
релігійна
ПАНОРАМА

ІНФОРЛАШПЮ-ШЛІЇПІІІГІП журнал

6 (93)

2008

а  УКРАЇНСЬКІ КОЗАКИ ВІЯТЬСЯ ІРОРОСІЙСЬКИХ БРАТСТІУПЦ МИ 

а  ЗОВНІШНІСТЬ ІСУСА КРИСТА ІЦТІВРІНИ АМЕРИКАНСЬКІ ВЧЕНІ 

□  МАСОВЕ ДІЙСТВО СВІДКІВ ЕГОВИ У ЛЬВОВІ 

□  КАРДИНАЛ ГУЗАР ЗА СТРУКТУРУ УГКЦІ ІТАЛІЇ 

□  БРАТСТІА УПЦ М І ЗА ІЩРОДЖЕИИЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

а  КРИСТАДЕИЬФІАНИ ЗАКОХАНІ ІКНСЕЛІІСЬКУ АКАДЕМІЮ СОЦІНІАН 

□  ЦЕРКОВНО-ХРИСТИЯНСЬКИЙ РІЗНОВИД ХАБАРА 

а  ІАТИКАІ ПРОТИ ВИСВЯТИ ЖІІОК У СВЯЩЕНИКИ 

а  І  РОСІЇ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА ФАКТИЧНО Є ДЕРЖАВНОЮ

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ:

• ШВЕДСЬКІ  ЛЮТЕРАНИ



П О Я В А  Н О В И Х  РЕЛ ІГІЙНИ Х ТЕЧІЙ -  ВИЯВ ПОТРЕБИ З М ІН
Шановний Читачу! Останнім часом чомусь все більше почали говорити і писати 

про нові релігійні течії (НРТ), які при цьому розглядаються ледь як не головна при
чина всіх наших бід -  економічних, політичних, духовних, культурних та ін. Можна 
було б надто голосно кричати, якби цей феномен ставив під якусь загрозу діяль
ність традиційних церков. А так  він виявляє все більше і вагоміше їх бездіяльність, 
очікування, що за них держава зробить все, щоб і храми у них були переповнені 
парафіянами, і щоб при байдужості до життєвих сподівань кожного конкретного 
віруючого він все одно біг у т.зв. традиційні церкви і ніс грошики на утримання їх 
кліру. Факти свідчать, що там, де Церква живе інтересами своїх парафіян, новим 
релігійним течіям робити нічого. Так, на Тернопіллі вони мають лише 11 громад із 
1702 їх загальної кількості в області. То ж і ґвалту тут немає. Принцип конфесійної 
екології спрацьовує ефективно.

Поява на українських теренах НРТ викликає тривогу не тільки в традиційно-ре
лігійному середовищі, а й у керівників владних структур, різних партій, громадсь
ко-національних утворень. В поширенні НРТ вони вбачають загрозу віками сфор
мованій культурі, духовним традиціям. Всіляко формують негативну громадську 
думку щодо неорелігій кореспонденти деяких засобів масової інформації, часто 
спотворюючи при цьому у своїх матеріалах зміст віровчення і обрядової практики 
різних нових конфесій. Маємо також прагнення деяких депутатів з метою піарення 
і придбання на наступні вибори собі електорату внески на розгляд ВР України зако
нопроект з боротьби проти якихось тоталітарних сект тощо.

Відтак не легко живеться в Україні новим релігійним течіям! Проте процес їх 
поширення наявний і незупинний. Правда, із стадії інтенсивну він перейшов у ста
дію екстенсиву. Фактично вже склалася мережа НРТ. Якщо може ще й появиться 
якась нова течія, то вона буде нечисельною: свій релігіє вибір українець вже здій
снив.

Розвиток нетрадиційної релігійності в Україну характеризує насамперед полі- 
конфесійність. Тут ми маємо, окрім неохристиянських, ще й неоорієнталістські 
(східні), неоязичницькі (рідновірські) й синтетичні новотвори. Нетрадиційна релі
гійність є міською, переважно молодіжною й інтелігентською. До неї вдаються 
переважно особи в минулому необтяжені традиційною вірою, а часто ще й якось 
по-особливому шукаючі сенс свого життя.

