батьки і близькі люди 
із Церкви віднеслися до прагнень дівчини 
позитивно. Вони, як свідчить Ліка, „не 
знали, що і як буде, але знали, що то від 
Бога. За мене дуже багато людей молилося, 

цілі Церкви молилися” (Камень Краеугольный.-№5). 
В Україні відкрилася ще одна церква "Місто світла". 14 квітня 2007 року 
в м. Українка відбулося урочисте відкриття церкви «Місто Світла», - 
повідомляє спеціально для Християнського Мегапортала invictory.org 

прес-центр "Місто світла". Мешканці міста зібралися на богослужіння. 
Пастор нової церкви Тетяна Надєїна проповідувала про долю. Вона сказав 
так: «Доля – це не збіг обставин, а наш вибір. Господь пропонує кожній 
людині благословення або прокляття.» В кінці зборів пастор закликала 
всіх присутніх до молитви і запросила на наступні служіння церкви. 
Жителі Українки дуже раді тому, що тепер проводитимуться 
богослужіння регулярно, оскільки до цього моменту в цьому місті не було 
постійних зборів церкви. 

 
 

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 
 
Муфтій України Ахмед Тамім взяв 
участь в роботі конференції  
„Діалог православ’я та ісламу:  
роль релігії в суспільному 
житті”, яку проводила МАУП. 
Виступаючи на науковому форумі, 
шейх наголосив на тому, що 
загроза поширення впливу 
екстремістських організацій є 
актуальною і для України. „Нині 
на її території діють три основні 
течії, що прикриваються ісламом 
для досягнення своєї  політико-економічної мети і тісно взаємодіють між 
собою, по суті, виступаючи як єдина сила”, - зауважив глава ДУМУ.  В 
Україні діють осередки партії  з назвами „Аль-джама’ат аль-ісламійя” 
(„Ісламська спільнота”) і „Аль-іхван аль-муслімун” („Брати-мусульмани”), 
які є послідовниками ідеології екстремістських діячів ХХ ст. єгиптянина 
Саїда Кутуба і пакистанця Абуль-а’ля Аль-маудуді (За українську 
Україну. - №14). 

Останнім часом українці з тих чи інших мотивів попадають в країни 
мусульманського світу. При цьому вони із-за незнання традицій і звичаїв 
мусульман можуть попадати у велику халепу. Тому бажано було б або при 
мусульманських конфесіях України, а чи ж при посольствах 
мусульманських країн проводити відповідного змісту лекції-консультації, 
рекламуючи про це через  ЗМІ. Так, їдучи в Арабські Емірати, треба знати, 
що спроба сфотографувати тут жительку країни може вартувати 
незнаючому іноземцю 17  тисячами доларів штрафу. Без  дозволу 
чоловіка-мусульманина його фотографувати не можна. 

Мусульманин з Палестини приїхав в Україну для одержання тут в 
Луганську медичної освіти. Своєю чемністю він приворожував не одну 
дівчину, але одна з них погодилася стати його дружиною. Невдовзі  сім’я 
опинилася вже в Палестині, у невеличкому селищі, де жила велика  
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патріархальна родина Мухамеда, якій, як виявилося, він заборгував за своє 
оплачуване навчання за кордоном.  Під одним дахом - без газу, водогону, 
меблів, туалету – тут мешкало сім братів Мухамеда із своїми сім’ями. Їжу 
готували у дворі просто на вогнищі. Але повернутися додому з цього 
кагалу Віка вже не мала – у неї були вилучені документи. Почалися 
скандали із-за того, що вона не бажає стати мусульманкою, а відтак не має 
права виховувати арабську дитину. Дійшло до рукоприкладства братів 
чоловіка. Погодившись прийняти іслам, Віка одержала право виходити  з 
дому, спілкуватися з українками, а відтак і з українським посольством, яке 
зрештою допомогло їй повернутися до України разом з донькою. Проте 
почуття необхідності помсти за образу не полишає Мухамеда. Він хоче 
приїхати до України, щоб вбити тут Віку і забрати з собою до Палестини 
доньку. То ж дівчата-українки мають думати перед тим, як ставати 
мусульманками і виїздити в зарубіжжя на постійне проживання (Україна 
молода. – 5 травня). 

Бахчисарайський палац кримських ханів з його чисельними 
мусульманськими святинями вкючено до списку  всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. Донині до цього списку від України входили  
Софія Київська і Києво-Печерська Лавра. Внесення до списку - важливе, 
оскільки воно сприяє пропаганді національного культурно-історичного 
надбання  у світовому просторі. 

Черговий пленум Духовного управління мусульман України, на який 
приїхали головні імами міст і областей країни, голови громад, був 
присвячений проблемам поточного дня. Зокрема йшла мова про 
реєстрацію громад, про висвітлення роботи в ЗМІ, про повернення 
громадам культових споруд тощо. Наголошувалося на небезпеці 
використання мусульманських спільнот в політичних цілях, в розв’язанні 
національних питань тощо. ДУМУ налаштоване на розвиток національних 
традицій  кожного народу на основі істинних знань з ісламу. Воно буде 
прикладати свої зусилля до єднання українського суспільства, а не до його 
роз’єднання. Наголошувалося, що, на відміну від християнських спільнот, 
мусульманам (окрім Криму) не повернуто жодну будівлю мечеті, забраних 
у них в радянські роки. Утворено спеціальну комісію ДУМУ з питань 
реституції. 

Відбулося оновлення веб-сайту Духовного управління мусульман 
України. На нього можна вийти за адресою: http:\\www.islamyat.оrg  
Водночас продовжується щонеділі трансляція телепрограми „Мінарет” по 
каналу УТР. Потім вона ретранслюється  в ряді областей країни. 
Організовано екскурсії в мечеть „Ар-Рахма” в Києві (вул. Лук’янівська, 
46). 

В травні кримсько-татарський народ, що в масі своїй сповідує іслам, 
відзначає річницю своєї насильницької депортації з рідних земель на 
поселення в Зауралля. 42,6% виселених загинули із-за нелюдських умов 
життя. Майже на 50 років народ був позбавлений всього свого – житла і 

майна, національних і родинних реліквій, релігійних і мистецьких 
цінностей, права на опікування рідною мовою і релігією. Саму назву 
народу «кримські татари» було вилучено із офіційних документів і 
відкритих публікацій. То ж нині постає питання визнання депортації 
кримських татар геноцидом. Єдиний, хто не погоджується з цим, то це 
комуністи. Їх генсек Петро Симоненко навіть твердить, що «кримських 
татар депортували правильно». Йому підграчують кримські комуністи. 

 
 

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ 
 
Український мільйонер Геннадій Боголюбов, багатство якого оцінюється 
в 2,4 млрд доларів і який є президентом єврейськогої спільноти 
Дніпропетровщини,  допоміг вирішити проблему дефіциту 
ашкеназьких молитовників біля Стіни Плачу в Єрусалимі. Він 
пожертвував мільйон доларів на купівлю 
нових примірників цього молитовника. 
До цих пір біля Стіни Плачу перебувало у 
вільному доступі тільки 25 книг Тори  за 
ашкеназькою версією і 55 – за 
сейфардською. Три роки тому взагалі 
залишилося тільки 2 кошерні книги за 
першою версією, бо ж решта, із-за 
постійного користування ними, прийшли 
у непридатність. Віремонтувати вдалося лише три, як це засвідчує рабин 
Стіни Плачу  і святинь Шмуель Рабинович. «Дефіцит святих книг дуже 
ускладнює життя релігійних людей», - відзначає  рабин. Можна, звичайно, 
скористатися сейфардськими, але ж  ашкеназька традиція має свої 
переваги, бо ж зобов’язує ретельніше дотримуватися обрядів. 
Пожертвування Боголюбова такі, що вони дозволяють збудувати 
спеціальний розкішний павільйон поблизу Стіни Плачу, в якому 
розміститься 120 шафів для збереження сувоїв Тори. 

Радник Президента В. Ющенка громадянин Ізраїлю (?)  Моше Кантор 
звинуватив  публічно українців у 
начебто притаманному їм 
«генетичному антисемітизмі».  
Глибоке обурення української 
громадськості такими заявами 
«радника» змусила В. Ющенка 
звільнити його із займаної посади. 
Але своєю високою нагородою  
Кантора Президент засвідчив свою 
згоду із його висновками. 
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Один із лідерів єврейської громади Ізраїлю Ол-др Фельдман, як пише 
газета «За українську Україну», розповсюдив в українських ЗМІ, а 
також передав до зарубіжних посольств численні листи, в яких пише 
про загрозу антисемітизму, расизму і навіть фашизму в Україні. Всі ці 
заяви старанно перевірили правоохоронні органи і не знайшли свого 
підтвердження.  Проте Фельдман виготовив і розповсюдив через ті ж 
посольства список так званих антисемітів-екстремістів з вимогою 

заборонити цим людям виїзд за межі України. 
Згідно українського законодавства 
антисемітізм є крамольним злочином (дивно, 

чому таким не є українофобія?) і тільки суд має право назвати того чи 
іншого громадянина винним у цьому злочині. Фельдман це робить без 
суду і слідства. Виявилося, що жоден із фігурантів  «списку Фельдмана» 
(а це переважно  представники 
української наукової і творчої 
інтелігенції) ніколи не 
притягувалися до судової 
відповідальності за відповідною 
статтею (За українську Україну. - 
№15). Цікаво, чи не попали в цей 
список і члени редколегії нашої 
«Релігійної панорами», бо ж в 
листі на ім’я Президента НАНУ Б. 
Патона Фельдман відніс до 
антисемітів А.Колодного, П.Павленка і Л.Филипович? То ж бійтеся, 
колеги, читати наш часопис, бо й Вас можуть віднести до того списку. 
Поширюючи в закордонні інформацію про Україну як державу з 
вогнищами антисемітизму й ксенофобії, можна на цьому й матеріальну 
допомогу віднайти для боротьби із таким злочином.  

 „Курячий суп по-єврейськи може вилікувати не тільки тіло, а й душу”,- 
заявляє ресторатор Ісай Фельдман, пригощаючи відвідувачів ресторану 
„Будьмо!”. Оскільки іудейська традиція забороняє виконувати в суботу 39 

видів роботи, то в ресторані їх виконують 
заздалегідь. Так, фаршировану рибу 
(гефільте-фіш) на суботу, щоб не було 
потреби вибирати з неї кістки, готують 
заздалегідь. В ресторані „Будьмо!” не 
тільки подають блюда, а й розповідають 
про єврейські традиції, пов’язані з ними 
(Факты. -№89). 

 
 

 

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 
 
„У наших предків була не просто віра, а дуже сильний культ,- зауважує 
автор монографії про  давні вірування українців Валерій Войтович. -  
До розуміння єдиного бога вони йшли своїм, а не запозиченим шляхом”. 
Автор розробив свою генеологічну схему, в якій є понад 50 богів. Давні 
українці мали свій пантеон богів. Їх назви для давнього українця не мали 
особливого значення. Храми наших предків не збереглися, бо вони були із 
дерева, а ось нашим колядкам і щедрівкам понад 14 тисяч років. В них – 
своєрідний код нашої нації, душа народу. Войтович доводить, що міфи та 
генеалогія богів належить нам, нащадкам давніх поселенців. Сутність 
міфорелігійних уявлень  сягає кінця 1 тисячоліття до н.е. та  1 тисячоліття 
н.е. Наші предки раніше, ніж інші народи, зазнали руйнівного впливу 
християнства. 

 
 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ 
 
Україну відвідав відомий діяч кворуму 
дванадцятьох апостолів  Церкви Ісуса 
Христа Святих останніх днів старійшина 
Джеффрі Холланд. Він головував і 
виступив із змістовним словом на 
конференції Київського Українського колу, 
яка відбулася в неділю 29 квітня. Апостол 
Холланд здавна тримає в полі своєї уваги 
стан ЦІХСОД в Україні. Він неодноразово 
приїздив в нашу країну, має тут друзів і 
серед світських релігієзнавців. 

Генеологія – сфера знання, яка останнім 
часом активно розвивається у всьому 
світі. Найбільше до цього вдаються в релігійній організації мормонів. 
Діючий в Солт-Лейк-Сіті (Юта, США) генеологічний центр Церкви Ісуса 
Христа Святих останніх днів активно співпрацює з регіональними 
архівами. І як би хто не ставився до цієї акції мормонів, їх прагнення 
пізнати свою родословну є позитивним. Це важливо  не тільки з 
гуманістичних міркувань – не забувати своїх предків, а й з релігійних – 
через виконання певних обрядів сприяти зміні потойбічної долі помелих. 
Так, мормони (що, до речі, мало місце і в ранньому християнстві) 
здійснюють обряд хрещення своїх неохрещених покійних родичів. В 
громадах мормонів України вчать своїх послідовників тому, як займатися 
генеологічними розвідками. Цій меті слугує спеціальна анкета „С чего 
начать?”. В ній рекомендують не тільки з’ясувати, що кожний знає про 
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свою сім’ю (родословну), а й даються поради, як і де шукати необхідні 
документи, як записувати наслідки досліджень та ін. 

Як стало відомо, в Спільноті Перетворюваного Людста, як стало себе 
називати відоме Велике Біле Братство, останніми роками відбулися 
певні зміни в керівництві. Відійшли від ВББ її архієпископ Вартимей і 
єписком Марк. Не стала з’являтися на людях відома діячка ВББ Лаванда. 
Останнім часом пройшли слухи, що самі Марія Деві Христос разом із 
Іваном Петром ІІ нібито поїхали за кордон (нібито до США). Хоч колишні 
послідовники течії заперечують це, посилаючись на  незнання ними 
англійської мови і водночас неможливістю одержання запрошення від 
когось із американців чи якоїсь американської організації. Організовані 
моління спільноти не відбуваються. Кожний з її послідовників молиться і 
здійснює обряди на рівні своєї сім’ї. Поширилася інформація, що Марія 
Деві Христос нібито проводить втиставку своїх картин у Москві. 

Спільнота Карма-Каг’ю видрукувала чергове число свого часопису 
„Буддизм сегодня” (№10). Часопис оспівує Шіснадцятого Кармапу. 
Водночас друкує спогади про 15-го. Видрукувано ряд статей з історії і 
особливостей віровчення буддизму.  Розкривається роль Лами Оле Нідала 
в поширенні цієї течії буддизму у світі, зокрема зазначається, що він 
заснував понад 500 громад, з яких 15 – на Україні. Інформацію про 
конфесію в Україні можна знайти за адресами в інтернеті  www.buddhism. 
Org. ua /center або  www. diamondway. Buddhism. org 

Українські фалуньгунівці  організовують акції протесту  з метою 
створення негативної громадської думки щодо влади Китаю, 
проханням допомогти зупинити жахливі її злочини із видалення 
органів у послідовників конфесії, які знаходяться у в’язницях Китаю. 
В Китаї, згідно інформацій-листівок Фалуньгун, нині є 36  концтаборів, в 
яких живуть ув’язнені послідовники  течії. Тут у живих людей вибирають 
внутрішні органи для продажу їх за кордон, а їхні тіла спалюють, щоб 
знищити докази злочину. Китайське Посольство звертається до органів 
влади України з проханням заборони акцій фалуньгунівців. Працівники 
міліції силою розганяють і зривають їх  протестні зібрання біля 
китайського посольства. 

Церква „Нове покоління” висловила своє обурення тим, що Церква 
Київського Патріархату в особі свого прес-секретаря спотворила її 
сутність.  Після проповіді в храмі Київського Патріархату лідера „Нового 
покоління” єпископа Олексія Ледяєва прес-служба КП заявила, що цей 
християнський рух є сектою і все внутрішнє життя його організацій 
„носить тотальний характер”.   Єпископ цієї конфесії в Україні Андрій 
Тищенко в своєму листу Патріарху Філарету написав: „На якій підставі 
Ви, досвідчена людина, називаєте церкву, яка має офіційну реєстрацію 
протягом 16 років, сектою? Хто ці незалежні експерти, що зробили 
висновок про те, що „Нове покоління” – це тоталітарна секта? На рівні 
Української держви „Нове покоління” є церквою, яка має високий рівень 

реєстрації. Ви ображаєте не тільки віруючих, які є частиною „Нового 
покоління” у всьому світі. Ви кидаєте тінь і на нашу державу, яка, 
бажаючи рухатися вперед, бере приклад із світової демократії, де до таких 
церков як „Нове покоління” ставляться з великою повагою… Гадаю, що 
Вам слід вибачитися за звинувачення церкви „Нове покоління”. Згадайте, 
що деякі шановані релігійні діячі також вважають Церкву Київського 
Патріархату сектою” (Христианский мир. - №13). 

28 квітня в місті Кіровоград на міжцерковній раді було вироблено 
звернення до всіх Євангельських церков України, в якому сказано, 
що за перелюбство, пияцтво і фінансові махінації пастора 
кіровоградської церкви "Благодать" Вадима Чорного не вважати 
таким, що має право носити сан пастора і проводити християнські 
служіння. Таке рішення було ухвалене радою представників Собору 
Незалежних Євангельських Церков України, Асамблеї Християнських 
Пресвітеріанських Церков України, кіровоградської Ради Церков і 
регіонального відділення Собору НЕЦ. Заступник Розділу Ради Собору 
НЕЦУ єпископ Володимир Гарбаром відзначив: "Щоб випередити різні 
чутки, розуміючи делікатність питання, вважаю за доцільне якнайскоріше 
донести правду. Якою б вона не була гіркій, але для очищення Тіла 
Церкви ця операція, хай і болісна, повинна бути зроблена". Рішення було 
визнане на зборах як обов'язкове до виконання всім євангельським 
церквам. 

 
 

МІСТИКА 
 
До чого тільки не доводить людину душевна хвороба. Живий приклад. В 
черкаський храм Святої Трійці ввірвалися четверо оголених людей, 
які занесли сюди завернуту в покривало також оголену стару жінку. 
Виявилося, що  паралізована від інсульту і знесилена постійними болями 
75-річна бабуся веліла  своїй доньці і внукам саме в такому вигляді нести 
її  до храму. Поклавши її на кафедру посеред церкви, всі вони у якомусь 
відчуженому стані почали читати молитви. Потім в одного із внуків в 
руках з’явився ніж. Священики, які були в храмі, відвернули це можливе 
жертвоприношення і випхнули всіх цих молільників на подвір’я, де їх 
забрала міліція. До цього випадку, паралізована бабця Марія повикидала з 
хати всі старі речі, очищаючи в такий спосіб квартиру від злих духів та 
порчі (Вечірні Черкаси.  – 9 травня). 
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 
 

РЕЛІГІЯ І СВІТ 
 
Церква Московського Патріархату висловила свою незгоду із думкою 
впливового католицького діяча кардинала Крістофа Шенборна, що, 
як свідчать теологічні бесіди, „Православна і Католицька Церкви досягли 
спільної думки майже у всіх богословських проблемах”, окрім питання 
служіння апостола Петра. „Тягар історії  найбільше розділяє наші 
Церкви”,- вважає кардинал.  Російська Православна Церква розглядає цю 
думку надто „тріумфалістською”, бо ж богословські відмінності є. 

Нове протистояння між Ватиканом та Ізраїлем виникло після того, як 
апостольський нунцій Антоніо Франко відмовився відвідати 
відкриття виставки в пам'ять Шоа (масові вбивства євреїв) у новому 
Меморіальному центрі „Яд Вашем”. Причиною відмови послужило те, 
що в експозиції меморіалу з’явився фотопортрет Римського Папи Пія ХІІ з 
підписом: „Обраний в 1939 році, Папа відклав на бік лист, що засуджує 
антисемітизм і расизм, який підготував його попередник. Навіть тоді,коли 
інформація про масові вбивства євреїв дійшла до Ватикану, він не відповів 
на них письмово, ні усними протестами.  В 1942 році він не приєднався до 
засідження союзниками знищення євреїв. Коли євреїв почали депортувати 
із Риму в Освенцім, Пій ХІІ не втрутився…”. Антоніо Франко пропонував 
дещо змінити зміст підпису, але організатори виставки з цим не 
погодилися. При цьому, зрозуміло, не було враховано те, що Папа по суті 
був полоненним фашистського режиму. Він думав про наступну долю 
ввіреною для керівництва йому Церкви, адже будь-який виступ проти 
антисемітської діяльності влади закінчився б плачевно для Апостольської 
столиці. Папа мовчав, але це не означає, що він підтримував. 
Організаторам виставки треба думати не лише про себе, а й про інших, не 
емоціями, а розумом оцінювати факт. 