Взагалі поява і поширення НРТ не є якоюсь випадковістю. Це вияв однієї із 
загальних закономірностей світового релігійного процесу. У своєму поширенні 
нетрадиційна релігійність має детермінанти-умови і детермінанти-причини. 
Умовами поширення НРТ є декілька явищ. Насамперед це той вакуум, який 
характеризує духовну свідомість українця після краху марксистсько-ленінської 
ідеології.До умов відноситься і втрата традиційними церквами свого авторитету 
й із-за їх слугування в минулому комуністичному режиму, й із-за середньовічної 
закостенілості їх богослів'я і примітиву обрядової практики, що сприймається 
сьогоднішнім освіченим віруючим як анахронізм. Поширенню НРТ сприяє урба
нізація, яка зруйнувала усталені сімейні відносини, традиції зв'язків поколінь. 
Вже втратила роль важелю контролю за характером релігійності особи гро
мадська думка. Та зденаціоналізація, яка прокотилася по духовному життю 
українця в роки соціалізму, призвела до втрати відчуття національної традиції, 
рідної батьківської віри, потреби в збереженні зв'язків між поколіннями через 
духовну традицію.

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

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 

Не цариця-повія Катерина заснувала Одесу. Археологи несподівано 
при реконструкції Приморського бульвару – центр міста – виявили 
рештки стін, залишки амфор, черепицю. Це сліди давньогрецького 
міста VІ-Vст. до н.е. Вчені давно говорили про його буття, але 
сліди виявили лише тепер. Над залишками міста буде споруджено 
спеціальний купол. То ж Південна Пальмира своїм існування має 
завдячувати не загарбництву Російської імперії, а давнім грекам. Та 
заповзятливість, яка була виявлена в Одесі агафангелівцями при 
встановлення пам‘ятника повії засвідчує моральне обличчя їх, а 
заодно дає підставу говорити, що то ж все таки «п‘ята колона» 
агресивного щодо України її сусіда. 

Пригадую, як ми, діти, гралися у війну відразу після перемоги над 
гітлеризмом. Ми мали 
понавипилювані із дощок 
пістолети й автомати, прикріплені 
до яких консервні банки імітували 
патронні магазини. Але ті дитячі 
забави з часом минулися. Нині 
вже дорослі дяді граються у 
війну. Я б так оцінив сучасне 
козацтво. Понапинають на себе 
одяг зразка радянського 
офіцерства, поначіплюють за 
зразком Брежнєва невідомо за що 
одержані нагороди, поназбирують 
у свої формування різного роду 
пенсіонерів, поприсвоюють собі якісь вигадані звання і посади й 
красуються самі перед собою, бо ж народ сприймає те як декорацію 
до мнимої історії. Біда лише в тому, що при абсолютній 
релігієзнавчій неосвіченості ці гетьмани й осавули прагнуть 
втручатися у вирішення релігійних питань, таке говорять у своїх 
інтерв’ю по радіо і телебаченню, що стид бере за те, що вони 
несуть. Добре було б, якби вони на цих інтерв‘ю й завершували, 

скажемо так, свою релігійну 
діяльність, а то ще й лізуть до 
спілкування із знаними релігійними 
діячами, виїздять при своїй 
тьм‘яності для цього навіть за 
кордон, соромлячи Україну своїм 
невіглаством, прикриваючись при 
цьому ще й своїми в іншій сфері 
знання засвідченими науковими 
званнями і посадами. Якщо 
російські козаки в Україні діють 
нахабно й активно в різних 
антиукраїнських акціях, захищають 
інтереси Московського Патріархату 
на українських теренах, то про 

настирливість українського козацтва в різних українопатріотичних 
акціях щось не чутно. Вони здатні на піаренні заходи,оголошення 
Президента всеукраїнським гетьманом, нагородження якихось 
дрібніших начальничків своїми нагородами і т.п. А ось захистити 
власне українські церкви від українофобських спільнот, припинити 
по українських теренах промосковські хресні ходи під портретами 
царя Миколи ІІ і прапорами Росії, привести до спокою 
антидержавні, антиукраїнські сили в Криму вони чомусь 
виявляються нездатними. Хочеться запитати хоча б у тих же 
реєстрових козаків: де ви були, коли в Острозі забирали козаки аж 
із Одеси храм у Київського Патріархату, а в Чернігові й понині не 
дають можливості останньому ввійти в законно передану йому 
Катеринінську церкву. Чому в 
Святогорську, у Вас під носом, 
Лавру окупували проросійські 
козаки, а Ви навіть не виявили хоч 
якусь спробу перешкодити цьому? 
Чому у Вас не болить голова за те, 
що перебраний собі Московським 
Патріархатом козацький храм у 
Новомосковську в стані руйнації? 
Чому в Полтаві не в повазі сліди 
українського козацтва? Багато тут 
можна задавати ще цих «чому?». То 
ж маємо не українське, а так зване 
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українське козацтво. Окрім виявлення помпезного самопіару, 
ніяку іншу перемогу воно не здобуває. Власне Українські 
православні Церкви удостоюють зверхників козацтва за «щось» 
вищими богословськими ступенями «докторів богословія» (навіть 
проминаючи ступінь «кандидатів» й безумовність богословської 
освіти) у сподіванні на їх підтримку, а сподіваного так і немає В 
Україні кажуть: від старого, як від малого. Правда, я маю вік вже за 
70, але ж ще активно борюся за Україну не тільки словом, а й 
ділом. Може й козацтву треба проснути до активних дій, бо ж 
тих, хто словоплетивом за неї воює, у нас і так багато. На силові 
акції ворога треба відповідати тим же (А.Колодний). 