Одинадцять християнських церков Великобританії, серед них – 
католицька, протестантська, англіканська, православні, 
нехалкідонські, взаємно визнали дійсність хрещення, що здійснюється 
цими християнськими спільнотами. Вперше з такою ініціативою 
виступив у 2002 році  президент Папської ради із сприяння християнській 
єдності німецький кардинал Вальтер Каспер. 

В штаті Огайо (США) відкривають Музей Сотворіння. 27 млн витрачено 
на його спорудження і обладнання. Ще до свого відкриття Музей 
піддавався критиці. Опоненти називають його „фантазією” і висловлюють 
страх, що їх діти можуть попасти під вплив того примітиву, якому вчить 
музей, розкриваючи питання сотворіння за біблійною оповіддю. 
Протестуючі вважають, що нова  виставка створить нездорову атмосферу 

для дітей,  віру, що еволюція ніколи не існувала. Що Земля була створена  
не за шість діб - це те, чому слід вчити. Так вважають опоненти Музею. 

Відчуваючи імперський підтекст під назвою Церкви «Русская 
Православная Церковь», відомий  діяч Московського Патріархату 
протоієрей Всеволод Чаплін пропонує назвати Церкву «Православная 
Церковь Руси», маючи на увазі тут історично ту давню Русь, як приймала 
християнство. «Оскільки саме від поняття «Русь», що об’єднує різні 
племена і культури, а не від етноніма «русский», пішла її сучасна назва. 
При цьому отець радить  «накрепко запомнить», що Московський 
Патріархат – це не тільки «Церква Російської Федерації»… Наша Церква 
поєднує громадян різних країн, що належать до різних народів. І кожного 
разу, коли ми пишемо чи говоримо щось про нашу Церкву, ми завжди 
маємо мати на оці реакцію на наші слова жителів України, Білорусії, 
Молдови. Латвії, Литви, Казахстану і багатьох інших країн»  (Церковный 
вестник. -№8). Протоієрей не згадав тут про те, що Церква до років війни 
називалася „Російською Православною Церквою”, що перейменування її 
на „русскую” відбулося з поради Й. Сталіна, який також прагнув придати 
їй імперське забарвлення. 

Представники християнських організацій із Союзу з захисту довкілля 
Німеччини  утворили «Альянс із захисту клімату» з метою сприяння 
відверненню кліматичних змін. Як заявив в Берліні католицький 
єпископ Фрайбурга Бенранд Уль, захист клімату «є нагальною 
необхідністю й етичною відповідальністю перед майбутніми 
поколіннями». Альянс вимагає скоротити до 2020 року викиди в 
навколишнє середовище на 40% у порівнянні з 1990 роком, в той час як 
Євросоюз зупинився на цифрі 20%. Нині Альянс нараховує до 40 своїх 
організацій. До нього, зокрема, ввійшли такі християнські організації як 
Карітас, Євангельська служба розвитку, «Хліб для світу», а також 
організація із захисту зовнішнього середовища Грінпіс (Христианский 
мир. - №17). 

Болгари боряться з єговістами за допомогою хресних ходів. 28 квітня в 
болгарському місті Добрич відбувся хресний хід і православно-
богословський мітинг, які були організовані Болгарським національним 
рухом ВМРО спільно з Болгарською Православною Церквою на знак 
протесту проти проведення освітнього конгресу релігійної організації 
Свідків Єгови, повідомляє офіційний сайт руху. Близько 1000 підписів 
було зібрано під вимогою відмінити конгрес Свідків Єгови в будівлі 
міських зборів. Проте мер Детеліна Ніколова відмовилася відмінити 
раніше виданий дозвіл на проведення освітнього конгресу, посилаючись 
на те, що Свідки Єгови є зареєстрованою згідно з Конституцією 
релігійною організацією і мають право у разі відмови подати до суду. 

Незважаючи на прийняті заходи, кількість терактів з року в рік 
збільшується. При цьому найбільше страждають від терору мусульмани. 
На їх частку припала половина вбитих і поранених в результаті терактів. 



30                              31 
Більше того, в 2006 році терористи атакували 350 мечетей (переважно в 
Іраку). Серед жертв 2006 року – 1,8 тис. убитих і поранених дітей, що на 
80% більше, ніж в 2005 році. Такі дані Держдепартаменту США, який 
опублікував традиційну щорічну доповідь про тероризм, зазначається в 
повідомленні міжнародного інформаційного агентства "Washington 
ProFile". Найбільш серйозну загрозу національній безпеці США, за 
даними Держдепартаменту, продовжує представляти "Аль-Каїда". Це 
частково пояснюється тим, що "збільшилося кількість локальних 
угрупувань, що діють під ім'ям "Аль-Каїди". 

Іноді магія чисел діє навіть на вандалів, що поганять могили. Група 
молоді влаштувала погром на кладовищі в місті Маріуполі Донецької 
області у Вальпургієву ніч, 30 квітня,вандали осквернили рівно 666 могил 
– розкололи надгробки, поламали хрести, перерили могили. "На 
Старокримському кладовищі руйнувалося все підряд – могили росіян, 
українців, греків, євреїв. Незалежно від вартості пам'ятників, банда просто 
йшла колонною і руками, лопатами, а може і сокирами, розбивала все", – 
заявив один з очевидців. У працівників цвинтару немає сумнівів в тому, 
що це зробили сатаністи. За словами керівника прес-служби 
Маріупольської міськради Івана Бабаєва, зловмисників було як мінімум 20 
чоловік. В даний час за фактом осквернення могил збуджені кримінальні 
справи по статтях 296 (хуліганство) і 297 (наруга над могилою). 
Максимальне покарання, яке можуть отримати злочинці по цих статтях, – 
сім років ув’язнення. 

Лунають голоси про необхідність канонізації покійного президента 
Грузії. Біля родового будинку першого президента Грузії Звіада 
Гамсахурдіа "Колхська вежа" в центрі Тбілісі зібралися його прихильники, 
які звернулися до уряду і Грузинської Православної Церкви з пропозицією 
зарахувати покійного до лиця святих. Напередодні влади грузинської 
столиці заявили, що досягли угоди з сином колишнього президента 
Георгієм, відповідно до якого Звіада Гамсахурдіа поховають в пантеоні 
письменників і громадських діячів на горі Мтацмінда.  

 
 

КАТОЛИЦИЗМ 
 
„Головною метою учительства і служіння папи Бенедикта ХVІ є 
відновлення християнської ідентичності у всій її повноті, а також 
розумність віри, особливо у світлі поширюваного нині секуляризму”, - 
в такий спосіб папський державний секретар кардинал Торчизіо Бертоне 
підсумував спосіб діяльності Понтифіка другого року перебування його на 
папськомй престолі. Водночас кардинал наголосив на тому, що Бенедикт 
ХVІ вбачає основну проблему сучасної віри в релятивізмі. „Релятивізм 
нині намагається стати філософською основою, згідно з якою ніхто не 
може претендувати на володіння істиною”, - зазначив Бертоне. Папа 

виступає ревним захисником істини, якою є Христос – „єдиний і 
всесвітній Спаситель”, якого слід благовіствувати всім народам. 

Тези своєї філософсько-релігійної доктрини  Папа Римський Бенедикт 
XVI виклав, відкриваючи в травні конференцію епископату 
Латинської Америки і країн Карибського басейну. Кажучи про 
розповсюдження християнства в Південній Америці, Бенедикт XVI 
відмітив, що "мудрість корінних народів привела до утворення синтезу 
між їх культурами і християнською вірою, яку їм запропонували 

місіонери". "Звідси народилася глибока і 
багата народна релігійність, в якій 
відбивається душа латиноамериканських 
народів", - сказав він.  Папа піддав 
глибокому аналізу і нинішній стан 
посткомуністичного і капіталістичного 
суспільства. "Як капіталізм, так і 
марксизм пообіцяли знайти шлях до 
справедливого ладу, стверджуючи, що 
індивідуальна мораль не потрібна, бо їм 
на заміну прийде мораль суспільна. Як 
показали факти, ці ідеологічні обіцянки 
були фальшивими", - відзначив 
понтифік. "Марксистська система, де 
вона була у владі, залишила після себе 
не тільки сумну спадщину у вигляді 
економічної розрухи і екологічних лих, 
але і хворобливе руйнування духу. Те ж 
саме ми бачимо і на Заході, де постійно 

росте розрив між бідними і багатими і відбувається тривожна деградація 
гідності людської особи за допомогою наркотиків, алкоголю і брехливих 
міражів примарного щастя", - додав він. "У сьогоднішньому світі феномен 
глобалізації представляється як явище планетарного характеру і хоча в 
деяких своїх аспектах вона йде на благо великій людській сім'ї і показує її 
глибоке прагнення до об'єднання, проте глобалізація чревата ризиком 
монополізації і зведення збагачення в роль вищої цінності", - відзначив 
Понтифік. Бенедикт XVI упевнений, що, як і всі інші види людської 
діяльності, "глобалізація повинна керуватися етичними принципами, 
обертаючи все на благо людини...". 

Папа Римський Бенедикт XVI піддав різкій критиці "авторитарні уряди" 
країн Латинської Америки. Саме на цій безсторонній ноті понтифік 
завершив свій візит до Бразилії. Як і його попередник Іван Павло II, 
Бенедикт XVI  звинуватив в проблемах, з якими зіткнувся регіон, 
"розгнузданий капіталізм". Проте, на думку глави Римо-Католицької 
Церкви, і вплив марксизму, який глибоко засів в багатьох католиках, є 
згубним для віри. "Пережитки теології звільнення, з якою я боровся ще 
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перебуваючи кардиналом, заважають справжнім католикам сприймати 
релігійні постулати правильно", – заявив Папа."Марксистська ідеологія, 
там, де вона добилася всевладдя, залишила сумну спадщину не тільки 
економічного і екологічного характеру, але також і хворобливе 
руйнування людського духу", – відзначив понтифік, виступаючи на 
єпископальній конференції. 

Папа  Римський Бенедикт XVI зробив п'ятиденний візит до Бразилії. Це 
його перша поїздка до Латинської Америки з квітня 2005 року, коли він 
обійняв папський престол. На шляху з Риму до Бразилії понтифік заявив, 
що його турбує масовий перехід розчарованих католиків в лоно 
неопротестантських рухів, подібних до п'ятидесятників. В одній лише 
Бразилії за останні 10 років католицька паства скоротилася більш ніж на 
10%. Прибувши до Бразилії, Папа заявив, що Бразилія вкрай важлива для 
Католицької церкви. Примітно, що понтифік говорив по-португальськи. 
"Бразилія займає абсолютно особливу думку в серці Папи Римського, тому 
що це країна дійсних християн і тут проживає найбільше число католиків. 
Але ще й тому, що бразильці - сильні духом і вірою, а це дає нашій 
Церкви надію і щастя", - заявив Бенедикт XVI. За словами кореспондентів, 
візит проходив у той момент, коли ряд Бразильських політиків 
висловилися за легалізацію абортів. На шляху до Бразилії Папа заявив 
журналістам, що не потерпить відступів від церковного вчення, яке вважає 
аборти гріхом. Президент Бразилії Луїш Інасиу Лула да Силва, який 
зустрів понтифіка в аеропорту, ясно дав зрозуміти, що вважає 
законодавчий дозвіл абортів питанням здоров'я населення, а не проблемою 
морального вибору. 

Католицька Церква Німеччини – найбагатша у світі. Вперше за останні 
роки надходження до бюджету Католицької Церкви в Німеччині 
збільшилося на 8% – такі дані за 2006 рік, які наводить «Німецька хвиля». 
Фінансові експерти прогнозують, що в 2007 році доходи Церкви складуть 
4,5 млрд. євро – на 500 млн. більше, ніж в 2005. Як повідомляє сайт 
«Німецької хвилі», причина зростання доходів 27 німецький єпархій – 
економічний бум, який переживає Німеччина. Основна маса коштів 
поступає в церковну казну не через пожертвування, а від зборів 
церковного податку – 28 млн. німецьких католиків регулярно 
відраховують до бюджету податок у розмірі 8-9% (залежно від регіону). 
Таке ж правило діє і для іншої найбільшої конфесії – Євангельської 
Лютеранської Церкви Німеччини. 

Абат Пьер, що прославився далеко за межами Франції завдяки його 
самовідданому служінню убогим і знедоленим, звернувся осінню 2005 
року з листом до Бенедикта XVI, в якому виступив проти 
обов'язкового целибату священиків. Абат Пьер, що помер в січні цього 
року, заповідав оприлюднити це послання тільки після його смерті, що й 
було зроблене французьким журналом. Лист був написаний через деякий 
час після того, як Синод єпископів, що відбувся у Ватикані, висловився за 

збереження целибату священиків в Церкві латинського обряду. 
Звертаючись особисто до Папи, а також до всіх французьких єпископів, 
абат Пьер пише: "Цілі групи віруючих, священики, єпископи, два 
кардинали в Римі – всі вони висловили одну і ту ж думку: висвячувати 
одружених чоловіків, ревносних і здатних... Чого ще чекати, коли потреба 
така гостра?.. Не треба боятися! Відкриємо двері наших церков! 
Відкриємо двері священства тисячам чоловіків, що мають гарячу віру і 
готовим відгукнутися на це покликання!" Ставлення  католицтва до 
целибату непросте. Визнано, що ця вимога не носить догматичного 
характеру, а тому в принципі є необов'язковою. Священики католицьких 
Церков грецького й інших обрядів зазвичай одружені. Але, власне, лише 
римо-католики (латинського обряду) твердо дотримуються правила 
безшлюбності для священиків, хоча останнім часом все чутніше звучать 
голоси, що закликають зробити його необов'язковим. 

Вперше за п'ять років головні учасники переговорів між Святим 
Престолом і Державою Ізраїль зустрілися у Ватикані 21 травня в 
рамках пленарного засідання Постійної двосторонньої робочої комісії, 
повідомляє Ватиканське радіо.  Останнє пленарне засідання такого роду 
проходило 12 березня 2002 року. Початково нове засідання було намічене 
на 29 березня цього року, але Ізраїль в останню мить анулював 
направлення своїх делегатів, пояснивши, що глава делегації, генеральний 
директор МЗС, був вимушений залишитися вдома через "завантаженість 
на роботі". Делегації Святого Престолу на майбутніх переговорах 
очолюватиме заступник Секретаря з відносин із державами  монсеньйор 
Пьетро Паролін. 

Ультраліберальний католицький теолог Ганс Кюнг назвав целібат 
продуктом середньовічного менталітету. Ганс Кюнг, який називає себе 
"добрим, але критично налаштованим 
католиком", за повідомленням агентства 
EAI, в інтерв'ю одній з місцевих газет 
заявив, що останні висловлювання Папи 
Бенедикта XVI з питання целібату 
духівництва є не тільки думкою Папи, але, 
перш за все, продуктом ментальності, що 
йде з глибини століть. "До нещастя, 
Ратцінгер так нічого й не змінив", - 
відзначив Ганс Кюнг. Кажучи про вчення 
Церкви в цілому, Ганс Кюнг заявив, що 
католики не можуть нав'язати своїх 
принципів всьому світу, але водночас є 
питання, на які не може відповісти і наука. Наприклад, біологія не дає 
відповіді на основоположні питання життя. На думку Кюнга, розроблений 
ним проект Всесвітньої етики міг би пов'язати обидва ці підходи. Погляди 
Ганса Кюнга, які по суті зводять весь зміст всіх світових релігій до етичної 
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парадигми, неодноразово засуджувалися Церквою. (JesusChrist.ru з 
посиланням на Портал-Credo.ru) 

Глава ватиканського зовнішньополітичного  відомства архієпископ 
Домнік Мамберті заявив, що Святий Престол не буде підтримувати 
політику розширення Європейського Союзу в тому випадку, якщо це 
стане загрозою принципам і цінностям християнства, яке зробило 
Європу маяком цивілізації для всього світу.  Мамберті закликає 
європейських лідерів не відмовлятися від християнства, бо ж „тільки 
шляхом збереження християнських цінностей можна уникнути ризику  
втрати ідентичності європейських країн”. 

 
 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 
На вулицях Британії з’явилися пастори.  Мета вуличних пасторів – 
зменшити безпорядки  в несприятливих районах міст. Пастори з вечора 
обходять місця масового зібрання людей, переважно біля барів і нічних 
клубів. Їх функція – розмовляти з людьми, забезпечувати спокій і безпеку 
в проблемних районах. Вуличні прастори пройшли спеціальне навчання. 
„Як вуличний пастор, я не прагну замінити поліцію і виконувати її 
обов’язки, але виконую роль своєрідної допомоги їй,- заявив член Церкви 
міста Перт Арчібальд. – Часто ті, хто багато п’є, хочуть з кимось 
поговорити. Однак мало хто з перехожих погоджуються на це. Тут їм 
допоможе вуличний пастор, вислухавши їх і поговоривши з ними. Знаючи, 
що місто патрулюють вуличні пастори, такі люди будуть більш поважно 
ставитися до інших, яких зустрінуть на вулиці” (Камень Краеугольный. - 
№5). 

Англіканська Церква ближнім часом відкриває сотню державних 
академічних  шкіл, керованих духовними особами.  Виконується 
програма, яка варта державі  багатьох мільйонів фунтів, бо ж ці школи 
передані церкві з метою активізації динамізму їх життя. Лейбористська 
партія висловлює невдоволення тим, що релігійним групам і окремим 
особам передано надто багато тповноважень у сфері освіти. 

Кількість адвентистів у світі постійно зростає. За минулий звітний рік до 
Церкви приєдналося 1093089 осіб. Мільйонне щорічне зростання стає 
традицією. Це мало місце протягом останніх чотирьох років. В 
середньому адвентистів збільшується щодня на 2993 особи. Статистика 
говорить, що нині на кожних 444 жителів Землі припадає один адвентист. 
Десять років тому припадав на 621 жителя. Сьогодні у світі десь 15 
мільйонів адвентистів. Разом з дітьми на богослужіннях щосуботи 
збирається біля 30 млн осіб. Більше 70% адвентистів проживає в Африці, 
Центр. і Півд. Америці. 

В рамках  щорічної конференції російського баптистського братства 
працювала секція „Бізнес, що активізує місію”. Йшла  мова про те, що 

християни-підприємці, які створюють нові робочі місця, є водночас і 
місіонерами-проповідниками у сфері своєї діяльності – в бізнесі. На них 
лежить відповідальність донести своїм колегам, партнерам і конкурентам 
Євангелію. 

Єпископ-гей в США укладе брак зі своїм партнером. Перший в історії 
Єпископальної Церкви США єпископ, що відкрито заявляє про свою 
гомосексуальну орієнтацію, оголосив, що хоче укласти одностатевий 
шлюб зі своїм партнером, - повідомляє Християнський Мегапортал 
invictory.org з посиланням на Благовест-інфо. Єпископ Джин Робінсон 
очолює єпархію штату Нью-Гемпшир, який незабаром прийме закон про 
«громадянські союзи», фактично легалізувавши цим  одностатеві 
партнерства. Сенат штату проголосував за відповідний закон 26 квітня,  
губернатор Джон Лінч вже заявив, що збирається його підписати. Обрання 
Робінсона єпископом Нью-гемпшира і його хиротония в 2003 році 
поставили ЄЦ США і весь англіканський світ на грань розколу – 
консерватори в Америці і особливо представники англіканських церков не 
підтримали висвячування в єпископи відкритого гея, оскільки це 
суперечить Писанню. Багато парафій в Америці оголосили про вихід з-під 
юрисдикції ЄЦ США, а ряд африканських церков взагалі розірвали з нею 
відносини. Криза продовжується до цих пір. 

Відомо, що колишній прем’єр-міністр Великобританії Тоні Блер  є 
парафіянином Англіканської церкви. Він часто відвідує месси разом зі 
своєю дружиною. В одному із своїх інтерв’ю медіа-центру Блер нібито 
сказав: „Ми не займаємося Богом”. Глава англіканської Церкви 
архієпископ Роуан Уільямс у відповідь йому  сказав: „Я думаю, прем’єр-
міністри, як особистості, повинні „займатися Богом”, бо ж це всім 
потрібно.  Я не чекаю, що уряд почне просувати релігію. Я чекаю, щоб 
уряд дав місце і можливість для моральної дискусії, яку розвиває релігія”. 

Архієпископ Естонської Євангельської Лютеранської Церкви (ЕЄЛЦ) 
Андрес Пидер підтримав дії уряду з того, що перезахоронює останків 
загиблих радянських воїнів і перенесення Бронзового солдата. 
"Безумовно, рішення захистити спокій 
мертвих і перезахоронювати загиблих у 
Другій світовій війні з Тинісмяги на 
кладовище, а також перенести туди ж 
монумент, що перетворив це місце в 
символ окупації і політичних 
провокацій, було правильним", – сказав 
Пидер 20 травня під час богослужіння в 
Домській церкві Таллінна. "Можливо, 
що це можна було б зробити краще, 
проте наші чиновники і правоохоронні 
органи діяли в ім'я того, щоб 
гарантувати мир і законність в нашому 
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суспільстві", – відзначив архієпископ. По словах Пидера, "Друга світова 
війна і радянська окупація залишили важкі сліди в душах окремих людей і 
всього народу". "Помолимося за тих людей і молодь, які не розуміють 
минулого і змін, що відбулися, того, яким було істинне обличчя 
Радянського Союзу і того, що Естонія - не частина Росії", – сказав він. 

Англіканська церква вперше випустила повний переклад Біблії 
креольською мовою, найбільш поширеної серед австралійських 
аборигенів. У перекладі Священного Писання, що тривало майже 30 
років; брало участь більше 100 лінгвістів. Більшість півмільйонного 
корінного населення Австралії сповідує християнство, але говорить 
сотнями мов і діалектів. Креольська мова сформувалася внаслідок 
контактів між європейськими переселенцями і аборигенами на півночі 
материка. Як говорить лінгвіст Пітер Керролл, одним з складних місць 
при перекладі опинилася фраза "полюбити Бога всім своїм серцем". 
"Народ гунвінггу використовує для виразу емоцій іншу частину тіла, у них 
є слово, яке можна перевести як "нутрощі". Тому любити Бога всім своїм 
серцем - означає бажати Бога всіма своїми нутрощами, і саме слово 
"нутрощі", а не "серце", встановило правильний зв'язок з емоціями і 
зробило переклад ефективним", - заявив П.Керролл. 

Кожен шостий з нідерландських пасторів "не вірить в Бога або не 
впевнений в Його існуванні" - такі дані соцопитування, яке недавно 
було проведене в Голландії. Глава голландського Синоду Ян-герд 
Хєєтдеркс закликав віруючих терпимо ставитися до таких переконань 
духівництва."Взаємовідносини з Богом не можна виразити арифметикою, 
як не можна звести взаємини люблячих людей до формули", - заявив він. 
Проте, вважає Я-Г.Хєєтдеркс, місцевим церковним радам "було б дуже 
корисно поговорити про питання віри з "невіруючими" пасторами". 

Жіноче священство – тема активного обговорення у Фінляндії. У 
Фінляндії, відомій своїми досягненнями в боротьбі за жіноче і чоловіче 
рівноправ'я, всередині Євангельсько-Лютеранської церкви розгорівся 
скандал навколо питання про те, чи може жінка бути священиком. Глава 
Фінської Лютеранської церкви архієпископ Юкка Паарма в публічній 
заяві різко засудив священиків-чоловіків, які відмовляються проводити 
служби з пасторами-жінками. Скандал разгорівся після того, як у березні 
двоє священиків-чоловіків в різних єпархіях відмовилися брати участь у 
спільному проведенні служби з колегами жіночої статі. Крім того, 90 
пасторів-чоловіків підписали заяву, в якій говориться, що, згідно з 
Біблією, священиком парафії може бути лише чоловік. Право займати 
високий духовний пост фінські жінки отримали порівняно недавно. Перша 
жінка здобула теологічну освіту у Фінляндії в 1913 році, а в березні 1988 
року перші 93 жінки стали священиками.  

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
В лавах сучасної Російської Православної Церкви немає єдності, хоч про 
неї багато говорять у зв’язку з приєднанням до РПЦ  
РПЦЗакордонної.  Особливим дисонансом  у діяльності Московського 
Патріархату постав лист Чукотського єпископа Діомида і його команди з 
приводу суспільних і церковних орієнтацій керівництва РПЦ 
(видруковуємо його в цьому числі РП). Патріарх Олексій ІІ відразу не 
зреагував на лист, бо ж, як пишуть, не хотів зіпсувати відзначення свого 
ювілею. Але всі зауважили, що на ювілеї Діомида не було. 

Відбулося об’єднання більше 80 років існуючих незалежно Російської 
Православної Церкви і Російської Православної Церкви Зарубіжної. 

Останню утворили в закордонні емігрувавші туди після Жовтневої 
революції священики, російська еліта, білогвардійці. «Акт про канонічне 
спілкування» підписали глави цих церков Патріарх Олексій ІІ і 
митрополит Лавр. В поєднанні цьому зіграв домінуючу роль російський 

Президент В. Путін. Саме він в 
2003 році передав у США 
зарубіжному православному 
лідеру митрополиту Лавру 
запрошення Олексія ІІ зі 
словами: «Кремль – це не тільки 
зосередження влади, а й центр 
духовного життя». Об’єднання з 
великою помпою в присутності 
Путіна відзначалося в Москві 
насамперед урочистим 



38                              39 
Богослужінням у Храмі Хреста Спасителя. Відтепер РПЦЗ є невід’ємна 
самоуправна частина помісної РПЦ.  Вона має нібито 100 тис. своїх 
парафіян і розсіяна своїми парафіями в 40 країнах світу. 

При Катеринбургському Ново-Тіхвінському жіночому монастирі 
відкрився ресторан «Православная трапеза». Він знаходиться в одній із 
будівель монастиря. Попасти в ресторан можна прямо з вулиці. В 
монастирі хочуть, щоб «Православна трапеза» стала місцем, де віруючі в 
тихій і спокійній атмосфері зможуть поспілкуватися один з одним або 
відзначити якусь подію. Окрім цього, сестри відроджують традицію 
парадних обідів і займаються пошуками дореволюційних рецептів ( 
Церковный  вестник. - №8). 

Священий синод Російської Православної Церкви схвалив документ 
«Концепція місіонерської діяльності РПЦ». Документ складено із 
врахуванням досвіду останніх років. У ньому знайшов відображення 
сучасний стан православної місії  і перспективи її розвитку. Особливу 
увагу документ приділяє методології місії, підготовці місіонерів. Різним 
формам  і методам місіонерської діяльності.  Нова Концепція замінила 
Концепцію 1995 року, яка визнана такою, що вже виконала своє 
призначення (Церковный вестник.- №8). 

Слухи, які поширили  „Эхо Москвы»  та  «Московский комсомолец» про 
клінічну смерть Патріарха ІІ, виявилися вигадкою. Повернувшись 
після двохтижневого медичного обстеження і лікування в Швейцарії, 
Олексій ІІ заявив: «Ніякого аортокоронарного шунтування у мене взагалі 
ніколи не було. Ніякої клінічної смерті у мене не було. Якби була клінічна 
смерть, то мене сьогодні не було б тут. Я радий тому, що маю можливість 
сьогодні молитися зі своєю московською паствою. Я - здоровий. Я служу, 
і я - живий»  (Мир. - №9). 

Патріарх РПЦ Олексій ІІ наголошує на тому, що «не можна більше 
замикатися всередині церковної огорожі, потрібно виходити за неї на 
громадську проповідь». «Нині парафіяльний священик, - наголошує 
Патріарх, - має поєднувати в собі різні таланти: бути і пастирем, і 
завгоспом, і прорабом, розумітися  в юридичних  і фінансових питаннях, 
виявляти вміння знаходити спільну мову з людьми різного віку, 
соціального статусу й ментальності» (Православная газета. - №15). 

Естонські старообрядці співають в один тон із владою Росії в оцінці 
естонських подій (Святые истоки. - №5). Вони не згадують про те, що в 
1940 році Естонія була окупована за допомогою Радянської Армії, що, 
власне, відвоювання її опісля цією ж армією від гітлерівців було 
поверненням до долі окупованої країни. То ж «Бронзовий солдат» 
символізував естонцям 1940 рік – рік втрати ними своєї незалежності. І в 
тому, що із вселюдного місця цілком цивілізовано пам’ятник перемістили 
на кладовище, де дійсно поховані воїни Радянської Армії, чогось  світ у 
своїй абсолютній більшості країн (окрім Росії) визнав за відсутність 
крамоли. Ось тільки махрові російські шовіністи (а серед них виявилися і 

старообрядці) все сприймають за змістом слів їх же пісні: «Всё, что мною 
пройдено, всё вокруг моё». 

Глава РПЦ Олексій ІІ закликає до пошуків середини. „Церква 
дотримується вічної і незмінної істини, яку нам дав вічний і незмінний 
Бог, - говорить він. – Водночас Церква відкрита і для творчості, адже в ній 
відбувається преображення ветхої людини. В церковній історії були 
випадки надмірного консерватизму, а також невпинного обновленства. І 
те й інше несло розколи і поділи. Треба йти „царським” серединним 
шляхом, щоб, з одного боку, не привести до маргіналізації церкви в 
сучасному світі, чого так хотіли більшовики, а з іншого – не зробити її 
рабинею  перехідного й змінного духу „часу цього” (Православная газета. 
- №14).  

Митрополит Кирило з Російської Православної церкви детально 
висловився про нові паспорти, штрих-коди і число 666. При цьому він 
висловився на захист тих, хто з релігійних міркувань відмовляється брати 
нові паспорти й ІНН: "Ви знаєте, у багатьох людей є побоювання, що в 
штрих-коді, який наноситься на документи для того, щоб вони могли 
піддаватися потім комп'ютерній обробці,  присутні три шестірки. Багато 
людей через це і не хочуть 
приймати такого роду 
документи, не бажаючи себе 
пов'язувати з цією цифрою. 
Священний Cинод вже кілька 
разів із цього приводу 
висловлювався і попередив всіх 
віруючих, що код не потрібно 
змішувати з «печаткою 
антихриста», тому що печатка 
антихриста даватиметься в 
обмін на відмову від Христа. 
Тим, хто відмовився від Христа дається печатка, а разом з печаткою – 
можливість жити, мати роботу, отримувати продукти, ходити в магазин і 
так далі. Нічого подібного зараз не відбувається. Ніхто не дає цього 
документа в обмін на відмову від вашої віри, і це чітко й внятно  сказав 
Священний Синод, у людей не повинно бути страхів. Але, з іншого боку, 
якщо значна частина людей в нашому суспільстві не хочуть мати 
документу такого зразка, виникає питання: громадянин для документа чи 
документ для громадянина? Невже не можна розробити таку систему 
документу, яка б беззастережно приймалася всіма? Чому потрібно вводити 
в документ те, що багато людей не бажають приймати? І в цьому сенсі, ще 
раз хочу підкреслити, що це не ніяка не печатка  антихриста, але я з 
повагою ставлюся до позиції тих людей, які із-за релігійних міркувань не 
хочуть мати документ такого зразку". 
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Петербурзьке єпархіальне управління звернулося до виноробного заводу 
з вимогою "не розміщувати православну символіку на вироблюваній 
алкогольній продукції": Святих хочуть "загнати в пляшку". 
Прагнення поліпшити продаж товару може привести до образи релігійних 
відчуттів. Як повідомила газета "Коммерсантъ-Санкт-Петербург", 6 квітня 
Петербурзьке єпархіальне управління звернулося до виноробного заводу 
ЗАО "Вілаш" з вимогою "не розміщувати православну символіку на 
вироблюваній алкогольній продукції", оскільки зображення ликів святих 
на пляшках Кагору ображають почуття віруючих. Співробітники 
єпархіального управління стверджують, що вже неодноразово вказували 
представникам компанії на неприпустимість використання подібного роду 
зображень в оформленні продукції заводу. Проте керівництво ЗАО 
"Вілаш" заявляє, що здивоване претензіями єпархії. "Ми випускаємо це 
вино вже більше 10 років, і раніше до нас ніколи не було нарікань або 
питань з боку церкви чи віруючих, – сказав в інтерв'ю газеті глава 
підприємства Машкюр Гасімов. – В оформленні продукції ми 
використовували або фрагменти світських картин, або стилізовані 
зображення, що не мають відношення до реально існуючих культових 
об'єктів". Представник антимонопольної служби по Петербургу і 
Ленінградській області Юрій Зібров заявив, що "розміщення на етикетці і 
упаковці товару релігійної інформації не є рекламою, а відтак це не 
регулюється законодавством "Про рекламу", тому відомство не може 
застосувати якихось санкцій відносно виробника". 

 
 
 

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 
 
Мусульмани Росії пропонують змінити російський державний герб. Глава  

Центрального духовного управління мусульман 
Росії Талгат Таджутдін прийняв  проект нового 
герба, зокрема до його складної імперсько-
православної геральдики додати символ ісламу – 
півмісяць. На думку Таджутдіна, над 
центральною короною російського двохголового 
орла, замість звичайного хреста,  слід розмістити 
„якірний”, а над лівою короною, замість 
чотирьохкінечного хреста, восьмикінечний. 
Праву ж корону, на знак визнання ісламської 
складової держави, пропонується увінчати 
півмісяцем. Держава в проекті глави мусульман 

подається у вигляді земної кулі, яку увінчує „якірний хрест” із вписаною в 
нього зіркою Давида і храмом Вчасиля Блаженного. В центрі ж герба – на 
грудях у двохголового орла і під Георгієм Переможцем – Таджутдін 

розміщує надпис: „Бог один” (тут мається на увазі три релігії 
авраамістичної традиції). Зрозуміло, пропозиція мусульман викликала 
бурю невдоволення ними з боку російських патріотів. Чогось іншого від 
тих, які ладні підпорядкувати собі весь світ й чекати не приходиться. 

Президент Пакистану  генерал  Мушарраф 
закликав мусулманські держави  створити 
„ісламські миротворчі сили” для того, щоб 
направити їх до Іраку. Ця заява прозвучала  
на 34 сесії Ради міністрів закордонних справ  
країн-членів Організації Ісламської 
Конференції, яка працювала в Ісламабаді. 
Пакистанський лідер також запропонував 
створити в рамках ОІК механізму для 
розв’язання спірних ситуацій, які виникають 
між мусульманськими державами. „Ісламські 
країни здатні розв’язувати політичні 
суперечки самостійно, без іноземного 
посередництва”,- сказав Мушарраф. Він 
закликав  ісламський світ до єдності, щоб спільно вирішувати політичні й 
соціально-економічні проблеми, які стримують їх розвиток. 

У відповідь на обрання Президентом Франції сіоніста Ніколя Саркозі 
угрупування „Бригади Абу Нафс аль-Масрі”, що входить до „Аль-
Каїди”, пообіцяла Франції провести ближнім часом в Парижі серію 
терактів, кроваву кампанію джихаду. Погрозу вміщено в одному із 
сайтів, яким користується Аль-Каїда. Що обурює ісламістів? По-1, 
єврейське коріння Саркозі. По- друге, можлива співпраця Франції з 
Ізраїлем, що прийде на зміну її добрим стосункам з арабським світом. 

У Ватиканському Григоріанському університеті відкрилися тритижневі 
курси з вивчення католицизму і міжнародної політики Святого 

Престолу для мусульман.  
Відкрив їх державний секретар 
Ватикану Тарчізіо Бертоне. За його 
словами, „щирий міжрелігійний 
діалог не може не викликати 
рішучої відмови від насильства і 
тероризму. Він зауважив, що іслам 
і христигняство можуть вести 
спільну роботу „із захисту 
людських цінностей”. На курсах 

будуть навчатися близько 20 молодих дипломатів з мусульманських країн 
Середземномор’я і Близького Сходу. 

Ісламські фундаменталісти із „Хезболли” визнають, що їх угрупування 
проходить переозброєння.  Ліванські митники затримали біля Бейруту 
вантажівку з мінометами та ракетами для угрупування „Хезболли”. В 
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лютому духовний лідер „Хезболли” шейх Хасан Насралла  самовпевнено 
зауважив: „ У нас є зброя будь-якого виду і у таких кількостях, які нам 
потрібні: ми боремося з ворогом не дерев’яними мечами”. За даними  
ізраїльських розвідувальних служб, Іран збирається передати „Хезболлі” 
ракети класу ФАТХ-110, які здатні влучати в цілі вже на території Ізраїлю, 
зокрема в Єрусалимі і Тель-Авіві. Ракета ця має систему керування, що 
дає змогу  забезпечити точність її влучання в задану ціль. 

Останні потуги турецьких ісламістів спробувати  підім’яти світські 
надбання, закладені в суспільне життя  ще в часи Ататюра, наочно 
доводять, що, попри десятиріччя домінування світської системи 
влади, ісламісти не бажають погоджуватись з цим як із назавжди 
доконалим фактом. В Туреччині починає вибудовуватися оригінальна 
вісь протистояння: іслам – проти світськості, мусульманство – проти 
європейської ідентичності. Проте нині в країни мало шансів стати на 
ісламський шлях, оскільки гарант світського курсу – армія – уважно 
слідкує за розвитком подій в країні. Військове відомство заявило, що 
„турецькі збройні сили за необхідності відкрито і чітко проявлять свою 
позицію (у питання захисту світського ладу). Ні в кого не повинно бути 
сумнівів у цьому”. 

У Саудівській Аравії розуміють важливість ЗМІ для виховання пошани  
до різних вір і культур. Антагонізм у світі може бути подоланий "тільки 
при взаємній пошані людьми різної віри і культур цінностей один одного", 
- вважає заступник міністра культури й інформації Саудівської Аравії 
Абдель Азіз бен Салама. На його думку, ЗМІ часом грають 
неконструктивну роль в цьому процесі. "Прийнято вважати, що ЗМІ 
повинні відображати існуючі реалії. Проте це не завжди так. Засоби 
масової інформації нерідко виражають інтереси якихось політичних груп, 
стають на бік одного з гравців в дуже небезпечній грі, що призводить до 
конфронтації", – наводить ІТАР-ТАРС слова саудівського замміністра. 
Зокрема, він вважає, що ЗМІ зіграли не останню роль у формуванні на 
Заході спотвореного уявлення про іслам. "Апріорі вважається, що іслам це 
– погано, що він є синонімом тероризму", – сказав Салама. Він висловився 
за те, щоб відносини між Заходом і Сходом будувалися на основі просвіти, 
"щоб думка про іслам формувалася не із стелі, не з чужих слів, а в розділ 
кута ставилася пошана до цінностей" цієї однієї зі світових релігій. 
Салама, який сам багато років пропрацював журналістом, вважає, що 
треба поставити непереборний заслін на шляху дезінформації. 

В Алжирі мусульмани засудили діяльність терористів-смертників. 
Релігійне розпорядження – фетву – із засудженням насильницьких акцій за 
участю терористів-смертників оприлюднило міністерство у справах релігії 
і вакуфів та мусульманські богослови Алжирської Республіки. Як 
повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на місцеву пресу, в документі 
зазначається, що подібні агресивні дії "суперечать рекомендаціям ісламу". 

"Іслам, – підкреслюється у фетві, – релігія терпимості і толерантності, 
миру і стабільності". 

Для роз'яснення цих гуманних ідей серед населення, особливо в 
алжирських глибинках, мобілізовані всі імами і мулли. Вони 
прочитають в мечетях проповіді й ознайомлять прихожан з фетвою. У ній 
міститься попередження про неприпустимість "заборонених і гріховних 
вчинків, до яких відноситься самознищення людини". Вона покликана 
покласти край багаторічному збройному конфлікту між властями і 
релігійними екстремістами, жертвами якого вже стали майже 200 тис. 
осіб. 