Президент України відвідав Соловки. В монастирі його зустрів в.о. 
ігумена архімандрит Мефодій. В.Ющенко відвідав могилу 
останнього кошового атамана Запорізької Січі Петра 
Калнишевського, побував в його камері. Президент вважає атамана 
своїм далеким родичем. Він передав монастирю ікону Миколи 
Чудотворця, альбом «Український іконопис» та ін. У відповідь 
монахи подорували Ющенку ікону з ликами Соловецьких 
чудотворців. Монастир спеціально не готувався до зустрічі 
Президента України: для них він – не персона. «Ось якби принц 
Чарльз заглянув,- сказав в.о. ігумена, - то був би невеликий 
переполох, бо ж він для нас значимий» (Сегодня. – 6 червня). 

Реваншистські настрої щодо України продовжує вірний 
путіновець нинішній Президент 
РФ Д.Медведєв. Зокрема під час 
зустрічі з В.Ющенком 6 червня він 
підтримав претензії Російської 
Православної Церкви на свою 
канонічну територію, до якої вона 
включає й Україну. Як нахабно 
заявив глава МЗС Росії С.Лавров, 
не подобаються Росії «процеси, які 
відбуваються нині в Україні із 
створення єдиної православної 
української церкви». Вона їх не 

поділяє. «В рамках православ‘я є домовленості (невідомо кого, з 
ким і коли –РП) про канонічні території, і треба бережливо 
ставитися до цього». Відтак запрошення Президентом України 
Предстоятеля Константинопольського Патріархату як глави 
матірної щодо Українського Православ‘я Церкви було 

кваліфіковане як недружній крок України щодо Росії. Як відомо, 
Московський Патріархат колонізував Київську митрополію ще в 
1686 році. Відтоді він незаконно став претендувати на роль 
«матері» щодо Київського Православ‘я, хоч коли з Візантії 
прийшло в 988 році (а то й раніше) на землі України-Русі 
Православ‘я, то на місцині Москви ще ліси були. Віктор Ющенко 
прагне використати ювілей для об‘єднання православних Церков 
України й набуття Об‘єднаною Церквою автокефалії. Але не тут 
було! Москва знає, що розпалася імперія Горбачова, але ще 
залишилася Православна імперія Олексія ІІ. Саме її як якусь 
канонічну територію своєї фактично росієдержавної Церкви вона й 
прагне використати для відродження якоїсь нової 
східнослов‘янської держави-імперії, бо ж надто активно оспівує 
культ імператора Миколи ІІ, надто р‘яно прагне зберегти на чужих 
теренах мову колонізатора, прагне всіляко завадити процесам 
деколонізації, які відбуваються в Україні, зокрема витісненню 
російської мови, яку колонізатор насадижував адміністративними 
заходами у різних сферах суспільного життя України, заселенням 
українських міст вихідцями з Росії. Те й нині спідтишка творить 
Москва. Он у Балті Одеської області виявили десь 80 ченців 
завезених сюди з Курської губернії. Певно що згоду на це дав 
українофобськи налаштований митрополит Агафангел. Потрібно 
було б органам внутрішніх справ ще й інші монастирі цієї Церкви 
проглянути на предмет виявлення там «варягів» з РФ 
(А.Колодний). 