Представники Ісламської держави, що 
самопроголошено під керівництвом 
"Аль-Каїди" в Іраці, спростували 
повідомлення про те, що їх керівник 
убитий. У заяві, поширеній цим 
угрупуванням, зазначається, що їх лідер 
Абу Омара аль-Багдаді живий, а "загинув" 
прес-секретар організації. За їх словами, це 
відбулося в результаті зіткнення з 
"ворогами Аллаха". 
У Пакистані бойовики-ісламісти 
підірвали школу для дівчаток. Хоча 

вибухом були зруйновані ворота і частина шкільної будівлі, на щастя 
ніхто не постраждав. Теракт відбувся рано вранці в містечку Лунд Кхувар 
(Lund Khuwar), розташованому в 90 кілометрах від Пешавара – столиці 
Північно-західної прикордонної провінції. Саморобний вибуховий 
пристрій разом з каністрою бензину був встановлений біля входу в школу. 
За інформацією місцевих журналістів, керівництво школи для дівчаток 
одержувало листи з погрозами від імені ісламізму. З початку травня це 
вже третій теракт в Північно-західній прикордонній провінції, що відбувся 
після погроз релігійних радикалів. Напередодні в окрузі Чарсадда поблизу 
Пешавара вибухом було зруйновано чотири магазини, що торгували 
музичними творами і відеодисками. Незадовго до терактів власники 
постраждалих магазинів і цирулень одержали листи з погрозами від імені 
"Техрік Талібан" ("Рухи Талібан"). У них ісламісти вимагали припинити 
торгівлю музичними творами і відеотоварами,  що "суперечать ісламу". 

У Саудівській Аравії з'явилися купюри зі святинями. В кінці травня 
Саудівська Аравія пустила в обіг нові банкноти, на яких вперше 
представлено зображення мусульманських святинь в Єрусалимі. Як 
вважають, цей крок керівництва країни відображає ставлення королівства 
до палестинського питання. На купюрі в 50 ріалів (13,3 долару США), яка 
вступила в обіг в понеділок 21 травня, на одному боці зображена мечеть 
Аль-акса в Старому місті Єрусалиму, а на іншому – мечеть Омара. 



44                              45 
Традиційний мусульманський одяг і головний убір зняла в неділю, 20 
травня, поліція зі знаменитої статуї Русалочки в столиці Данії, передає 
ІНТЕРФАКС. Охоронці правопорядку  отримали телефонний дзвінок 
одного з очевидців, який повідомляв, що статуя одягнена в незвичний 
одяг. Русалочка, встановлена на честь письменника Ханса Крістіана 
Андерсена, - одна з головних визначних пам'яток Копенгагена. 
Розміщюючись близько до берега і не маючи якоїсь охорони, вона нерідко 
стає жертвою вандалів. 

 
 

ІУДАЇЗМ 
 
16-17 травня в Одесі  відбувся з’їзд рабинів СНД та Європи. Йшла мова 
про дальшу співпрацю єврейської держави із громадами діаспори, 
допомогу дітям та ін.  В роботі цього іудейського форуму брало участь  
біля 60 рабинів  з України, Ізраїлю, Бельгії, Швейцарії. Від України там 
був головний рабин Азріель Хайкін. Учасники зібрання ознайомилися із 
сайтом головного рабинату України, сайтом єврейських знайомств „Мазл 
Тов”, єврейською телепрограмою „613”, що виходить по УТ-1. Учасникам 
з’їзду вкотре прагнули подати Україну як антисемітську країну, хоч, 
правда, при цьому звучало зауваження, що „в Росії ситуація значно гірша” 
(День. - №82). 

54% громадян Швейцарії  вважають, що ідеологія єврейської держави 
Ізраїль грунтується на релігійному фанатизмі, а 50% відзначають 
войовничу й екстремістську  політику Ізраїлю щодо  палестинців. 10% 
швейцарців відкрито заявили про свій антисемітизм, а 28% висловили 
свою недружелюбність щодо євреїв (Еврейский мир. - №8/147). 

Студентам поліцейської академії  в Берліні надоїли лекції про Холокост. 
Під  час виступу перед ними німецького єврея  Йозефа Бахара студенти 
перервали його викриками, гупанням. Один із студентів заявив, що до 
Холокосту призвели самі євреї із-за їх прагнень до збагачення. Прийшлося 
припинити лекцію. Проходить 
розслідування цієї антисемітської 
акції. 

Бойовики руху ХАМАС повністю 
зруйнували ракетою синагогу 
„Оелей Сінай” у Сдероті. Це  була 
їх відповідь на ракетні обстріли 
ізраїльтянами сектору Газа. Тут лише 
голі стіни залишилися від 
палестинського МВС, п’ятеро осіб 
загинуло Зруйновано школу і один 
завод. Палестинцями ж синагогу в 
Сдероті було зруйновано невдовзі 

після того, як її залишило десь 300 осіб молільників. Вони відзначали 
свято, присвячене сувоям Тори. Чудом спаслася одна сім’я, яка 
залишилася у синагозі. „Нас спас Всевишній”,- говорять вони.  
Представник руху ХАМАС, коментуючи обстріл Сдероту, заявив: „Ми не 
будемо мовчати. Ми готові до проведення будь-яких атак  будь-якими 
засобами у всіх ізраїльських містах”. 

Лас-Вегас став привабливим для євреїв. Очікується в цьому році їх вже 
буде 100 000 серед жителів міста. Проте євреї, які поселяються в Лас-
Вегасі, менше всього приймають закони і традиції іудаїзму. Лише 50% їх 
відвідують пасхальний Седер, в синагогу ходить регулярно тільки 14%. 
Одиниці фактично запалюють суботні і ханукальні свічки чи 

дотримуються кашруту.  Не 
менше 48% євреїв тут живуть 
у змішаному шлюбі. 71% 
подружжя  євреїв  до 50 років 
є змішаними. Із всіх євреїв 
міста чітко себе національно 
ідентифікують лише 67000. 
Євреї Лас-Вагаса порвали 
свої зв’язки з історичною 
батьківщиною. Лише 36% 
опитаних заявило про якийсь 
емоційний зв’язок з Ізраїлем 
(Еврейский обозреватель. - № 
7/146). 
 

 
БУДДИЗМ 

 
В буддійській Шрі-Ланці не вдалося здолати сліди передуючого індуїзму. 
Майже в кожному буддійському храмі (як і навпаки)  можна зустріти 
величезні зображення індуїстських божеств. Буддійські храми будуються 
за канонами цієї східної релігії.  Тут є три величні статуї Будди  - 
медитуючого, навчаючого і відпочиваючого.  Часто можна зустріти 
дерева, вирощені із того прапрапрадерева, під яким досяг свого 
просвітлення Вчитель.  Дерево треба обов’язково обійти щонайменше сім 
разів. Проходячи цим шляхом  і слухаючи „Оооммммм” у виконанні 
ченців в помаранчевих тогах, наче випадаєш із мирської суєти і впадаєш в 
якийсь світ чарівності й одуховленості. Серед ченців буддійських 
монастирів є навіть діти, але взагалі кількість тих, хто віддається 
чернецтву, постійно і швидко зменшується (Дзеркало тижня. - №16-17). 

Поліція Тайланду роздає водіям кислі цукерки, освячені буддійськими 
монахами. Влада в такий спосіб прагне зменшити кількість аварій на 
дорогах.  Основною причиною їх є замореність водіїв. Кислі цукерки 
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покликані дещо підбадьорити їх. Вони були виготовлені ченцями в 
буддійських монастирях.  Більше 3 тисяч монахів виходять  в столиці на 
дороги з метою роздавання солодощів. 

В день буддійського свята на честь одержання принцем Гаутамою 
Шак’ямуні Просвітлення в храмах Корейської НДР відбулися молебні 
про об’єднання Кореї. Всі, хто виступав на святі, закликали буддистів 
Півночі і Півдня Кореї до злагоди під девізом „Освітлимо еру об’єднання 
увагою до нації, прагненням до збереження миру і до досягнення єдності”. 
Звучали також заклики до виведення з Півдня американських вояків, бо ж 
це є основна перешкода у справі об’єднання. 

Сотні буддійських ченців привели слонів на околицю столиці Тайланду 
Бангкок, вимагаючи від уряду країни внести до нової Конституції 
положення, що закріплює буддизм як національну релігію, - 
повідомляє Християнський Мегапортал invictory.org з посиланням на 
MIGnews. Слони вважаються буддистами святими тваринами і часто 
використовуються в тайських релігійних церемоніях. Показово, що цей 
марш проводився наступного дня після того, як генерал Сонті 
Буняратглін, який очолив новий уряд після перевороту, підтримав ідею 
визнання буддизму в якості національної релігії. Все це відбувається на 
тлі виступу ісламських повстанців на півдні країни. Більше 90 відсотків з 
64 мільйонів тайців совідують буддизм. Мусульмани, які складають 
більшість лише на півдні країни, давно скаржаться на дискримінацію. 

Духовний лідер Тибету Далай-лама 
відмінив свою поїздку до Бельгії після 
того, як офіційний Китай висловив 
незадоволення у зв'язку з оголошеним 
візитом, повідомляє  агентство Рейтер. 
За словами представника МЗС Бельгії, 
Далай-лама добровільно відмінив свій 
візит після того, як уряд європейської 
країни проінформував його про 
заперечення китайської сторони. Лідер 
Тибету не хоче псувати відношення між 
Бельгією і Китаєм, відзначили в МЗС 
Бельгії. Духовний лідер Тибету планував 
зробити поїздку в бельгійську столицю Брюссель 11-12 травня, під час 
якої збирався зустрітися з членами Європейського парламенту і відвідати 
конференцію неурядових організацій, що підтримують Тибет. На думку 
організації "Міжнародна кампанія за Тибет" (The International Campaign 
for Tibet), незадоволеність Китаю майбутнім візитом Далай-лами до 
Бельгії говорить про серйозний настрій китайської сторони проти 
духовного лідера Тибету. 

 
 

ІНДУЇЗМ 
 
Там, де  править партія Бхаратія Джаната, місіонерська активність 
християн викликає негативну реакцію. Добиваються навіть арешту і 
вислання ув’язнених віруючих в інші штати. По індійському телебаченню 
у випуску новин показували епізод, як індустські екстремісти били і 
копали двох молодих християнських місіонерів, тягли їх вулицями міста 
Махараштра Кольхапур. Закон Індії толерантно ставиться до місіонерів, 
однак забороняє вимушене або насильницьке навернення з однієї релігії в 
іншу.Партія Бхаратія Джаната вважає, що християнські священики 
підкуповують бідних індусів. 

Слони в Індії охороняються державою як священні тварини.  Нещодавно 
неподалік  міста 
Аліпурдуар на березі 
річки  працівники чайної 
компанії «Нова земля»  
виявили п’ятьох мертвих 
слонів -  троє дорослих і 
двоє молодих. Вважають, 
що всі вони загинули від 
удару блискавки під час 
грози. По-іншому 
пояснити смерть слонів 
неможливо. Подивитися на 
мертвих слонів і водночас 

помолитися прибули в Аліпурдуар тисячі мешканців мікроконтиненту. 
Жінки плакали, запалювали ароматичні палочки і свічки. 

В Індії набирає сили індуїстський фундаменталізм. Християни Індії 
фактично піддаються гонінням з схвалення властей, які не зупиняють 
релігійних фанатиків, дозволяючи тим безкарно загрожувати 
християнам. Найбільші християнські організації Індії вимагають від 
уряду країни надання більшої допомоги християнам. За повідомленнями 
преси, останнім часом сталися ряд нападів на християнські установи. 
Якщо відсутня державна підтримка, це є знаком того, що Індія 
знаходиться в "руках індуїстських фундаменталістів". Так, кілька тижнів 
тому в штаті Раджастан християнський проповідник був жорстоко 
побитий такими фундаменталістами. 

 
 

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 
 
Індійські штати Джамму і Пенджаб в середині травня охопило масове 
повстання сікхів. Послідовники цієї релігії вимагають покарання лідера 
однієї із сект, що з’явився на рекламі в образі сікського гуру Нанака. Це 
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образило релігійні почуття сікхів. Названі індійські штати охоплені 
загальним страйком. В регіоні проживання сіків не працюють школи, 
підприємства, магазини. 

В Іраці молоду дівчину забили камінням за те, що вона закохалася в 
сунніта. Мешканка курдського містечка Башика на півночі Іраку, 17-річна 
Дуа Халіль Асвад була на смерть забита камінням своїми рідними-
чоловіками за те, що посміла закохатися в юнака-сунніта. Дівчина, що 
походила з сім'ї курдів-езидів (прихильників особливої синкретичної 
релігії з елементами ісламу, християнства, іудаїзму та язичництва), була 
засуджена до смерті шляхом "праведного вбивства" родичами і місцевими 
релігійними лідерами. Дівчину звинуватили в тому, що вона зганьбила 
себе і сім'ю, коли одного разу ввечері повернулася додому пізніше 
визначеного терміну. Розносилися також чутки, ніби Дуа прийняла іслам, 
щоб стати ближчою коханому. Все закінчилося тим, що декілька чоловіків 
увірвалися в будинок, де жила Дуа, витягли її на вулицю і протягом 
півгодини закидали камінням, доки дівчина не померла. За стратою 
спостерігав великий натовп. Місцеві органи правопорядку бачили те, що 
відбувалося, проте не втрутилися. 

 
 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 
 

 В ряді країн світу з’явилася нова релігія під назвою Джедай, в основі 
якої лежить віра в Світлу і Темну Сторони Сили.  Творцем її є 
кінорежисер Джордж Лукас. Слово „джедай”, яким Лукас  в кінофільмі 
„Зіркові війни” назвав своїх космічних рицарів, японського походження. 
„Дзідай геки” (історична драма) – жанр в японському кіноматографі, який 
розповідає про самураїв. Лукасу, який був у Японії, сподобалося слово 
„дзідай”. Він трансформував його у „джедай”. Вісь, навколо якої 
вертиться весь всесвіт „Зіркових Війн”, рицарі-джедаї. Майстри бою на 
лазерних мечах, екстрасенси, яким зв’язок із вселенською Силою та 
невірогідні здібності. І тут відбувається міркування щодо відносин Світла 
і Пітьми. Найнезначніший негатив в емоціях може перевести героя на 
темний бік Сили – і ось ти вже не хороший джидай, а злістний сітх, якому 
дожити до доброго кінця ніяк не дадуть.  Друг Френсіс Коппола, який дав 
Лукасу 777 тисяч 777 доларів на кінофільм, запропонував йому філософію 
джедаїв перетворити в нову світову релігію. „Я згадую, як Френсіс 
говорив: „Релігія дасть тобі владу. Я тоді відповів йому, що й думати про 
це не збираюся. Мені не потрібна влада”. Але не так трапилося, як 
думалося. В Австралії під час перепису населення під впливом прохання 
незнайомих в розісланому ними  електронному листі визначитися у своїй 
релігійній належності за кінофільмом „Зіркові війни” неочікувано 
виявилося 70 тисяч прихильників релігії Джедаїв. У Великобританії 
релігія Джедай так поширилася, що вже має навіть офіційну реєстрацію. 

Ця релігія в списках  реєстрації значиться під номером 896 (Газета по-
киевски. - №104) 

Церква Ісуса Христа Святих останніх днів постійно доводить ту істину, 
що все наявне свідчить про Спасителя. Часопис „Ліягона” видрукував з 
цього приводу цікаві свідчення  німецької молоді під заголовками 
„Дорога”, „Камінь нашого викуплення”, „Світло для світу”, „Жива вода”, 
„Хліб життя”  та ін. Всі вони розкривають божественну роль Ісуса Христа 
як Спасителя. 

Всі люди не захищені від фінансового тиску. Але Президент Церкви Ісуса 
Христа Святих останніх днів Гордон 
Хінклі радить все ж забезпечувати 
самих себе, не мати боргів і розсудливо 
розпоряджатися власними коштами. 
Відділ служб благополуччя Церкви 
навіть видрукував спеціальні матеріали-
поради з цього питання.  „Надто багато 
наших людей мають борги за речі, які 
не є їм дуже необхідними”, - зауважує 
Президент Церкви. 
На відміну від інших, мормони 
приділяють особливу увагу символіці 
своїх храмів. Присутній там може 
багато чому навчитися, розмірковуючи 
над справжнім значенням символів. 

Насамперед звертає увагу те, що в храмі всі одягнуті в білий колір, який є 
символом чистоти. Окрім цього, той факт, що всі одягнуті в однаковий 
одяг, засвідчує їх рівність перед Богом. В 
храмі послідовник ЦІХСОД одержує  
спеціальний натільний одяг  - храмовий 
ендаумент, який потім носить і вдень і 
вночі. Цей одяг служить трьом основним 
цілям: нагадує про священні завіти,  
укладені з Господом у його святому домі, 
відіграє захисну функцію від нечистого 
світу і символізує скромність життя, до 
чого мають прагнути всі, хто його носить. 
Храмові обряди мормонів є священними, 
а не секретними, як це дехто прагне 
довести. „В храмах ми забуваємо про світ 
з його галасом і суєтністю”, -зазначає 
Президент ЦІХСОД Гордон Хінклі 
(Ліягона. - №2). 

Під католиків іноді маскуються достатньо химерні релігійні рухи. 
"Армія Марії", засновниця якої іменує себе "містичним втіленням 
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Богоматері", що діє в Канаді, остаточно втратила зв'язок з 
Католицькою Церквою. Про це заявив архієпископ Квебекський 
кардинал Марк Уелле. Чашу терпіння католицької ієрархії переповнило 
незаконне висвячування п'яти дияконів, здійснене якийсь час назад в 
"Армії Марії". У своєму листі кардинал Уелле пише, що незважаючи на 
численні "попередження" і "спроби зближення", зроблені з боку Церкви, 
"Армія" остаточно перетворилася на "розкольницький рух, а відтак – в 
некатолицьку організацію". Засновниці "Армії" Марі-Поль Жігер, 
Пресвятої Деви", що іменує собі "містичним втіленням, – сьогодні 85 
років. За даними на 1997 рік, в організації, створеній в 1971 році в 
Квебеці, знаходилося  близько 25 000 членів в різних країнах світу. У 
статуті "Армії" мовиться, що вона об'єднує "людей доброї волі, які 
вирішили прожити своє життя разом з Марією", "прагнучи до 
досконалості християнського життя", і таких, що "зберігають повну 
вірність Тату і ученню Церкви". 

 
 

МІСТИКА 
 
Оригінальний засіб забезпечення 
здійснення побажань вигадали в 
Японії. Так, в давній столиці країні 
місті Кіото  є спеціальний уже 800-
річний тунель бажань – храм Ясуї 
Конпірагу. Вірять тут, що він 
допомагає їх сповненню. Заплати 
грошове пожертвування, залиш свій 
папірець із написаним на ньому 
побажанням, причепи його  на скирті 
таких же  і проповзи через їх тунель. 
Щороку в такий спосіб шукають собі 
щастя тут біля 40 тисяч осіб. 
Характерно, що це – переважно жінки, 
останнім часом – переважно старшого 
віку . Вони просять у вищих сил вічних 
любовних уз із чоловіками чи коханими. Керує храмом священик Хаїме 
Торі. Його рід з покоління в покоління здійснює тут відправи. Послуги 
священика коштують 6 тис. єн (50 ам. дол.) 

СВОБОДА СОВІСТІ 
 
 

ДУХОВНА ЄДНІСТЬ ПОЛІКОНФЕСІЙНОЇ КРАЇНИ 
 
Конфесійне розмаїття  України – даність, яка багато в чому визначає 

український шлях до національної єдності та консолідації. Складність і 
суперечливість процесів, що характеризують сучасне релігійне буття країни, 
ставить на порядок денний питання: «Чи є досяжною єдність у поліконфесійній 
країні?». Очевидно -  позитивну відповідь на це питання треба шукати у площині 
вироблення неруйнівної, плюралістичної моделі міжцерковних взаємин. Саме 
такий вектор їх розвитку  здатен гарантувати  релігійну свободу - «наріжний 
камінь» всіх свобод людини у їх європейському цивілізаційному розумінні.   

Релігійна свобода реалізується у двох вимірах – індивідуальному й 
спільнотному (корпоративному). В першому випадку -  свобода релігії постає як 
“свобода віросповідання”, або ж як “свобода  совісті”. На  інституційному рівні 
вона  реалізується через поняття “свободи церкви”, “свободи релігійної 
організації”.  

Примат індивідуального виміру релігійної  свободи над корпоративним 
– унікальне досягнення європейського духу. Похідність прав релігійних 
об’єднань від прав і свобод  особистості – фундаментальний принцип 
забезпечення повноцінної свободи совісті.  

Реалізація  цього принципу на теренах України здатна створити надійне  
підґрунтя для гармонізації міжконфесійних відносин, утвердити  терпимість  між 
віруючими,  привести їх до  єднання та духовної консолідації. При цьому в 
жодному разі не йдеться  про  єдність у її доктринальному вимірі. Мова йде про 
духовне єднання навколо універсальних цінностей -  добра, милосердя, 
солідарності, справедливості, любові до ближнього та  своєї Батьківщини.   