РП вже писала про відкриття в приміщенні Верховної Ради 
України храму Церкви Московського Патріархату. Храм 
освятив Предстоятель УПЦ МП митрополит Володимир (Сабодан). 
Всіх тоді здивувало те, що, окрім партрегіонала, до цієї події був 
причетний депутат від БЮТ Ігор Рибаков. Поставало питання, як 
може бютівець співпрацювати із Церквою, яка в масі своїх 
єпископських богослужінь виголошує неприйняття української 
незалежності та ін. Після того, як депутат Ігор Рибаков заявив про 
свій вихід з демократичної коаліції й почали вивчати його 
додепутатські походеньки, то виявилося, що він декілька років 
тому був організатором і спонсором автопробігу «Наш легітимний 
президент – Віктор Янукович». А при відмові від коаліції він 
поєднався із нашоукраїнцем Ю.Бутом, який працював не так давно 
на посаді директора Центру міжнародних проектів і співпраці 
Російської академії державної служби при Президентові Росії. То ж 
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тепер стає зрозумілою підтримка Ігорем Рибаковим, Іудою в 
БЮТі, підпільної ініціативи ПР про відкриття у ВР храму св. 
Володимира Московсько-Православної Церкви. «Ми знаємо, 
яке значення має Московський Патріархат в політиці Росії. Тому 
можна говорити, що вихід цих депутатів із коаліції – не 
український сценарій», - слушно заявив народний депутат Тарас 
Стецьків. І це відбувається в той час, коли і Президент країни, і 
партія «Наша Україна» загалом не виявляють симпатії щодо УПЦ 
МП із-за проросійської орієнтації її деякого єпископату, 
організованого мирянства. Відтак дивною також виглядає 
невибагливість Ю.Тимошенко при підборі кандидатів до списку 
депутатів своєї фракції.  

Верховна Рада голосами коаліції прийняла Закон «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України». У Законі є положення, 
згідно якого для релігійних організацій передбачена можливість 
взяття в оренду земельних ділянок державної та комунальної 
власності для розміщення на них релігійними організаціями, які 
легалізовані в Україні, своїх культових будівель без застосування 
аукціонерних процедур. 

Відомий український журналіст Вахтанґ Кіпіані так оцінив 
висвітлення релігійного життя в ЗМІ: «Загалом релігійна 
тематика непогано представлена 
в пресі. Але є публікації, від яких 
за голову хапаєшся. Наприклад, 
недавні публікації газети «Дело» 
про «сектантів». Як на мене, це – 
примітив. Потік цих публікацій у  
непрофільній газеті, 
некоректність висловлювань і 
оцінок, на мій погляд, є 
професійною помилкою 
редакторів і журналістів видання. Вони образили багатьох 
віруючих, які не несуть відповідальності за окремі прикрі випадки, 
які бувають у кожній без винятку спільноті, зокрема й у Церкві. 
Адже прикрі випадки педофілії в Католицькій Церкві не можуть 
говорити про всю Церкву. А наявність у православного владики 
«мерседеса» аж ніяк не свідчить про те, що всі батюшки 
«жирують». Я вважаю, що до питань Церкви і віри потрібно 
ставитися з більшим рівнем внутрішньої культури, ніж коли ми 
пишемо на інші теми» (RISU -31 травня). 

Окрім світського, існує ще й церковне хабарництво. Голова партії 
«Християнсько-Демократичний Союз» Володимир Стретович 
наголошує на тому, що причиною відсутності боротьби з 

хабарництвом є не відсутність 
відповідного законодавства, а ручне 
управління цією боротьбою. «Причому 
це управління полягає здебільшого в 
гальмуванні застосування тієї чи іншої 
вимоги  закону. Мусимо говорити й 
про те, що нема ніякої координації 
антикорупційної діяльності». Наявне 
прагнення створювати якісь нові 
органи з боротьби із цим злом, а наявні 
антикорупційні інституції знаходяться 
в стані постійних реорганізацій 

(Експрес.- №80). Пану голові християнської партії варто було б ще 
порушити питання корупції в сфері церковного життя. А тут 
наявний особливий, церковно-християнський вид хабарництва. 
Ось як описує його одинока жінка в газеті «День» : «Соромно 
правду сказати, але з іншого боку – кого мені соромитися? Адже 
живу, як наче одна єдина людина на всій землі То ж слухайте сюди. 
Коли церква тільки-но починала знову ставати на ноги, в мене 
зажевріла надія. Та що там – зажевріла? Запалала! Я було подумала, 
що кінчається самотність, безпорадність, що я стану частинкою 
громади, якою править Сам Господь Бог – і порадять, і розважать, і 
допоможуть. Та куди там! Ходила я в церкву, ходила і бачу – тут те 
саме, що й поза церквою. Я нікому там не потрібна! Прийшла я чи 
не прийшла на службу, жива чи мертва – те нікого тут не 
стосується. І не тільки батюшки або тих запобігливих церковних 
«активістів»! Я знаю, що це погана думка, але скажу правду – мені 
часто здається, що Господь, як і батюшка, опікується тільки тими 
людьми, які дають гроші на церкву. Це – гріх великий, але я думаю, 
що Сили і Ангели Небесні допомагають тільки багачам. Тим, хто 
багатіє за наш рахунок, а потім дає гроші на церкви та на храми і 
забезпечує собі і батюшкам Царство небесне». Гарно сказано. 
Може б ХДС повів боротьбу із такого виду корупцією. 