Для Українського народу впродовж багатьох віків християнські цінності 
були  потужним етнозберігаючим,  та об'єднуючим чинником. Внаслідок 
історичних обставин  цей чинник був пригнічений, а подекуди став відігравати 
дезінтегруючу, з точки зору національного становлення, роль. Поступове 
утвердження у релігійному житті духу толерантності, терпимості, взаємоповаги -  
безальтернативний шлях, яким  Церква і Держава мають вести українську 
спільноту у майбутнє.    

За роки незалежності докорінно змінились принципи та пріоритети  
державно - конфесійних відносин. Вони стали визначатися загальноприйнятими 
у демократичних країнах засадами, серед яких світськість держави, 
відокремлення церкви від держави, невизнання державою жодної релігії як 
обов’язкової, неприпустимість обмежень у сфері свободи совісті, релігії;  рівність 
усіх релігійних організацій перед законом;  сприяння формуванню атмосфери 
толерантності між різними конфесіями, віруючими і невіруючими тощо. 

Внаслідок відмови Української держави від ідеологічного тиску на 
конфесійне середовище, останнє значно динамізувалось. Розпочалось бурхливе 
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зростання конфесійної мережі, її церковної інфраструктури, зросла кількість 
духовних навчальних закладів, періодичних видань тощо. Цей процес 
супроводжувався активізацією інтересу громадян до релігійного життя, 
зростанням рівня релігійності окремих соціальних груп. 

Нині в  Україні  функціонують понад сто церков і релігійних напрямів. Її 
віросповідний спектр охоплює декілька православних юрисдикцій, католицизм і 
греко-католицизм, численні протестантські напрями, декілька мусульманських 
управлінь, кілька течій юдаїзму, різноманітні новітні релігійні течії тощо. 
Загальна кількість релігійних організацій постійно зростає. Так, якщо на  
початку 90-х років нараховувалося близько 13 тисяч релігійних організацій, то у 
2006 році їх кількість досягла 32,2 тисяч.  

Достатньо високим є рівень релігійності українців.  55-60 % опитуваних 
ідентифікують себе віруючими. При цьому кількість віруючих стабільно зростає 
серед громадян, що мають високий освітній рівень. 

Впродовж усієї доби незалежності України Церква користується  
найвищою довірою у громадян з-поміж інших інституцій, в  тому числі, 
державних.   Так, за даними  Центру соціальних та політичних досліджень 
СОЦІС у грудні 2005 року Церкві довіряло 52,5 %. Результати опитування 
Інституту соціальної та політичної психології АПН України, проведені у лютому 
2006 року,  проказали, що  довіру до Церкви підтвердили  57,9 % респондентів.  

Можна стверджувати, що рівень авторитету і поваги до Церкви у 
суспільстві, напряму залежить від стану міжцерковних взаємин. Розгортання 
міжконфесійного діалогу, відмова від насильницьких сценаріїв розв’язання 
проблем у релігійному середовищі позитивно сприймається у суспільстві, сприяє 
порозумінню і злагоді між віруючими різних конфесій.   

В цьому контексті зростає роль Всеукраїнської Ради Церков та 
релігійних організацій (ВРЦ), яка має  досвід ведення  діалогу між церквами, є 
дієвим інструментом удосконалення державно-церковних відносин. Не менш 
ефективні у своїй діяльності  й інші міжцерковні об’єднання, наприклад, Нарада 
християнських Церков, Рада протестантських церков тощо. Важливий внесок у 
поглиблення діалогу між органами влади та релігійними організаціями на 
регіональному рівні роблять створені за ініціативою Президента України  
регіональні Духовні ради. 

Вагомий внесок у  толерантизацію  міжконфесійних та державно-
церковних відносин вносять громадські об’єднання - Українська асоціація 
релігієзнавців, Українська асоціація релігійної свободи. Інститут релігійної 
свободи, Центр релігійної інформації і свободи та інші. Висока фахова підготовка 
дозволяє їх представникам бути успішними  посередниками у міжконфесійному 
діалозі.   

Проте  лінії протистоянь на релігійному ґрунті ще надто відчутні. Серед 
них - внутрішньоправославна, православно-ісламська, внутрішньоісламська, між 
традиційними церквами і нерелігійними рухами тощо. Ці протистояння, маючи 
різну інтенсивність у різні часові періоди, досі зберігають свою актуальність.  

Найбільш болючим продовжує залишатися розкол в Українському 

православ’ї. Його подолання  було і залишається бажаною метою для України та 
українців. Ідея утворення Української Помісної Православної Церкви 
(УППЦ) має суттєву підтримку в громадян України. За даними опитування 
Центру ім. О.Разумкова 33 % жителів країни вважають конституювання УППЦ  
важливим  чинником успішного поступу Української держави.  

Перспектива утворення УППЦ породила широку дискусію  навколо  
шляхів і методів її досягнення. Серед найбільш обґрунтованих з наукової  зору 
можна зазначити наступні концептуальні підходи: 

По перше. Створення УППЦ в жодному разі  не має артикулюватися  як 
предмет державної політики. Завдання держави -  сприяти природному і 
безперешкодному розвитку Церков і релігійних організацій відповідно до їхніх 
внутрішніх доктринальних та еклізіальних засад.  

По друге. Форми і засади єднання мають бути вироблені у співпраці 
самих Православних Церков і бути у значній мірі виявом волі вірних. 

По третє. Модель, що передбачає штучне  «поглинання» однієї Церкви 
іншою, або їх механічне поєднання, є руйнівною і неприйнятною для України. 

 Українізація Православ’я потребує продовження роботи над 
перекладами Святого Письма рідною мовою, проведення церковно-історичних 
досліджень, видання та популяризацію богословської й духовно-просвітницької 
літератури українською мовою, утвердженням національного стилю в 
сакральному мистецтві тощо. Формування підґрунтя для усвідомлення 
національної самобутності Українського Православ’я  - важливий крок до 
утвердження Української Помісної Православної Церкви. 

Потужним фактором, що перешкоджає толерантизації конфесійного 
життя продовжує залишатися високий рівень його політизованості. Усталеною 
практикою для окремих політичних сил стало втягування представників кліру та 
релігійних громад у політичну боротьбу. Виборчі кампанії останніх років дали 
достатньо прикладів використання  ресурсів Церкви в якості інструменту впливу 
на електоральну свідомість.  

На очах у віруючих священнослужителі  активно підтримували тих чи 
інших кандидатів, або ж самі брали активну участь у  перегонах. Так, у 2006 р. 
ЦВК зареєструвала кандидатами у депутати Верховної Ради України десять  
служителів релігійних організацій та ще кілька десятків у місцеві Ради. 
Включившись у політичні баталії,  окремі релігійні інституції стали на шлях  
політичних спекуляцій, сумнівних PR – кампаній, використовували проповіді та 
церковні видання для політичної пропаганди. На жаль ці факти не отримали 
належної правової  та політичної оцінки, а відтак можна прогнозувати, що  
практика «співробітництва» політичних сил з церквою буде продовжена. 

Проявом взаємопроникнення релігії і політики стало створення партій 
релігійного спрямування: Української християнсько-демократичної партії, 
Християнсько-демократичної партії України, Республіканської Християнської 
партії, Партії мусульман України та ін. На цій хвилі в Україні стрімко 
розвиваються й радикальні політичні течії, які декларують себе як релігійні рухи. 
Серед них -  ісламська партія “Хізб-ут-Тахрір” (“Ісламська партія звільнення”), 
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яка заборонена у багатьох країнах Близького Сходу, а в Криму діє на 
напівлегальних умовах і має значне число прибічників; організація мусульман 
“Таблігі Джамаат” (“Товариство заклику”); ваххабістські течії, найкрупнішою із 
яких є партія “Аль-Джамаа Аль-Ісламійя” та інші.  

У протестантських колах України останніми роками надзвичайно 
активними є послідовники так званої доктрини О. Лєдяєва, який активно 
закликає своїх прихильників  проникати у владні структури і в перспективі 
домогтися контролю над ними. Впливати на владні інстиуції намагаються й деякі 
біляцерковні  громадські організації на кшталт “Союзу православных братств 
Украины”, “Православное Отечество”, “Единое Отечество” тощо.  

Досвід свідчить -  включення конфесійного чинника у політичний 
процес є перешкодою на шляху єднання Української нації. Політизація релігійно-
церковного середовища вкрай негативно позначається на розвиткові конфесійної 
злагоди в регіонах, призводить до створення своєрідних етноконфесійних систем 
закритого типу, між якими виникає атмосфера взаємного протиставлення і навіть 
ворожості. 

 Проявами такого протистояння є конфлікти між православними 
церквами, коли  перехід релігійної громади з однієї юрисдикції в іншу 
пояснюється застосуванням опонентами політичних важелів. Загрозливим є  
конфлікт між УГКЦ та УПЦ, коли розвиток структур греко-католиків у Центрі і 
на Сході України розцінюється останньою як посягання на її "канонічну 
територію". Напруження  спостерігається у Криму, де не стихає конфлікт між 
мусульманськими та православними общинами. 

 Зниження рівня конфліктогенності релігійного середовища потребує   
вдосконалення  моделі державно-церковних відносин.  

Нині в Україні юридично санкціонований той тип державно-церковних 
відносин, який передбачає "модель відокремлення церкви від держави", хоч у 
практичній площині зустрічається чимало притаманного моделі "відокремлення 
церкви і держави". Україна потребує саме партнерської моделі державно-
церковних відносин. Нинішній характер спілкування Держави і Церкви повинен  
засвідчити їх обоюдну  готовність здійснювати кроки на зустріч один одному.  

Пошук оптимальної моделі державно-церковних відносин потребує  
вивчення європейського і світового досвіду. Хорошим орієнтиром тут є досвід 
врегулювання проблем у релігійній сфері західно- і центральноєвропейських 
країн, де велику увагу приділяють  розвитку рівноправного діалогу держави з 
релігійними інституціями, створюють сприятливі умови для якнайшвидшої 
адаптації законодавства  до вимог Європейського Союзу у сфері свободи совісті  
-  "Європейської конвенції з прав людини", "Паризької хартії для нової Європи", 
низки Рекомендацій та Рамкових конвенцій ПАРЄ. Метою цих заходів  є 
поступове переведення державно-церковні відносини на рівень соціального 
партнерства. 

Хоча Держава і Церква різні за своєю природою інституції,  ніщо не 
заважає їм бути партнерами. Є чимало сфер суспільного життя, де співпраця 
може бути плідною. До таких сфер відносяться: розробка й впровадження 

різноманітних соціальних програм захисту фундаментальних норм моралі, 
духовне виховання молоді, підтримка інституту сім’ї, збереження довкілля, 
відродження традицій милосердя і благодійництва, охорона здоров’я тощо.  

Є чимало прикладів плідної співпраці. Багато церков утримують 
сиротинці, хоспіси, здійснюють реабілітаційні програми для безпритульних 
дітей, інвалідів тощо. Активною є участь релігійних організацій у проведенні 
суспільно значимих акцій, в ході яких Церква виховує у вірних  повагу до 
національних свят, історичних подій, культурних  та духовних надбань 
Українського народу. 

Але партнерство Держави і Церкви має відбуватися у межах правового 
поля, яке в Україні ще  не є усталеним  та досконалим. Зокрема, це стосується 
співпраці з церквами в системі світської освіти, запровадження інституту 
капеланства у Збройних Силах та інших військових формуваннях України. 

Невідкладно правового врегулювання потребує процес запровадження 
релігійно орієнтованих курсів у загальноосвітніх навчальних закладах. Межа між 
загальноосвітньою виховною роботою та катехизацією є надзвичайно тонкою, 
що є спокусою для окремих релігійних організацій всілякими засобами 
забезпечити свою присутність у загальноосвітніх та вищих світських навчальних 
закладах. Взаємоприйнятним виходом із цієї ситуації міг би бути розвиток 
характерних для більшості розвинених країн світу конфесійних загальноосвітніх 
навчальних закладів. Крім того, викладання духовно-моральних курсів може 
здійснюватися лише фаховими педагогами, а батьки та учні повинні мати 
можливість вільного вибору таких курсів. 

Таким чином,  нагальною потребою є вдосконалення законодавства у 
сфері свободи совісті, розробка, впровадження у життя ефективного 
політико-правового механізму регулювання суспільно-релігійних та 
державно-церковних відносин.  

 Хоча свого часу чинний Закон "Про свободу совісті та релігійні 
організації"  отримував схвальні оцінки Парламентської Асамблеї Ради Європи 
та позитивно згадувався у доповідях Держдепартаменту США з релігійної 
свободи, на порядку денному прийняття нової редакції цього Закону. 

Потребує невідкладного законодавчого врегулювання: порядок усіх 
аспектів співпраці Держави і Церкви у царині освіти; унормування визнання 
релігійних інституцій суб’єктами права при заснуванні дошкільних, 
загальноосвітніх і вищих навчальних закладів; проблеми повернення церквам і 
релігійним організаціям колишніх культових будівель та  майна, котрі 
перебувають у державній та комунальній власності; механізм заборони 
релігійним організаціям брати участь у діяльності політичних партій, проводити 
політичну агітацію або фінансувати чи іншим чином сприяти її проведенню; 
розробка ефективного механізму внесення відомостей про релігійні інституції до 
Єдиного державного реєстру під час набуття статусу юридичної особи тощо. 

Мають бути  усуненні  колізії між Законом України “Про свободу совісті 
та релігійні організації” й Законом України “Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”; Законом України “Про свободу 
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совісті та релігійні організації” й Законом України “Про загальний військовий 
обов’язок”. 

Ефективне вирішення законодавчих проблем, що регулюють суспільно-
релігійні та державно-церковні відносини, можливе за умови широкого 
залучення до їх розробки представників релігійних організацій, науковців та 
експертів. Така співпраця дозволить уникнути нових правових колізій, розробити 
і прийняти  законодавчі зміни, що реально покращать правове поле, дасть 
можливість усунути проблемні питання у діяльності релігійних організацій.  

Духовне єднання Української нації потребує гармонізації  релігійного 
простору країни, який, у свою чергу, буде здатним  продукувати таку  єдність. 
Щоб це сталося і Церква, і Держава мають спрямовувати свої зусилля на: 

ü утвердження релігійної свободи та конфесійного плюралізму; 
ü забезпечення рівного ставлення до всіх віросповідань і релігійних 

організацій, неухильне дотримання законодавства, що регулює 
діяльність релігійних організацій, всіма суб’єктами правовідносин; 

ü розвиток екуменічного та міжконфесійного діалогу; 
ü подальше розширення сфери  соціального партнерства Держави і 

Церкви; 
ü ухвалення Концепції державно-церковних відносин в Україні, 

вдосконалення політико-правового механізму регулювання 
суспільно-релігійних та державно-церковних відносин; 

ü протидію політизації та втягуванню церков і релігійних організацій  
у політичний процес. 

 
 С.Здіорук, О.Саган 

 
 

* * * 
 
В Єрусалимі відбулася зустріч представників двох релігій – православної та 
іудейської. Йшла мова про свободу совісті. В комюніке за наслідками діалогу 
зокрема сказано: „Принцип релігійної свободи є фундаментальним правом, 
що випливає із загального  біблійного твердження, що всіх людей створено за 
образом Божим.  Свобода є Божественний дар, релігійна цінність і, як таку, її 
мають шанувати і захищати… Свобода релігії, свобода совісті для всіх 
індивідуумів, а також свобода висловлювати свої релігійні переконання, в 
тому числі через богослужіння, повинні бути гарантовані на національному, 
регіональному і міжнародному рівнях”. Учасники зустрічі вважають, що 
безперечна цінність людської особистості зобов’язує поважати всі форми 
релігійного і нерелігійного самовираження в усіх випадках, коли „вони не 
порушують і не загрожують безпеці та релігійній свободі індивідуумів, 
громад і суспільств”. Учасники зустрічі закликали віруючих поважати 
свободу совісті. 

В Москві в Незалежному прес-центрі  пройшла презентація  інформаційно-
аналітичної доповіді „Свобода переконань, совісті та релігії в сучасній 
Росії”. Доповідь підготовлено за програмою Гельсінської групи „Протидія 
релігійній ксенофобії, нетерпимості та дискримінації в російських регіонах”. 
В ній особлива увага приділяється тим релігійним спільнотам, які не 
відносять до так званих „традиційних”. Згідно Конституції РФ всі громадяни 
рівні, незалежно від їх релігійної належності. Там немає поділу вірувань на 
традиційні чи нетрдиційні. А між тим останні  стикаються у своїй діяльності з 
безліччю проблем, зокрема при будівництві храмів і молитовних будинків, у 
відносинах до них влади, ставленні суспільства, формуванні громадської 
думки у ЗМІ та ін.  І якщо вони захищають себе та своїх єдиновірців, то 
правозахисники повинні захищати їх всіх. В Росії останніми роками зростає 
ісламофобія. Наявне спостереження спецслужб за мечетями, окремими 
вірними. Мають місце арешти, вибивання визнання в належності до 
ваххабізму, навіть ув’язнення за „тероризм”. 

Індійські християни провели 29 травня в Нью-Делі мирну молитовну ходу з 
вимогою до держави поважати  фундаментальні права свободи 
віросповідань. До цього їх спонукає збільшення актів насилля щодо 
послідовників різних християнських конфесій. Лише за останні 5 місяців було 
виявлено більше ста випадків насилля щодо християнських структур або 
окремих людей. „Священнослужителі і монахи, пастирі і мирян, прості 
віруючі  були вбиті, ранені, жінки  - згвалтовані, - говориться в запрошенні на 
молитовну ходу. – Працюючі християни побиті і принижені, водночас поліція 
спокійно спостерігає за насиллям” (РІСУ).  

Віруючфі всіх християнських конфесій Білорусі беруть участь в кампанії із 
збору підписів на користь внесення змін до Закону про свободу совісті та 
релігійні організації. Підписи збирають прямо на вулицях міст. У вимогах 
сказано про необхідність „привести основні положення Закону про свободу 
совісті у відповідність до Конституції республіки Білорусь і міжнародних 
правових норм”. 

В провінції Ксянгджанг Китаю було арештовано біля 30 лідерів 
християнських церков. Це відбулося після зустрічі їх з 4-ма 
американськими проповідниками, які приїхали до Китаю. Вісім арештованих 
з часом були відпущені, а шестеро - ув’язнено на 30 діб. Американці були 
депортовані з країни. 

Незаконно діюча після Указу Президента про її розпуск,  ледь 
переполовинена Верховна Рада прийняла закон, яким введена 
кримінальна відповідальність за проведення масових лікувальних 
сеансів з використанням при цьому гіпнозу і подібних методів впливу.  
Винуватець, при  використанні ним методів психічного чи біоенергетичного 
впливу на свідомість людини,  матиме тепер або 4 роки ув’язнення, або ж 
штраф в 500 мінімумів доходу. Якщо з цією ж метою буде використано 
телебачення, то тут уже матимеш п’ять років ув’язнення. Раніше ВР відхиляла 
подібні закони. Тепер вона прийняла закон голосами коаліції. 
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Рада з прав людини ООН вказала на соціально небезпечні наслідки, до яких 
може призвести  образа релігійних почуттів людей, - повідомляє 
Християнський Мегапортал invictory.org з посиланням на Інтерфакс-Релігія. 
"Диффамація релігій відноситься  до причин социальної дисгармонії і веде до 
порушень прав людини", - сказано в резолюції, проект якої був поданий 
переважно мусульманськими країнами і отримав підтримку Росії. Саме тому 
свобода висловлювання думок "може бути об'єктом обмежень для 
забезпечення пошани прав і репутації інших людей, захисту національної 
безпеки або охорони громадського порядку, охорони здоров'я населення або 
захисту моральних засад і пошани релігій і переконань", зазначається в 
документі.  З огляду на це Рада висловила співчуття у зв'язку з "випадками 
знущання над релігійною символікою" і особливо відзначила внесок, який 
може здійснти діалог між релігіями "в усвідомлення і розуміння загальних 
цінностей, що поділяються всім людством". Проти проекту резолюції 
проголосували країни ЄС, розглядаючи концепцію "дифамації релігій" такою, 
що не відноситься до прав людини, повідомляє офіційний сайт Московського 
патріархату. На думку представників ЄС, ця концепція є контрпродуктивною, 
оскільки права людини, закріплені в міжнародному праві, припускають 
захист прав індивіда, а не релігії як такої. 