Блюзнірські жарти в Трускавці. Місцеві слабоумні зробили тут у 
вигляді труни кав‘ярню. Замість столів в ній - також труни 
натуральної величини. Салат тут називається «9 днів», а закуска - 
«40 днів». В тому ж стилі одяг офіціанток і музичний супровід. 
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Люди до Трускавця їдуть рятувати собі життя, а ці слабоумні 
жартівники нагадують їм про смерть. Блюзнірські жарти 
трускавчан є ознакою їх глибокої моральної деградації. Та й не 
тільки їх, а й трускавецької влади, якщо вона дала згоду на такі 
«архітектурні шедеври». Труна-кавярня – вияв духовної деградації 
Трускавця, якщо він спокійно це споглядає, а то й користується 
послугами трунарів (Персонал-плюс. -№21). 

В київській владі без змін. Кияни вже вдруге опозорилися перед 
всією Україною, коли дозволили купити себе за кілограм 
гречки і бутилку олії. Знову на екранах телевізора лідер 

християнських лібералів тупо сміється над 
тими, хто так бездарно програв йому 
вибори. «Соромно, що мером моєї столиці 
й далі  лишатиметься блазень із явними 
ознаками психічного нездужання, - 
зауважує відома письменниця Оксана 
Забужко, - і моє апостольське Вічне Місто, 
моя священна столиця, впродовж віків ким 
тільки не ґвалтована, буде й далі стрімко 
перетворюватися на брудний, безликий 
Гонконг... З Містом все ж таки катастрофа 
– впору криком кричати й калатати в 

дзвони на сполох, як перед татарськими набігами» (Інформ. 
бюлетень. - №22). 

«Ющенка в помаранчевому таборі вже немає. Проте це не означає, 
що всі політики, які йшли з ним, згодні змінити свій світогляд». 
Ці слова належать лідеру Народної самооборони Юрію Луценку, 
одному з тих активних діячів 
подій Майдану, які посадили 
В.Ющенка в президентське 
крісло. Бо ж ким він був в ті часи, 
коли розгорталася боротьба проти 
режиму Кучми. Всім пам‘ятна 
його оцінка руху прот  и  Кучми 
як фашистського, визнання себе 
сином Кучми. Відроджувати 
Україну – то не вибудувати 
президентські резиденції в Чигирині чи Батурині, будувати 
Український Арсенал чи ж розводити українську породу бджіл або 
ж ще щось в цьому дусі, то не етновізити в зарубіжжя, а таке 

вирішення економічних проблем, яке б дало можливість всім в 
країні сущим визнати, що 
незалежність України – бажане 
явище. Водночас і вирішення 
релігійних питань має бути 
підпорядковане національному 
відродженню. Важливим є не просто 
розбудова Помісної Церкви, а 
Українсько-Православної Церкви, 

яка вібрала б в себе всі традиції Українського Православ‘я доби 
його автономії – Х-ХVІІ століть. 

Газета ВВ інформує, що передані через шумливу регіоналку-
депутата Ганну Герман в Україну канадськими греко-
католиками кошти «загадково випарувалися. При цьому 
владика Гринчишин не міг знайти ні передані кошти, ні Галю 
Герман, через яку вони передавалися» (ВВ- №101).  

 
 

 
 ПРАВОСЛАВ’Я 

 
Газета «День» (10 червня) в своїй публікації «Якими нас зробила віра» 

засвідчує, що перебування української церкви під юрисдикцією 
Константинопольської Патріархії, доки вона не була продана 
Московській, мало позитивний вплив на розвиток 
українського суспільства тієї доби. «Про це маємо цінні 
документальні свідчення, які нам залишили П.Алепський. інженер 
Г.Боплан про сильних і працелюбних українців, квітучі та 
залюднені ними міста та села, про величні храми, що їх всюди 
зводили, про високу освіченість місцевого духовенства. То ж цей 
період можна вважати, як мовиться, благополучним і позитивним в 
національній історії. На жаль, у подальшому православ‘я в його 
російській інтерпретації перетворилося на духовний гніт для 
українців, що тривав майже три століття».Намагаючись 
перетворити себе в Третій Рим, Москва перебрала на озброєння 
своєї політики найгірше із візантійства – «його подвійні стандарти 
в політиці й моралі, віроломство, заздрощі, захланність, 
казнокрадство, зрадливість, підступність, надзвичайну жорстокість, 
вседозволеність, відсутність будь-яких застережень для 
можновладців. Російська православна церква була надійною 
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опорою у гнобленні народів колишньої імперії». Саме тому 
Г.С.Сковорода, кидаючи докір московському духовенству, писав: 
«У цьому болоті навіть щире прагнення служити Богові 
перетворюється у звичайне лицемірство, бо ні тривалі у храмах 
моління, ні будівництво нових церков, ні щодення клятви у вірності 
Богові не рятують людські серця від обласництва, серебролюбства, 
честолюбства та інших схильностей, які перетворюють людину у 
домашнього звіра». Як це актуально для нашого часу! Це ми 
бачимо на прикладі тієї церковної експансії, яку виявляє 
Московське Православ‘я щодо України під ширмою якоїсь 
«канонічної території». Церква, перш ніж стати духовним 
рятівником людей, має насамперед сама морально очиститися. 

Священик о. Сафроній Московсько-Православної Церкви 
України із села Рудневе Сумської області за згвалтування 
п’ятьох хлопчиків-односельців одержав півтора роки 
ув’язнення. Заяву про розпусту батюшки, а вона тривала з 2001 
року, до суду подала його дружина. Згвалтування їх засвідчили самі 
діти. Стало відомо, що ґвалтівник раніше працював керівником 
дитячих гуртків і там також притягувався до судової 
відповідальності. Характерно, що одновірці священика із Рудневого 
беруть його під свій захист (ВВ. - №109). 

До концертів в містах України з нагоди 1020-річчя 
Володимирового хрещення Московсько-Православна Церква 
залучила й пітерську групу ДДТ, керованого українопрізвищевного 
соліста Юрія Шевчука.  Роз‘їзджаючи з благословення 
Предстоятеля УПЦ МП Володимира 
(Сабодана) нашою країною цей загалом 
утаємничено українофобськи 
налаштований артист висловлював своє 
«фе» українським націоналістам 
(звернемо увагу – не російським 
шовіністам), заперечував Голодомор як в 
Росії сплановану акцію на винищення 
українців. Спідтишка пан Шевчук повчав 
не приймати нинішніх  політиків. І це при 
тому, що він у своєму Інтерв‘ю газеті 
«День» (№99) заявив, що він «не буде 
говорити про те, що мені подобається в 
Росії або в Україні». То ж підібравши 

такого концентриста для акцій, що стосуються ювілею, УПЦ МП 
певно знала заздалегідь, що робить. 