Хорошевський суд м. Москви виніс 14 травня ухвалу, в якій визнав 
громадянина США Олександра Дворкіна винним у розповсюдженні 
наклепницької заяви на адресу Московської Гельсінської групи. 30 
вересня 2006 р., виступаючи в ток-шоу 
Дмитра Кисельова "Національний інтерес", 
Олександр Дворкін сказав: "...Ну я не 
говорю про Гельсінську групу, яка постійно 
підтримує всі секти і перебуває на платні у 
саєнтології...". Московська Гельсінська 
група розцінила цей вислів таким, що 
порочить свою ділову репутацію і 
звернулася до суду. Громадянин США 
Олександр Дворкін, будучи повідомленим 
за адресою мешкання, проте до російського 
суду так і не з'явився. Крім того, в ході 
судового засідання був встановлений той 
факт, що, пред'являючи в 2006 р. судові претензії ярославським газетам 
"Золоте кільце" і "Екклесиаст", Дворкін вказав в позовній заяві адресу, за 
якою на момент подачі позову не проживав вже декілька років. 
Хорошевський суд м. Москви, в засіданні під головуванням судді Голубєвої, 
визнав вислів скандальновідомого «сєктовєда» Олександра Дворкіна таким, 
що не відповідає дійсності і що порочить ділову репутацію Регіональної 
громадської  організації "Московська група сприяння виконанню 
Гельсінських угод" (Московська Гельсінська група). Суд зобов'язав Дворкіна 
за свій рахунок оприлюднити спростування на телеканалі «Росія». "Я дуже 

радий тому, що МГГ і "Ковчег" призвали до порядку цього заморського пана. 
Здається, це перше рішення суду не на користь Дворкіна. Пора йому до цього 
звикати. Я закликаю всіх, про кого він розповідає всякі гидоти, пред'явити 
йому претензії в суді. Як бачите, його цілком можна призвати до відповіді", - 
заявив керівник проекту "Ковчег", експерт Московської Гельсінської  групи 
Ріхард Пантелейчук. 

Італійським мусульманкам заборонили носити головні убори, які 
закривают обличчя, згідно з новими інструкціями для іммігрантів, 
розробленим урядом у співпраці з представниками релігійних 
організацій, включаючи й мусульман. Документ, представлений міністром 
внутрішніх справ Джуліано Амато, є відповіддю Риму на дебати про 
стандарти інтеграції для мусульманських меншин. "Види одягу, що закриває 
обличчя, неприйнятні, оскільки вони перешкоджають ідентифікації особи, і 
утруднюють взаємодію з іншими людьми", – сказано в документі. Декілька 
європейських країн вже встановили жорсткіші стандарти для мусульманських 
співтовариств за минулі три роки, після терактів в Мадриді і Лондоні і 
вбивства ісламізмом голландського режисера Тео ван Гога. 

Тепер українські військові зможуть ходити в церкву відповідно до закону. 
Верховна Рада дозволила 
військовослужбовцям відвідувати церкву. 
Вона прийняла  законопроект під назвою 
"Про внесення змін до ряду законодавчих 
актів тих, що стосуються військової 
служби". Законопроектом передбачено 
дозволити військовослужбовцям сповідати 
будь-яку релігію або бути атеїстом. 
Командири частин зобов'язані надати 
військовослужбовцям можливість 
відвідувати церкву у вільний час. 

Залишається дізнатися, як саме командири повинні забезпечувати солдатам 
можливість ходити в храми. 

Перший в Китаї книжковий магазин релігійної літератури відкрився в 
столиці країни. Виступаючи на урочистій церемонії з цієї нагоди начальник 
державного управління КНР у справах релігії Е.Сяовейон підкреслив, що 
відкриття магазину стало великою подією в житті країни, "реформою й 
інновацією у сфері релігії в Китаї". Патронат над магазином "Цзхунвень" 
здійснюватиме видавництво релігійної літератури держуправління у справах 
релігій. Окрім книг, в нім продаються відео- і аудіопродукція з релігійної 
тематики, фахівці надають всім, хто цікавиться питаннями релігії, історією 
виникнення в Китаї буддизму, ісламу, християнства і даосизму. За 
офіційними даними, в даний час приблизно 100 млн. китайців сповідують 
буддизм, 17 млн. – іслам. У КНР нараховується 12 млн. протестантів і 4 млн. 
католиків. Свобода віросповідання  громадян розглядається в країні як їх 
основне право. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ 

 
 

КРИЗА ЦЕРКОВ ХРИСТИЯНСЬКОГО СВІТУ 
 

Що відбувається із церквами християнського світу? Багато церков, 
бажаючи утримати прихожан, змінюють свій курс. Деякі проголошують себе 
«церквами без обмежень», переконуючи людей, що Бог прийме будь-яку 
поведінку. Все частіше церкви влаштовують розваги, концерти і бурхливі 
вечірки, замість того, щоб нести людям знання  Слова Божого. Деякі 
прихожани сприймають такі нововведення як необхідність підлаштовуватися 
під сучасний світ. Проте багато щирих людей вважає, що церкви 
відхиляються від шляху, який вказав Ісус. Давайте коротко розглянемо, як 
змінилася ситуація  в регіональному релігійному житті за останні десятиліття. 

 
Що відбувається з церквами в Латинській Америці? 
У жителів Латинської Америки - від Мексики на півночі і до Чилі на 

півдні - дуже багато спільного в культурі. Старше покоління ще пам’ятає 
часи, коли на всьому континенті була одна релігія – католицизм. У XVI 
столітті іспанські конкістадори насадили цю релігію з допомогою сили і 
зброї. Бразилія стала колонією католицької Португалії. Більше 400 років  
Католицька церква була опорою держави, за що завжди отримувала 
економічну підтримку і статус офіційної релігії. 

Проте в60-тих роках м.ст. деякі католицькі священики усвідомили, 
що тісний союз  церкви з державою веде до втрати популярності серед 
пастви. Тоді вони змінили курс і почали виступати на підтримку бідних, 
просуваючи ідеї ліберальної теології. У Латинській Америці почався рух 
проти убозтва, в якій опинилось багато католиків. 

Незважаючи на активну участь духовенства у нових політичних 
рухах, мільйони віруючих навернулися від католицизму до інших релігій. 
Особливою популярністю стали користуватися церкви, у яких під час служби 
можна плескати в долоні й співати гімни і атмосфера в яких нагадує швидше 
рок-концерт. Ось що пише  Дунган Грін у своїй книзі «Багатолика Латинська 
Америка»: «Євангельський рух у Латинській Америці розпадається на 
багаточисленну кількість різних церков. Нерідко такі церкви переходять під 
повне відання окремих пасторів. Коли число віруючих збільшується, група, в 
основному, розколюється на нові церкви» (Faces of Latin America). 

 
Європа відходить від релігії  
Більше 1600 років керівники більшості європейських країн 

сповідували християнство. Чи процвітає релігія у Європі зараз, коли ми 
вступили у XXI століття? У 2002 році соціолог Стів Брюс у своїй книзі «Бог 
мертвий. Секуляризація на Заході» написав про Великобританію: «У XIX 
столітті практично всі шлюбні церемонії носили християнський характер» 

(God is Dead – Secularization in the West). Проте у 1971 році релігійними у 
Великобританії були лише 60 відсотків весіль, а у 2000 році тільки 31 
відсоток. 

Ось так прокоментував ці зміни кореспондент лондонської газети 
«Дейлі телеграф», висвітлюючи питання релігії: «Всі основні конфесії, 
починаючи з Церкви Англії і Католицької церкви й закінчуючи методистами і 
Об’єднаної реформованої церкви, переживають серйозну кризу». 
Посилаючись на результати одного соціологічного дослідження, він 
підсумував: «Церкви Великобританії на межі вимирання. До 2040 року 
недільні служби будуть відвідувати лише два відсотки жителів країни». 
Подібні висловлювання були зроблені й щодо релігії у Нідерландах. 
«Протягом останніх десятиліть наша країна стала більше піддаватися 
секуляризації. До 2020 року 72 процента населення втратять будь-який 
інтерес до релігії», –  йдеться у повідомленні Відділу соціального і 
культурного планування у Нідерландах.  У Німеччині одне інформаційне 
агентство повідомляє: «Німці все частіше стали вдаватися до чаклунства й 
окультизму в надії набути розраду, яку раніше отримували у церкві, на роботі 
й у сім’ї… Приходи пустіють, і церкви по всій країні змушені закриватися». 

Ті, хто у країнах Європи все ще відвідують церкву, як правило, 
ходять туди не для того, щоби дізнатися про Божі вимоги. В одній італійській 
газеті стверджувалось: «Італійці пристосовують релігію до свого способу 
життя». Ось що з цього приводу відмітив один соціолог: «Ми слухаємо Папу 
лише тоді, коли це нам вигідно». Те ж саме можна сказати і про католиків в 
Іспанії. Релігійні почуття у цій країні уже давно поступилися місцем 
споживацькому настрою і прагненню до швидкого збагачення. 

Все це йде у розріз із принципами, згідно яких жили Христос і його 
послідовники. Ісус не пропонував людям релігійний кафетерій чи своєрідний 
«швецький стіл», де кожен може вибрати, що йому подобається, а що ні. 
Навпаки, він сказав: «Коли хоче хто йти вслід за Мною, хай зречеться самого 
себе, і хай візьме щоденно свого хреста, та й за Мною йде». Ісус вчив, що 
християнський шлях життя потребує зусиль і самовідданості (Луки 9:23). 

 
Комерційна релігія Північної Америки  
На відміну від жителів Канади, які, згідно опитувань, скептично 

відносяться до релігії, жителі Сполучених Штатів достатньо релігійні і 
серйозно відносяться до питання віри. Згідно даних головних асоціацій 
вивчення громадської думки, щонайменше 40 процентів опитаних 
американців сказали, що ходять до церкви кожної неділі. Проте підрахунок 
присутніх засвідчив, що в дійсності церкву регулярно відвідують лише 20 
процентів американців. Більше 60 процентів жителів Сполучених Штатів 
сказали, що вважають Біблію Словом Бога. Проте їхня прихильність до 
певної церкви продовжується, як правило, недовго. Багато віруючих у цій 
країні ладні  змінити свою релігію. Якщо проповідник втрачає популярність, 
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він легко може втратити і свою паству, а відповідно – і суттєву частину 
прибутків! 

Деякі церкви вивчають методи підприємництва з тим, щоб 
покращити свою комерційну діяльність. Послуги консультантів оплачуються 
за рахунок пожертв прихожан. Нерідко на це йдуть тисячі доларів. «Це було 
вдалим вкладенням», – сказав один успішний пастор. Мегацеркви, в яких 
число прихожан вираховується  тисячами, настільки успішні у матеріальному 
відношенні,  що навіть приваблюють до себе увагу таких великих журналів, 
як «Уолстрит джорнел» і «Економіст». В одному з них мегацеркви 
порівнювалися з торговим центром, в якому одразу ж можна отримати все, 
що необхідное – і для тіла, і для душі. У приміщенні церкви часто 
знаходяться ресторани, кафе, салони краси, сауни і тренажерні зали. 
Прихожанам пропонуються розваги на будь-який смак: театри, зустрічі зі 
знаменитостями, сучасна музика. А чому вчать проповідники? 

Найбільш популярною темою  проповідей стало «євангеліє про 
благословення». Віруючим навіюють, що вони стануть багатими і здоровими, 
якщо будуть підтримувати церкву своїми щедрими пожертвами. У 
відношенні до моральних норм, то тут людям надається повна свобода.  Бог 
часто зображується всепрощаючим і безкінечно терпеливим. Один соціолог 
сказав: «Американські церкви налаштовані не засуджувати, а заколисувати». 
Популярні релігії роблять в основному наголос на самореалізації і дають 
поради, як досягати успіху в житті. 

 Людям тепер стали до вподоби церкви, які об’єднують у собі всі 
релігії. Вчення цих церков неоднозначні і досить заплутані,  про них рідко де 
згадується. Політика же, навпаки, обговорюється широко й відкрито. І, як це 
показують останні події, втручаючись у політику, церква накликає на себе 
ганьбу. Чи можна сказати, що Північна Америка переживає духовне 
відродження? У 2005 році у журналі «Ньюсуік» розповідалось про 
популярність «релігійних служб, на яких люди можуть кричати, впадати в 
екстаз і тупати ногами», проте в ньому також йшлося: «Як би людей не 
приваблювали у церкву, масового навернення все ж таки не спостерігається». 
Згідно опитувань, найстрімкіше збільшується кількість тих, хто не належить 
до жодної релігії. Деякі громади ростуть тільки тому, що інші зменшуються. 
Люди «масово» покидають традиційні релігії з їхніми церемоніями, органною 
музикою і  одягненим у розкішний одяг духовенством. 

Як це видно з нашого короткого  огляду, в Латинській Америці 
церква переживає розкол, у Європі число прихожан зменшується, а в 
Сполучених Штатах церква намагається втриматись на плаву за рахунок того, 
що влаштовує для віруючих розваги й проводить розважальні служби. 
Звичайно, є немало винятків, проте в цілому картина зрозуміла: церкви всіма 
силами намагаються зберегти свою популярність. Чи означає це, що 
християнство переживає занепад? 

 
Часопис свідків Єгови «Пробудись».- Лютий 2007 року. 

 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
ко всем архипастырям, пастырям, клирикам, монашествующим 

и всем верным чадам Святой Православной Церкви 
 

Мы, клирики, монашествующие, миряне 
Анадырско-Чукотской епархии во главе с нашим 
архипастырем и отцом Преосвященнейшим 
епископом Диомидом, обращаемся ко всем верным 
во Христе чадам православной Церкви. 

Наше обращение вызвано той болью и 
скорбью, которыми сейчас наполнены души всех 
искренно стремящихся ко спасению православных 
христиан. Данное обращение составлено во 
исполнение слов Христа Спасителя: «Если же 
согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи 
его между тобою и им одним; если послушает тебя, 
то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще 
одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось 
всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не 
послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» (Матф. 18:15-17). В 17 
Февраля. [так в присланном тексте. - Ред. "РИ"]  

В настоящее время в Русской Православной Церкви Московской 
Патриархии, членами которой мы являемся, существует ряд отступлений от 
чистоты православного вероучения.  

Первое. Постоянно набирает силу еретическое учение экуменизма, 
стремящееся вопреки словам Священного Писания, церковных канонов и 
правил, святоотеческого учения объединить все веры в одну религию или, по 
крайней мере, «духовно» их примирить. 

В рамках этого движения совершаются совместные молитвы с 
еретиками, еретики присутствуют на православном богослужении, при этом 
нарушаются 45, 46 и 65 Апостольские правила и 32, 33 и 37 правила 
Лаодикийского собора. Учащаются приветственные «братские» послания 
православных инославным, противоречащие словам апостола Иоанна 
Богослова: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не 
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принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его 
участвует в злых делах его» (2 Иоан.1:10,11).  Проводятся совместные 
встречи и заседания, вопреки словам Божественного писания: «Блажен муж, 
иже не иде на совет нечестивых» (Псал. 1:1.). «Еретика, после первого и 
второго вразумления, отвращайся» (Тит.3:10). 

Второе. Развитие духовного соглашательства (неосергианство), 
подчиняющего церковную власть мирской, зачастую богоборческой власти, в 
ущерб богодарованной свободе. Это противоречит учению апостола Павла: 
«Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь 
опять игу рабства» (Гал.5:1). «Если бы я и поныне угождал людям, то не был 
бы рабом Христовым» (Гал.1:10). Именно это является главной причиной 
участия церковных деятелей в экуменизме, одобрения ими глобализации, а в 
дальнейшем и к подчинению церковной организации единому мировому 
лидеру. 

Третье. Молчаливое согласие вместо обличения антинародной 
политики существующей власти, приводящее к распаду государства, 
демографическому кризису, и другим негативным последствиям. 

Четвертое. Оправдание и благословение персональной 
идентификации граждан при ошибочном утверждении, что принятие 
внешних знаков и символов, навязываемых новым временем, не может 
повредить душе без ее сознательного отречения от Бога. Четкая тенденция 
дискриминации верующих по принципу несогласия с процессами 
глобализации (наличие старого паспорта, отказ от ИНН на храмы, 
монастыри). Практика неканонических мер церковных наказаний к 
священникам и монашествующим: запрещение в священнослужении, 
удаление с места служения и т.д. 

Пятое. Одобрение демократии. Призыв к голосованию за 
определенных политических лидеров, вопреки церковным канонам и в 
нарушение соборной клятвы 1613 года.  

Шестое. Проведение межрелигиозного саммита, с обращением к 
лидерам «большой восьмерки», что является признанием их власти. «Большая 
восьмерка» является органом мирового масонского правительства, 
подготавливает приход единого мирового лидера, т.е. антихриста. Поэтому 
всякое сотрудничество с ними духовно опасно. По словам архиепископа 
Аверкия (Таушева): «Необходимо помнить и знать: не может истинная 
Церковь Христова провозглашать и утверждать какую бы то ни было ложь и 
вступать в содружество или сотрудничество с врагами Христовыми! А 
потому все те епископы, клирики и миряне, которые в этой лжи участвуют и с 
врагами нашего Господа и Спасителя так или иначе дружат и сотрудничают, - 
«православные» только по имени». 

Седьмое. На прошедшем саммите религиозных лидеров в итоговом 
документе, подписанном всеми собравшимися представителями религиозных 
конфессий, была засвидетельствована вера в одного «Всевышнего»: «Будем 
хранить мир, заповеданный Всевышним!». Мы не считаем, что у нас один 

«Всевышний» с иудеями, мусульманами, и прочими религиями и учениями. 
Об иудеях Господь сказал, что «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять 
похоти отца вашего» (Иоан.8:44). Мусульмане считают «всевышним» Аллаха, 
а Сына Божия простым пророком, Господь же говорит: «Я есмь путь и истина 
и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоан.14:6). 
Об этом же учили и Апостолы: «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что 
Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, 
отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и 
Отца» (1 Иоан. 2:22-23). «А всякий дух, который не исповедует Иисуса 
Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста» (1 
Иоан. 4:3). «Один Господь, одна вера, одно крещение» (Еф.4:5). 

Призыв религиозных лидеров, в том числе и представителей РПЦ 
МП, подписавших этот документ гласит: «Уважать и принимать друг друга, 
не взирая на религиозные, национальные и другие различия». В этом мы 
видим противоречие Евангельскому учению: «Кто приходит к вам и не 
приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его» (2 
Иоан. 1:10). 

Восьмое. Мы выражаем свое несогласие с официальным заявлением 
по центральному телевидению о единстве нравственных ценностей у 
православия, иудаизма, мусульманства и католицизма. Это ложное мнение. 
Мы не можем иметь единые нравственные ценности с современными 
иудаизмом и его моральным кодексом талмуда по которому все люди кроме 
евреев – «гои». Мы так же не можем иметь единые нравственные ценности с 
мусульманством, допускающим, например, многоженство. Мы не можем 
иметь единые нравственные ценности с католицизмом и его моралью ордена 
иезуитов.  

Девятое. Мы озабочены и не согласны с попранием принципа 
соборности в связи с долгим отсутствием созыва Поместного Собора и 
передачи важнейших его функций собору архиерейскому. Так, по уставу 1988 
года: «В Русской православной церкви высшая власть в области вероучения, 
церковного управления и церковного суда – законодательная, исполнительная 
и судебная – принадлежит Поместному Собору». А по уставу 2000 года: 
«Архиерейский Собор является высшим органом иерархического управления 
Русской Православной Церкви». 

В заключение нашего послания мы просим и умоляем пред лицом 
всей Церкви Христовой архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян, 
причастных тем или иным образом к перечисленным выше отступлениям от 
чистоты евангельского, догматического, канонического вероучения, 
обратиться от пути отступления и принести плоды достойные покаяния. Да 
пребудем все едины в чистоте православной веры. Обращаемся также ко всем 
чадам Русской Православной Церкви с призывом поддержать наше 
обращение. 

Богоявление Господне, 2007 г. 
Преосвященнейший Диомид епископ Анадырский и Чукотский и др. 
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НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 

ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

Огієнко Іван (митрополит Іларіон). Історія українського друкарства. – 
К.,2007. В книзі об’ємно розкривається діяльність різних монастирських 
видавництв, роль церкви і окремих церковних діячів у налагодженні 
справи українського друкарстав. Автор показує той супротив, який чинила 
Московська влада і Російська православна церква українському 
книгодрукуванню. 