Промосковськи налаштовані співголови Союзу православних 
братств ігумен Кирило Сахаров і В.Лукіяник на різних своїх 
презентаціях всіляко поносять ідею автокефалії Українського 
Православ’я, вдаючись підчас до гарячкової фантазії й 
оббріхування декого з єпископату УПЦ МП. Ченця Кирила, певно 
росіянина за національністю, дивись страшить українська мова в 
богослужінні, перехід на новий календарний стиль (до речі, який не 
сприйняли лише 5 православних церков), можливе об‘єднання з 
автокефалістами і прифантазоване ним входження потім під 
протекторат римського Папи. А чим далі, то тим більше в ченця 
страшилок. Це участь утвореної Автокефальної Церкви в розбудові 
України як самостійної держави. Пана В. Лукіяника дратує 
Президент України тим, що запрошенням на відзначення 1020-
річчя хрещення Русі Константинопольського Патріарха, який, як 
відомо, є Предстоятелем Церкви-матері Київської митрополії Х-
ХVІІ століть, мінімізує значимість візиту на цей ювілей в Україну 
Патріарха Московського. Лукіянику не подобається те, що комісію 
з відзначення 1020-річчя очолює Л. Кравчук, який є винуватцем 
появи розколу в Православ‘ї і тепер він буде всіляко пропихувати 
ідею примирення церков з участю анафемованого Філарета. 
Лукіянику не подобаються також деякі перестановки в 
функціональній діяльності єпископату УПЦ МП, додаток до 
Статуту Церкви, що вона самостійна в управлінні і «в устройстве», 
а відтак тепер не можна відкрито виступати проти ідеї одержання 
нею автокефалії. Цього антиукраїнця не влаштовує єпископ 
Олександр (Драбинко), який, як зазначає Лукіяник, є прихильником 
ліберально-автокефалістських тенденцій, угодовська політика 
Партії регіонів з діючою владою в питаннях православно-
церковного життя. Лукіяник порушує питання продовження 
терміну візиту в Україну Патріарха Московського з тим, щоб він ще 
освятив декілька новозбудованих храмів у різних містах України, 
православну ікону Божої Матері «Аз есмь с вами и ни-ктоже на вы» 
й деяких мучеників нового часу (серед них, зокрема, є й 
протопресвітер Гавриїл Костельник – ідеолог Львівського 
псевдособору 1946 року). Прес-служба СПБ навіть пропонує 
Патріарху Олексію ІІ, за прикладом Патріарха Тихона 30-х років 
м.ст., ввести в Україні пряме патріарше управління. При цьому 
вона цитує слова Тихона, сказані ним щодо прагнення Польської 
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Церкви до автокефалії: «А если они самочинно осмелются объявить 
автокефалию, то я у них, как сынов противления, отыму и 
автономию». (http:// www. Religare. Ru/2 _55001. html) 

УПЦ Московського Патріархату організувала в своїх спільнотах 
скаутський рух. В православні скаути приймають дітей без 
якихось релігійних чи інших обмежень. «У нас є діти й із 
забезпечених сімей, й із сімей неблагополучних», - каже керівник 
православних скаутів протодиякон Іван Віденко. Ставши скаутом, 
діти освоюють всі ази самостійного життя. Вони знаходять різні 
форми своєї діяльності. Так, загін імені Андрія Первозванного біля 
станції метро «Либідська» проводить різні ігри з малими дітлахами. 
Тут і малювання на задану тему, і носіння води в ложці, і гра в 
настільний футбол, і біг з повітряними кульками, і катання на поні, 
і проходження по лабіринтам. В такий спосіб Церква допомагає тим 
батькам, які не відправили своїх дітей десь на відпочинок за межі 
міста, визначитися з тим, як зайняти їх вільний час в Києві (ВВ. - 
№106). 

Православні Церкви Києва – Московського і Київського 
Патріархатів – прагнуть вибудувати в столиці щонайбільше 
своїх храмів, щоб працевлаштувати випускників своїх 
розмножених духовних навчальних закладів. При цьому не 
береться до уваги необхідність богослужбової якості, а має місце 
бійня за кількістю. При виборі ділянок під храм не враховуються 
бажання можливих сусідів мати під боком або в зеленій зоні цей 
храм. Так, мешканці прилеглих вулиць відвоювали скверик по вул. 
Гончара, який раптом Московська Церква облюбувала для 
побудови храму св. Володимира. Тепер ця ж Церква уподобала 
Солом‘янський парк і також має намір побудувати там храм. 
Мешканці прилеглих будинків з гаслами «Мракобісся геть!», 
«Врятуємо старий Київ!» та ін. вийшли на акцію протесту. Але 
якщо вона спочатку мала мирний характер, то потім радикально 
налаштовані молоді протестуючі повалили загорожу. Міліція 
спокійно спостерігала за цим (24. – 9 червня). 

В місті Овручі на Житомирщині відкрили пам’ятник св. Макарію 
Овруцькому. Він був настоятелем собору в Овручі в 1659-1671 
роках. Відзначився у захисті православної віри, вже за життя до 
нього ставилися як до святого. В 1678 році Макарія в Каневі 
зарубали турки. З часом його мощі стали вважатися чудотворними. 
На вшанування святого до Овруча приїздив Предстоятель 
Московсько-Православної Церкви України митрополит Володимир 

(Сабодан). Пам‘ятник споруджено біля того собору, де служив 
Богові і людям архімандрит. 