Огієнко Іван (митрополит Іларіон). Українська Церква за час руїни 
(1657-1687). – К.,2006. Автор на конкретно-історичному матеріалі 
розкриває підступну діяльність Московії на українських теренах, 
зорієнтовану на поглинення Московським Патріархатом Київської 
православної митрополії. 

Иларион  (Алфееев), епископ. Православное свидетельство в 
современном мире. – СПб,  2006. В книзі йде мова про богослів’я і 
богослужіння Православної Церкви. Детально розглянуті різні аспекти 
міжправославного і міжхристиняського співробітництва, в тому числі й 
православно-католицький діалог.  Автор висловлює свої думки щодо 
майбутнього християнства в Європі, про  протистояння християнства і 
секуляризованого світогляду. Дається критика лібералізму й релятивізму, 
що кинули виклик християнству. 

Козырев Ф,Н. Религиозное образование в светской школе.- СПб, 2006. – 
Підзаголовок цієї великої монографії (632 стор.) звучить: теорія і 
міжнародний досвід у вітчизняній перспективі. В  книзі розглядається 
філософія і теорія шкільної релігійної освіти, сучасна світова практики 
викладання і вивчення релігії в загальноосвітніх школах. Вже  самі 
заголовки розділів монографії „Релігія як предмет вивчення”, „ Релігія і 
ідеали освіти”, „Цілепокладання в релігійній освіті!”, „Релігійна освіта як 
педагогічна проблема” та ін. викликають бажання їх прочитати. 

Хресною дорогою: функціонування і спроби ліквідації Української греко-
католицької церкви в умовах СРСР у 1939-1941 та 1944-1946 роках. 
Збірник документів і матеріалів.- Львів, 2006.  Цей збірник обсягом в 650 
сторінок упорядкував на останньому році свого життя відомий львівський 
релігієзнавець Михайло Гайковський. Сама назва книги говорить про те, 
які архівні документи автор міг включити до неї. 

Україна в 2006 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи 
розвитку.- К., 2007. Експертна доповідь підготовлена в рамках виконання 
розпорядження Президента України про підготовку його щорічного 
Послання до Верховної Ради. В книзі є окремий розділ „Духовна єдність 
поліконфесійної країни”, написаний О.Саганом і С. Здіоруком, який 
видрукувано нами в цьому числі РП. 

Писманик М.Г. Лекции по религиоведению.- Пермь, 2006. Уральський 
релігієзнавець читає курс релігієзнавства ближче до того змісту, яким він 

має бути. Тут є теми із співвідношення релігії і філософії, науки, 
мистецтва, моралі, культури, політики, освіти. Автор говорить про 
культуру і психологію ставлення до релігії, культуру діалогу світоглядів. 
На відміну від цього курсу в Україні скоріше читають історію релігії 
замість релігієзнавства.  

Київський Патріархат – Помісна Українська Православна Церква. 
Історико-канонічна декларація. – К., 2007. Книга вміщує ухвалу 
Архієрейського Собору УПЦ КП, в якій розкриваються питання  
канонічного статусу цієї Церкви, дається погляд владик Київського 
Патріархату на  ситуацію в Українському Православ’ї, визначаються 
можливі шляхи припинення церковного  розколу Православ’я України. 

Сліпушко Оксана.  Код Святої Софії.- К., 2007. Ця книга нібито продовжує 
зміст видрукувану в 2002 році книгу О.Сліпушко „Софія Київська. 
Українська література”. В новій книзі авторка пише про князів-фундаторів 
Софіївського собору – Володимира Великого, Ярослава Мудрого, 
Володимира Мономаха. Книга написана на основі історичних фактів, але 
художній домисел є тут невід’ємним.  В авторській інтерпретації історія 
Софійського собору подана як частина  політичної, культурної, духовної 
історії української нації. Автор  творить не лише історичний, а й 
символічний  образ Святої Софії, так званий її код. А суть коду Святої 
Софії – це сила влади – політичної і духовної. 

В Україні вперше вийшов Закон Божий для людей, позбавлених зору. 
Вони тепер мають можливість читати цю книгу українською мовою за 
допомогою пальців рук. Закон Божий вийшов накладом 650 примірників. 
Вона надійшла у вільний продаж і коштує 40 грн. Біблія видрукувана за 
допомогою меценатів. Частина її накладу вже знаходиться у великих 
бібліотеках, організаціях незрячих. 

Завдяки зусиллям Центру ісламських досліджень Туреччини, який 
об’єднує чимало авторитетних і заслужених вчених і фахівців, вийшла 
у світ 32-томна "Ісламська енциклопедія". Будучи найбільш значним 
проектом Центру, видання є "всеосяжним науковим довідником і 
путівником для всіх дослідників Ісламу", передає KUNA. У своїй промові 
з приводу видання цієї праці директор Центру доктор Акиф Айдін 
повідомив, що організація має плани надалі розширити енциклопедію, 
публікуючи по два томи щороку протягом наступних п'яти років, а також 
перекласти її  арабською та англійською мовами. 
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КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ 

 
23-24 березня у Луцьку відбулася 

науково-практична конференція на тему: 
«Сучасна релігійність: стан і тенденції». 
Фундатором конференції виступив Інститут 
соціальних наук Волинського державного 
університету імені Лесі Українки спільно з 
Відділенням релігієзнавства Інституту 
філософії імені Г.С.Сковороди та Українською 

Асоціацією релігієзнавців. Цим заходом практично започатковано проведення 
щорічних наукових конференцій з вивчення сучасної релігійності.  

Для обговорення учасникам конференції були запропоновані такі 
питання: змістовні характеристики сучасної релігійності; соціальні зміни, 
громадянське суспільство і сучасна релігійність; релігійність і сучасний 
соціокультурний простір; сучасний віруючий: особливості і типологія. 

З вступним словом виступив Л.Й.Кондратик - директор Інституту 
соціальних наук ВДУ імені Лесі Українки. Заслуговували на увагу доповіді 
доцентів С.Пхиденка та Л..Артенюк, єпископа Михаїла - керуючого Волинською 
єпархією УПЦ (КП), о.Миколая Цапюка. Академічні кола релігієзнавців були 
представлені кандидатами філос.наук Г.Кулагіною,  В.Титаренко,  П..Павленком, 
О.Бучмою, аспіранткою Ю..Недзельською. 

У своїх виступах доповідачі піднімали актуальні питання існування 
Церкви в умовах сучасного українського суспільства, специфіки релігійності 
віруючого в умовах сьогодення. Зокрема, 
єпископ Михаїл звернув увагу на 
освітянський рівень священиків, 
зазначивши, що освіта священика не 
повинна бути вузько богословською. 
Тенденцією Волинської єпархії є дві освіти 
кліру: духовна і світська. Останньою часто 
постає педагогічна. За тоталітарних часів 
не дозволялось проповідувати, що в 
широкому розумінні означало заборону 
священику говорити з людьми. Прикметно, 
що відродження служіння у Волинській 

єпархії йде через молодих 
священиків, 80% яких має вік до 
тридцяти років. Єпископ Михаїл 
наголосив на різних релігійних 
потребах Заходу і Сходу України, а 
відтак на різний вектор 
«закордонного спілкування» 
релігійних громад, неоднакове 
бачення ними образу «сучасної 

людини», що надзвичайно 
актуалізує вимогу 
толерантності. Це стосується й 
навчального предмету 
«Християнська етика». Учень 
повинен отримувати знання 
про різні релігії. Водночас 
священики недостатньо готові 
до цього. «Вдосконалення 
передбачає порівняння», - було 
головною тезою виступу 
єпископа Михаїла. Тому не люди зобов’язані йти до церкви, а священики – у 
народ (Г. Кулагіна). 
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Повідомляємо про відкриття Інтернет-спільноти (колективний блог, 

різновид сайту співавторів) «Українське релігієзнавство» - 
http://ukreligieznavst.uol.ua/ та форуму «Українське релігієзнавство» - 

http://ukreligieznavst.uaforums.net/ на цій спільноті 
 

Ця спільнота об’єднає фахівців-релігієзнавців Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, членів Української 
асоціації релігієзнавців, наших закордонних колег та завтрашніх науковців – 
студентів релігієзнавчої спеціалізації, аспірантів, докторантів та пошуковців. 
Запрошуємо тих з них, хто ще не приєднався – вступати у спільноту, і всіх 
бажаючих – читати новий релігієзнавчий ресурс. 

Щоб приєднатися до Інтернет-спільноти «Українське релігієзнавство», 
необхідно відкрити свій блог (дуже просто технічно, кожен крок пояснюється) на 
http://www.online.ua: 
1. зареєструватися у формі реєстрації http://mail.online.ua/register.php 
2. заповнити анкету у своїй новій скриньці 
3. звідти натиснути «Всі сервіси», та далі – «Блоги/спільноти» 
4. вписати логін (латинкою, це назва Вашого блогу), зайти у свій блог 
5. у блогу увійти до «Панелі управління», заповнити анкету, створити потрібні 
рубрики 
6. зі свого блогу перейти на напис «Всі блоги», праворуч зайти у спільноту 
«Українське релігієзнавство», там праворуч натиснути «Вступити у спільноту» 
7. зайти на форум (http://ukreligieznavst.uaforums.net) та зареєструватися (в 
реєстраційній формі обов’язково вказати свої ПІБ, місце роботи/навчання та 
координати), про це повідомити – написати у спільноту «Українське 
релігієзнавство» в рубрику «Учасники», і Ваша реєстрація буде активована. 

Якщо потрібні технічні консультації, звертатися до Недавньої Ольги 
Володимирівни (044) 279-04-18 (вівторок, п’ятниця)

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 
 
 

ІСТИННО ПРАВОСЛАВНІ ХРИСТИЯНИ* 
 

Релігійне об’єднання істинно православних християн 
з’являється наприкінці 30-х років XX ст. у межах діяльності 
істинно православної церкви. Радянський сектознавець і 
дослідник Ф. Черкавенко, що видруковував книги під 
прізвищем Федоренко, причину виникнення істинно 
православного християнства вбачав у розпаді громад істинно 
православної церкви у 40-х роках XX ст. і на її уламках 
виникнення нового релігійного об’єднання – істинно 
православного християнства (Федоренко Ф. Секты, их вера и 

дела. – М., 1985. – С. 214). Ми не можемо погодитися з таким баченням і 
аргументацією виникнення істинно православного християнства. Історія 
свідчить, що істинно православна церква у 40-х роках XX ст. не розпалась і 
успішно діє по теперішній час. На нашу думку, виникнення у лоні істинно 
православної церкви (далі – ІПЦ) істинно православних християн (далі – ІПХ) 
наприкінці 30-х років XX ст. слід шукати у результатах тих жахливих 
репресій, які випали у 30-ті роки XX ст. на долю послідовників ІПЦ. 

Істотним питанням у вивченні становлення й трансформації ІПХ є 
питання про виокремлення ІПХ за низкою характеристик і ознак. Для цього 
ми скористаємося терміном „катакомбний феномен”, „катакомбна церква”. 
Прийнято вважати, що до катакомбної церкви належать ті рухи в лоні 
російського православ’я, які відмовлялися мати літургічне або 
адміністративне спілкування з Московським патріархатом через його 
підпорядкування радянському режимові. Катакомбний феномен відомий 
також як істинно православна церква й 
істинно православні християни. 
Радянські науковці так і не вирішили 
питання стосовно того, чи є ІПЦ й ІПХ 
двома течіями чи однією (Клибанов 
А.И. Религиозное сектантство и 
современность (социологические и 
исторические очерки). – М., 1969. – С. 
96). Найбільш поширеною була думка 
про те, що це один рух, але назва 
„істинно православні християни” 
вживається стосовно тих громад, які не 
                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій 
релігійній течії. 
* Матеріал підготувала к.філос.н. Л.Шугаєва. 
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мають священиків (Див.: Демьянов А.И. Истинные православные християне. 
– Воронеж, 1977. – С. 92-94); Зыбковец Н.Ф. Национализация монастырских 
имуществ в Советской России. – М., 1975. – С. 81). Та й радянські чиновники 
не дуже вдавалися до аналітичної роботи, оскільки інформації у Раду у 
справах релігій при Раді міністрів подавались переважно під спільною 
назвою. Наприклад, уповноважений у справах релігій по Миколаївській 
області повідомляв, що у 1977 р. у м. Миколаєві діяла громада ІПЦ-ІПХ 
(Центральний державний архів вищих органів влади України (далі – 
ЦДАВО). – Ф. 4648, оп. 5, од. зб. 330, а,8), а у 1973 р. громаду леонтіївців 
також віднесли до ІПХ (ЦДАВО. – Ф. 4648, оп. 7, о. зб. 52, а. 33-94). 

Не слід водночас змішувати істинно православну церкву християн-
прочан й просто істинно православних християн. Істинно православна церква 
християн-прочан є катакомбною гілкою старообрядництва. 

Послідовники істинно православного християнства не заперечують 
Православної церкви назагал, а лише сучасну їм Православну церкву, тобто 
вони стоять на тих самих позиціях, що й істинно православна церква. ІПЦ й 
ІПХ не визнають сучасного їм духовенства, відмовляються від здійснюваних 
ним таїнств. 

На відміну від ІПЦ істино православні 
християни по-своєму трактують вчення про 
Святу Трійцю. Особливо це стосується Ісуса 
Христа і Святого Духа. Заперечення права 
священнослужителів на посередництво між 
віруючими і Богом також знайшло своє 
обґрунтування у віровченні. Істинно православні 
християни вважають, що Бог-Син може 
безпосередньо, без священиків спілкуватися зі 
слугами Божими. Дух Святий також без 
посередництва священиків може освячувати 
своєю благодаттю весь довколишній світ, житло, 
вселятися в окремих віруючих (ЦДАВО. – Ф. 
4648, оп. 3, од. зб. 355, а. 15). Усе ж щодо 

заперечення таїнств ІПХ не послідовні. Вони заперечують таїнство 
священства, миропомазання, освячення, а таїнства покаяння і причастя, хоча 
й визнаються ними, але втрачають свій православний смисл. Справа в тому, 
що ІПХ відчувала гострий брак священнослужителів, а тому члени течії, які 
не мали можливості покаятися, сповідалися в „істинних” священиків, робили 
це публічно. Публічна сповідь полягає у тому, що після завершення обідні, у 
будь-яке релігійне свято, віруючі по черзі ставали перед іконами і каялись у 
своїх гріхах (ЦДАВО. – Ф. 4648, оп. 5, од. зб. 330, а. 16). На думку віруючих, 
цього достатньо, адже сповідує їх сам Бог, перед зображенням якого вони 
стоять. 

Більшість істинно православних християн вважають, що сам Бог 
причащає їх духовним причастям, а таїнство причастя здійснюється під час 

домашньої молитви, коли віруючі у пам’ять про таємну вечерю вживають 
прісний хліб і п’ють воду із святого джерела. Хрещення здійснюється у 
спеціальній хрестовидній ополонці, куди людей занурюють тричі у 
присутності всіх членів громади. 

Слід зазначити, що і в ІПЦ, і в ІПХ іконостаси значно багатші, ніж у 
звичайних православних. Справа в тому, що поруч з іконами канонізованих 
святих вони поміщають портрети святих не канонізованих Православною 
церквою. 

Є деякі розбіжності в істинно православних християн із православ-
ними віруючими у дотриманні постів. І хоча вони дотримуються одних і тих 
же постів, досить значна частина віруючих істинно православних християн 
взагалі відмовляється від м’ясної їжі. Під час великого посту частина з них не 
вживає навіть рибних продуктів і рослинного масла. 

У 60-х роках XX ст. з’явилися наукові дослідження, автори яких 
стверджували, що істинно православні християни внесли багато нового у 
православну обрядність. Зокрема П.Л. Каушанський зазначав, що від 
вступаючих у громади ІПХ вимагають клятви, яка пишеться власною кров’ю 
на вірність істинному православ’ю і дотримання обітниці безшлюбності 
(Див.: Каушанский П.Л. Идеология и деятельность христианских сект. – 
Кемерово, 1965. – С. 96). На нашу думку, автор таким чином виконував чиєсь 
соціальне замовлення. Справді, в усі часи діяльності IПX для її членів були 
характерними і обов’язковими вимоги нерозголошення таємниці їхньої 
діяльності й віровчення. Постійне переслідування владою ІПЦ, а згодом й 
ІПХ, жорстокі репресії щодо них спричинили абсолютну таємність діяльності 
організацій. Тим більше, що істинно православні християни на гіркому 
досвіді ІПЦ і своєму власному знали, що радянська влада не терпить людних 
виявів вільнодумства й іншодумства. 

Стрижень усього віровчення істинно 
православних християн, як і істинно православної 
церкви, його фундамент становлять прихід 
Антихриста, кінець світу і друге пришестя Христа 
на землю. В очікуванні апокаліпсису істинно 
православні християни посилаються не на догми і 
канони Православної церкви, а безпосередньо 
звертаються до апокаліптичних пророкувань 
Біблії. В одному з них описується сцена втечі 
жінки, яка народила „немовля чоловічої статі” 
(Апок.І2.1) від червоного дракона із сімома 
головами і десятьма рогами. Скинутий з неба 
дракон почав переслідувати жінку, як це 
описується в „Об’явленні Івана Богослова”, але 
вона „втекла від нього в пустелю, де для неї було 
приготовлене місце від Бога” (Апок.12,6). Під 
апокаліптичною жінкою послідовники ІПХ 
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розуміють самих себе, а під драконом – радянську владу, від якої їм 
необхідно рятуватися. Відтак істинно православні християни жодною мірою 
не відмовились від апокаліпсизму істинно православної церкви. Навпаки, 
наочний приклад переслідування інакомислячих дав представникам ІПХ 
можливість піти значно далі у запереченні радянської влади як живого 
Антихриста (ЦДАВО. – Ф. 4648, оп. 4, од. зб. 52, а.82). Єдиний шлях спасіння 
від „печатей Антихриста”, який знайшли істино православні християни, – це 
розрив із громадським життям і спілкування лише в колі своїх єдиновірців. 

Відхід від світу як одна із форм спасіння для вічного життя не є 
чимось новим для православ’я. Протягом століть, засуджуючи недосконалість 
людського суспільства, церква благословляла „відхід від мирських суєт”. 
Схимництво, аскетизм прославлялися 
Православною церквою як свого роду 
християнські доброчинності. Вищим ідеалом 
християнської церкви є людина, яка 
повністю порвала з мирським життям і 
присвятила себе служінню Богу. 
Есхатологічне заперечення „цього світу” 
привело істинно православних християн до 
прагнення взагалі розірвати будь-який 
зв’язок із суспільним життям й піти із „забрудненого Антихристом світу”. 

Особливо болючим питанням для віруючих ІПХ та й ІПЦ були 
вибори у місцеві і вищі державні органи, а також служба у радянській армії. 
Під час бесід із віруючими ІПХ вони відверто говорили, при цьому 
посилаючись на Біблію, що там сказано: не вбивайте один одного – і цим 
мотивували свою агітацію серед молоді проти служби у радянській армії 
(Див.: Борщев В. Возвращение дихання // На пути к свободе совести. – М., 
1989. – С. 218). 

З часом істинно православні християни змушені були частково 
рахуватися з існуванням радянської влади. Якщо раніше вони проголошували 
її породженням диявола, а відтак як таку, що виникла й існувала без Божого 
Благословіння, то у 60-ті - 70-ті роки XX ст. віруючі з істинно православних 
християн говорили, що „радянська влада прийшла без Божого благословіння, 
за допомогою революції, здійсненої народом за наказом диявола. І зараз її 
обирають не від Бога, а знизу, від безбожного суспільства” (Демьянов А.И. 
Названа праця. – С. 39). 

Протистояння радянській системі виявлялось навіть і в тому, що ІПХ 
не дозволяли своїм дітям відвідувати радянські школи або дозволяли їх 
відвідувати лише до третього – п’ятого класу, щоб тільки отримати мінімум 
грамотності, достатньої для читання релігійної літератури. У радянській 
науковій літературі стверджується, що у 50-ті роки XX ст. ця ситуація 
змінилася на краще і діти істинно православних стали відвідувати середню 
школу (Див.: Демьянов А.И. Названа праця. – С. 40-49). У цілому ж 
грамотність і освіта членів громад ІПХ залишалися досить низькими. На 

нашу думку, цьому сприяло декілька причин. Перш за все це було ставлення 
до радянських освітніх закладів з боку ІПХ; по-друге, якщо серцевину ІПЦ 
становили по-справжньому освічені люди, які ще задовго до прийняття 
Декларації митрополита Сергія заперечили радянську владу, то громади ІПХ 
у своїй переважній більшості складались із селян (Там само. – С. 35); 
виключення віруючих із середніх і вищих навчальних закладів було 
звичайною справою. Були ж такі часи в радянській історії, коли відверто 
віруючі (не лише ІПХ) виключались із школи, принаймні після закінчення 
початкової школи. 

Громади істинно православних християн у роки радянської влади 
діяли в умовах абсолютної заборони, тому скласти достовірну, повну 
географію поширення і кількісний склад послідовників ІПХ на території 
України практично неможливо. Представники радянської влади на місцях, 
очевидно, діяли за принципом: заборонено – значить не існує. Усе ж на 
підставі наших розвідок ми можемо констатувати, що у 1959 р. у Черкаській 
області діяла одна громада ІПХ, 14 громад (понад 200 осіб) діяло у 
Чернігівській області, 3 громади – у Кіровоградській, 13 громад – у 
Полтавській (ЦДАВО. – Ф. 4648, оп. 4, од. зб. 282, а.8-10). Уповноважений у 
справах релігійних культів при Раді Міністрів УРСР на нараді у Москві в 
листопаді 1959 р. заявив, що „серед незареєстрованих груп віруючих 
необхідно звернути головну увагу на секту п’ятдесятників-трясунів, єговістів, 
реформістів-адвентистів, істинно православних християн, тому, що ці секти 
не визнають радянського законодавства, в основі їх віровчення закладене 
бузувірство у виконанні обрядності” (ЦДАВО. – Ф. 4648, оп. 4, од. зб. 236, 
а.70). Ці секти перебувають в орбіті роботи ворожої контррозвідки 
(американської і західнонімецької); судові процеси, які відбулися в Україні 
над керівниками цих сект, виявили їх зв’язок із закордоном, зокрема з 
Америкою, Західною Німеччиною, Канадою» (Там само). Так висловив своє 
занепокоєння уповноважений Ради у справах релігійних культів при Раді 
Міністрів УРСР. 

1959 рік – рік XXI з’їзду Комуністичної партії Радянського Союзу, 
коли партія взяла курс на „розгорнуте будівництво комуністичного 
суспільства”, і разом з тим розпочався новий етап боротьби з релігією. На 
початку 60-х років XX ст. розгорнулась масова антирелігійна пропаганда, яка 
була поєднана з політичними звинуваченнями на адресу віруючих. Різко 
посилився тиск з боку Ради у справах релігій і КДБ на керівників релігійних 
об’єднань, у тому числі й на керівників громад істинно православних 
християн. Складність існування релігійного об’єднання ІПХ полягала ще й у 
тому, що його громади перебували поза реєстрацією. Але все ж боротьба за 
свободу совісті продовжувалася. Про те, що незважаючи на тиск і політичні 
переслідування, істинно православне християнство продовжувало 
розвиватися, свідчать такі дані: у 1961 р. у м. Ірпіні Київської області 
існувала громада ІПХ (ЦДАВО. – 4648, оп. 2, од. зб. 344, а.5); у тому ж році 
існувала громада у Вінницькій області, яка нараховувала 50 осіб (Там само); у 
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1973 р. у Чернігівській області діяло 5 громад ІПХ, у Хмельницькій – 2 
громади (ЦДАВО. – Ф. 4648, оп. 5, од. зб. 356, а.78, 115); у 1977 р. – 3 

громади ІПХ в Овруцькому 
районі Житомирської області 
(ЦДАВО. – Ф. 4648, оп. 7, од. зб. 
52, а.82). У цьому ж році громади 
ІПХ діяли на території 
Миколаївської і Чернігівської 
областей (Там само. – А. 93, 108). 

Отже, ми дійшли 
висновку, що істинно православна 
церква й істинно православні 
християни є самостійними 
релігійними утвореннями, 

незважаючи на те, що їх об’єднує антирадянська боротьба й потужні 
апокаліптичні настрої. Якщо звернутися до хронології виникнення, то ІПЦ 
з’являється ще до прийняття Декларації 1927 р. Після цієї події вона змушена 
була діяти підпільно й оформити свої організаційні структури. ІПХ ж виникає 
наприкінці 30-х років XХ ст. як реакція на жорстокі переслідування ІПЦ 
радянською владою. 

У сьогоденній Україні найбільша кількість громад ІПХ зосереджена у 
Харківській області. Є громади ІПХ у Луганській і Сумській областях, одна 
громада діє у с. Гільча Здолбунівського району Рівненської області. 

У бесідах із парафіянами ІПЦ ми з’ясували, що вони сприймають 
ІПХ як секту всередині своєї церкви; щось на зразок безпопівства у 
старообрядництві, тобто не вбачають в ІПХ самостійного релігійного 
об’єднання. 

З самого початку свого виникнення кожна громада ІПХ називала себе 
„возлюбленою сім’єю во Христі”. На чолі такої ”сім’ї” перебував її 
організатор – „старший брат”, рідше „старша сестра”, які керували 
щоденними молитвами і бесідами віруючих. Тобто з самого початку їх 
виникнення очолювати громаду 
могла людина, для якої духовний 
сан був не обов’язковим. Але на 
початку 80-х років XX ст. на 
Харківщині серед членів ІПХ 
розпочався рух, який отримав 
назву „серафимівців” за іменем 
отця Серафима. Члени цього 
руху дійшли висновку, що 
релігійна община не може 
існувати без духовенства. Але 
таких громад ІПХ на 
сьогоднішній день незначна 

кількість. Більшість громад ІПХ духовенства не сприймають принципово. 
У центрі релігійного світогляду ІПЦ стоїть ідея настання ери 

Антихриста, кінця світу й другого пришестя на Землю Ісуса Христа. У 
радянські часи, коли формувались віросповідні основи релігійного 
об’єднання ІПХ, під Антихристом вони розуміли атеїстичну радянські владу. 
Для ІПХ ця ідея була визначальною у боротьбі з радянським тоталітаризмом. 
Результати бесід із парафіянами ІПХ свідчать, що хоча ідея Антихриста 
залишається провідною в релігійній ідеології ІПХ, але зміст її змінився. 
Прихід Антихриста тепер пов’язується з якимись екологічними, 
техногенними катастрофами або ж економічними кризами. 

Зміни змісту поняття про 
Антихриста спричинили зміну і 
побутового життя. Якщо раніше 
вживання м’ясних продуктів, 
бакалійних, носіння фабричного 
одягу оголошувалось „знадою” 
Антихриста, то зараз це не має 
жодного значення. М’ясну їжу не 
вживають лише під час постів, 
які в ІПХ збігаються з постами 
Православної церкви. 

Починаючи з кінця 60-х 
років XX сс., поступово 
змінюється ставлення членів ІПХ до суспільного життя: їхні діти починають 
відвідувати школу, навчатися у середніх спеціальних закладах, рідшою стає 
відмова на державних підприємствах або ж у колективних господарствах. 

Сьогодні громади ІПХ, як і раніше, становлять люди, які у 
переважній більшості зайняті сільськогосподарською працею. Освітній рівень 

нижчий, ніж у членів ІПЦ, але 
переважно всі вони мають середню 
або середню спеціальну освіту. 

Незважаючи на лояльне 
ставлення до сучасної їм Української 
держави, члени ІПХ називають її 
безбожною і через те відмовляються 
від громадського життя, зокрема від 
участі у виборах до рад різних 
рівнів. 

Отже, після жорстоких 
репресій і гонінь з боку радянської 

влади Істинно православна християнська церква не лише вистояла, але й 
зберегла свої віросповідні основи і практику, які нині трансформовані з 
урахуванням колізій сучасного життя. 
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ЦІКАВО ЗНАТИ 

 
Не знайдено, а створено штучно,  з 
використанням комп’ютерних програм  
обробки зображень, які дають 
можливість  „постаріти” молоду людину, 
показавши, якою вона буде виглядати 
через декілька років.  А ось італійські 
криміналісти зробили навпаки: вони взяли 
негативне зображення чоловіка 30-40 років 
із знаменитої Туринської плащаниці і 
„омолодили” його до 14-15 років. Якщо на 
плашаниці було дійсно відбиття Ісуса 
Христа, то Ісус-юнак виглядав так, як це 

видно на знімку. 
Ще одне засвідчення достовірності теорії Дарвіна. Біля побережжя 
індонезійської провінції Північна Сулавесі 
рибалки виловили рибину, яка багато чим 
нагадує ту перехідну ланку, з якої 
утворилися чотириногі представники земної 
фауни десь 400 мдн років тому. У неї передні 
плавники віддалено нагадують кінцівки 
людини. До цього часу вчені вважали, що 
коелакант, як вони його назвали, вимер десь 
60 млн років тому.  Шкода, щл 
людиноподібна риба дісталася вченим не 
живою. До речі, нинішній Папа у своїй книзі 
„Творіння і еволюція” оцінює теорію Дарвіна 
„більше як гіпотезу”. Будучи скоріше 
прихильником так званого наукового креаціонізму, Бенедикт ХVІ вважає, 
що виникнення життя – справа рук Божих, а наступні процеси відбувалися 
за науковою схемою. 

На території  нинішньої західної частини Черкащини та Кіровоградщини 
в давнині історії був центр Трипільської цивілізації. За Геродотом, у 1 
тисячолітті до н.е. цю територію скіфи називали Ексампей, що означає 
грецькою «святі дороги». На півдні назустріч сходу Сонця протікала 
обожнювана річка. Їй дали ім’я Бог (нині півд. Буг).Зі сходу текла річка, 
яка зараз має назву Синюхи. Вона є дитиною, а відтак мала спочатку назву 
Син. Паралельно Синюсі протікає неподалік річка Синиця (корінь – Син), 
яка також впадає в Буг. Ось в цьому міжріччі двох річок жили ті, хто 
називав себе Синами Бога. Наші предки жили в гармонії з природою, мали 
високий розумовий та культурний потенціал. Саме вони називали 
Гіперборею країною богів. А Гіперборея не якась міфічна країна – це 
територія нинішньої України. Назва її походить від назви нашої головної 

річки Ніпер (так колись називався Дніпро), але греки нашу букву Н 
видавали за латинську Г. Друга частина назви держави (борея) походить 
від назви народу Те, що Україна є колискою нинішньої цивілізації, 
визнавали навіть давні греки. 

Археологи підтверджують і Платона, і Біблію. На Синайському півострові 
вчені виявили світлу пемзу, принесену сюди з 
центру моря Егейського в результаті вибуху 
вулкану в XVII ст. до н.е. Цю катастрофу 
пов'язують як із загибеллю Атлантиди, так і з 
переходом євреїв через Червоне море. У 
фараонові, вони ж біблейські, часи Червоне море 
практично не було відокремлене від 
Середземного, від тих часів залишилися Велике 
Гірке і Мале Гірке озера, через які проходить 
Суецький канал. Саме у цих місцях, на відстані 
6,5 км. від побережжя, і була знайдена пемза. Як 
відомо, перед катастрофічними повенями море 
спочатку відступає на досить значну відстань, і 
лише потім хвиля обрушується на побережжя. 

Вся ця історія підозріло нагадує перехід євреїв начолі з Мойсеєм через 
Червоне море. Води спочатку «розступилися», народ перебрався на інший 
бік, а потім «зіступилися» над 
головами переслідуючих їх єгиптян. 
До речі, біблейний опис «темряви  
єгипетською» є цілком адекватним 
зображенням викиду в атмосферу 
вулканічного попелу. Поява в країні 
фараонів величезної кількості жаб 
(одна з кар єгипетських) ще не 
знайшла наукового пояснення, - 
повідомляє Християнський 
Мегапортал invictory.org з 
посиланням на Вісті. 

Спілкування зі Всевишнім або іншими святими духами може поліпшити 
фізичне здоров'я людини, таку гіпотезу висловили австралійські учені. 
Огляд, опублікований в медичному журналі Medical Journal of Australia 
свідчить, що 74% австралійців вірять у вищі сили, багато хто молиться 
регулярно в рамках свого культу."Деякі дослідження показують 
позитивний зв'язок між молитвою і поліпшенням здоров'я", – пише 
головний автор дослідження Марек Жанто, Директор інституту 
поведінкової медицини в Аделаїді. Жанто, за професією клінічний 
психолог, говорить, що існує три способи, за допомогою яких молитва 
може мати позитивний ефект для тіла. Перший – це дія її "медитативних" 
особливостей. Молитва  уповільнює дихання і знижує частоту пульсу і 
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кров'яний тиск і тим самим покращує фізіологічний стан. Друге - це те, що 
молитва сприяє позитивному настрою і покращує настрій в цілому, що 
побічно також позитивно впливає на стан здоров'я. Третє - молитва має 
ефект плацебо. Наприклад, при дослідженні пацієнтів, які страждають 
серцевими захворюваннями, було встановлено: ті, за яких молилися інші, 
видужували значно швидше, ніж ті, за яких ніхто не молився. 

Група вчених з Єврейського університету в Єрусалимі (Hebrew University 
of Jerusalem) оголосила, що їм вдалося виявити місце поховання царя 
Ірода. На підставі хронік прийнято вважати, що Ірод I, що помер в 4 році 

до наший ери, був похований на Іродіоне - штучно насипаному в роки 
його правління горбі в 12 кілометрах від Єрусалиму. На території 
Іродіона, починаючи з 1956 року, проводилися розкопки, проте нічого 
схожого на поховання пануючи раніше виявити не вдалося. За даними 
Ha'aretz, професор Нетцер провів археологічні розкопки в тій частині 
Іродіона, яку його попередники не розглядали як місця поховання Ірода I. 
Він припустив, що могила може знаходитися в місці, розташованому між 
так званим Верхнім Іродіоном і двома палацами, збудованими на штучно 
насипаному горбі. Саме у цій частині горба у результаті і було знайдено 
поховання пануючи, повідомляє видання. Ірод I Великий, такий, що 
народився близько 73 до наший ери, був царем Іудеї з 40 року до наший 
ери. Під час його правління територія Іудеї була розширена майже до меж 
стародавнього царства Давида. Ірод I, демонструючи в зовнішній політиці 
лояльність Римської імперії, зумів добитися невтручання Риму у 
внутрішні справи Іудеї. Ім'я царя Ірода, що згадується в християнських 
текстах, стало прозивним для жорсткого і властолюбного правителя. 



Закінчення на 3-й стор. обкладинки.

бор треба було провести в четвер. Оперативно спрацювали тоді близькі митрополиту отці-брати Швеці, отці Б о
рис Табачик і Володимир Черпак, отець (потім владика-ректор) Данило Чоколюк. З а  пропозицією Василя 
Червонія для митрополита Філарета тоді було утворено посаду заступника Патріарха. Прочитавши Декларацію 
(зрозуміло, редаговану Патріархом), я зрозумів, чому його тоді «зрадили» ті, хто вчора засуджував наклепи на 
нього. Шанувати треба своїх єпископів, а не боятися, що хтось з них може претендувати на твою посаду. Д о то
го ж, Церква — це не тільки її Предстоятель, не самодержавна імперія. Буваю на багатьох зібраннях і дивуюся 
тому, чому інколи на них Патріарха замінює його прес-секретар, а не хтось із єпископату, що відповідає, як то є 
в інших, за ту чи іншу сферу діяльності церкви. Чогось глава У П Ц  М П  за таких умов посилає не свого прес- 
секретаря Василя Анісімова, а когось із своїх владик, насамперед керуючого справами Церкви. Цим він не при
нижує глав інших Церков чи діячів суспільних інституцій, присутніх на зібраннях і нарадах. Тут я висловлюю не 
лише свою думку, яку, гадаю, варто врахувати Патріарху. Але повернемося до червневого 1992 року Собору. 
Він проводився явно не для трудовлаштування владики Філарета. Мета його (чого й ми, науковці, при цьому 
постали) була одна — мати в Україні таку Православну Церкву, яка б відродила Українське Православ’я у всіх 
його національних рисах — соборноправносгі, демократизму, софійності, відкритості, національністносгі, побу- 
товосгі та ін. Саме таким його бачив славний митрополит Іларіон (Огієнко), маючи чіткі плани деоросіянення й 
українізації очолюваної ним Церкви. Д о цього прагнув не вшанований належно в Декларації і Патріарх Воло
димир (Романюк). Згадую, як він звернувся до нас у Відділення релігієзнавства з проханням провести део
росіянення церковного календаря. Разом з ним ми проводили конференції з питань вибудови саме Української 
Православної Церкви. Святійший владика розумів, що цей процес включає не стільки одержання визнання ки
мось, а становлення Церкви як своєрідного духовно-культурного феномену незалежної України. Він любив пов
торяти слова першого Патріарха У А П Ц  Мстислава, що визнаймо самі себе, а інші, як свідчить історія правос
лав’я, ніде не дінуться, з часом — визнають. Відтак мене не тільки дивує, а навіть обурює те, чому українські 
православні, на відміну від малоросів, не вшановують всі значимі події української православної історії і прагнуть 
підігнати останню під свої особисто-зацікавлені бачення її. На возвеличуваному листопадовому 1991 року С о
борі У П Ц  не йшла мова про відродження київської православної традиції, знехтуваної Московським Патріар
хатом після поглинення ним в 1686 році Київської митрополії. Саме ігнорування особливостей Українського 
Православ’я й призвело до появи і стрімкого поширення в країні У А П Ц .

Проте Червневий 1992 року Собор не вшановують і українські автокефали. Можливо вони були більш чут
ливі до того, що в розвитку утвореного Київського Патріархату при наявності у керівництві його митрополита 
Філарета буде домінувати московсько-православна традиція і виучка, а тому швидко виокремилися з  об’єднан
ня і з тих же міркувань не йдуть на нові поєднання з У П Ц  К П , хоч в Декларації вони знаходять всіляке засуд
ження.

Читаєш все писане і чуєш все казане в трьох православних церквах України — У П Ц  М П , У П Ц  К П  та 
У А П Ц  — однієї про інших й приходиш до висновку, що християнськості у їх взаємних відносинах бракує. Де  
те людинолюбство, до якого закликакв Христос? Чому вони підміняють словоплетивом про канонічність, про 
свою єдиноістинність, тим, що вигадали різні собори і святі отці, вихідні євангельські істини, які рідко згадують
ся. Христос будував свою Церкву, а не ті, хто в той чи інший спосіб опісля керував різними християнськими 
об’єднаннями і в різному своєму статусі перебував в християнській історії. Церкви накручують таке в обгрунту
ванні законності свого буття (і кожна по-своєму і кожна аргументовано), що хочеться порадити Державі, тому 
ж Президенту В.Ю щенку залишити їх сам на сам із своїми проблемами. Держава не повинна, як те зазначено 
в Декларації, бути посередником в діалозі і об’єднанні Церков. (Тоді й інші конфесії їй нав’яжуть своє об’єднавчі 
проблеми — баптисти, харизмати, мусульмани, іудеї, рідновіри.. .) ,  Хай Православні Церкви мастять собі голо
ву як хочуть і чим хочуть й не втягують в свої дрязги владу. Все одно серед них немає Церкви, яка б постала 
важливим чинником українського національного відродження і державотворення, не сприяла б при її підтримці 
розгортанню сепаратистських настроїв. Сумно стає від того, коли знаєш, що маємо в міжцерковних і внутріцер- 
ковних православних стосунках. Але принагідно зауважу, що я не сприймаю ту упереджену і дещо тенденційну 
оцінку Історико-канонічної декларації У П Ц  К П , яку дала в газеті «Дзеркало тижня» К.Щоткіна. Щ об її зро
зуміти, треба в душі бути українцем, а не малоросом чи кимось іншим.

П рофесор Анатолій К О Л О Д Н И Й



ПОСПІШІТЬ!
ОСТАННІ ДНІ ПЕРЕДП ЛАТИ  Н А ЧАСОПИС

на 2-ге півріччя

«Релігійна панорама» на 2007 рік
Ми й надалі оперативно інформуватимемо Вас про головні 

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

РЕЛІГІЙНА

П е р е д п л а т н и й  і н д е к с  2 1 9 5 3 .
Каталог видань України -  2007. Журнали України
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