Керована митрополитом Володимиром (Сабоданом) Московсько- 
Православна церква України активна у проведенні різних 
заходів, присвячених останньому російському імператорові 
Миколі ІІ. Особливо настирлива у вшануванні «кровавого царя», 
як його називали в часи його правління, керована українофобськи 
налаштованим митрополитом Агафангелом Одеська єпархія УПЦ 
МП. У видруковуваній нею газеті 
«Новороссийский курьер» (до речі, з 
чорносотенним гаслом « Православие. 
Самодержавие. Народность» і гербом 
Росії біля імперської назви) друкуються 
статті й інформації під загальною 
рубрикою «Царские дни на святой 
Руси». Тут повідомлення про 
«державный крестный ход» під 
трикольором, про вшанування в Одесі 
дня коронації імператора Миколи 
Другого, про хресний хід в Києві з 
нагоди 140-річчя останнього, про 
«казачий сход Войска Верных Казаков 
Черноморских» (хто тільки фінансує 
цих «верных»?), про «царя, который победит антихриста», про 
«искупительную жертву святого царя Николая ІІ» та ін. Маємо 
інформації про козачі хресні ходи по Черкащині й Слобожанщині. 
А гетьманами очолювані так звані українські козачі формування 
лише байочки про себе, свою якусь уявну міжконфесійну діяльність 
розповідають в інтерв‘ю по радіо і телебаченню.Маємо на Україні 
підтримуваний вітренківцями й мирянськими інституціями 
Московсько-Православної Церкви розгул антиукраїнських хресних 
ходів, а перепинити цю російсько-імперську акцію нікому.  

Предстоятель УПЦ МП митрополит Володимир (Сабодан) вважає 
можливим діалог між керованою ним Церквою і тими, хто 
знаходиться в УПЦ КП й УАПЦ. Тут він у своїй статті в 
московській газеті «Церковный вестник» (№8) висловився так: 
«Однако количество приходов, которые находятся сегодня в 
составе УПЦ и УАПЦ не может не тревожить (это – свыше 5 тысяч 
–РП). Церковное разделение в Украине действительно имеет 
беспрецедентный масштаб, и этот фактор необходимо учитывать 
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тем, кто считает, что любой диалог между канонической УПЦ и 
неканоническими структурами является неуместным и вредным. В 
расколе с законным священноначалием и мировым православие м 
оказались миллионы людей. И если некоторая часть из них  
находится в расколе в результате сознательного выбора, то 
множество простых верующих и даже 
церковнослужителей находятся 
сегодня в канонической изоляции 
скорее из-за отсутствия надлежащего 
догматического и канонического 
образования… Поэтому… УПЦ не 
находится в надменном одиночестве, 
а открыта к диалогу с братьями, 
которые отделились от нас».  

Своїм інтерв‘ю московській газеті 
«Церковный вестник» (№8) 
митрополит Володимир (Сабодан) 
засвідчив, що в УПЦ Київського 
Патріархату є різні (його мовою) 
крила. Він зокрема сказав так: «Так, 
21 января прошлого года нами был принят один из представителей 
«уравновешенного крыла» УПЦ КП ректор Киевской богословской 
академии Димитрий (Рудюк), который передал нам обращение 

Синода этой церковной структуры на имя 
Собора УПЦ».  
Настоятель Києво-Печерського 
монастиря архієпископ Павло 
балатувався до київської ради за 
списками Партії регіонів.  Інформації про 
його відмову від депутатства в міськраді в 
пресі не було. Відтак владика певно 
знехтував рішенням Священного Синоду 
УПЦ МП від 18 квітня ц.р. про неучасть у 
виборах до органів влади єпископату і 
кліриків Церкви.  

 

СВІТ ГРЕКО- І РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
 

Підсумовуючи свої враження від поїздки до Італії, глава УГКЦ 
кардинал Любомир Гузар зауважив, що існує виразна потреба 
розвитку церковної структури УГКЦ в Італії. Вона насамперед 

має об‘єднати всіх священиків, які 
душпастирюють в Італії. Нині УГКЦ  
має в Італії душпастирського 
координатора, проте всі священики 
перебувають під опікою місцевого 
єпископа Римо-Католицької Церкви. За 
словами глави УГКЦ, розвиток 
структури УГКЦ в Італії уможливить 
«пов‘язати розсіяні парафії, мати 
спільні програми катехизації, 
розв‘язувати проблеми, які вимагають 
наявності певної системи. Гузар також 
наголосив, що найкраще, безумовно, 
було б, коли б в Італії був наш 
єпископ стабільно. Над цим 

працюємо, стараємося, щоб забезпечити таке єпископське служіння 
для всіх». Предстоятель відзначив, як позитив, те, що більшість 
заробітчан бажають з часом повернутися додому, до своїх родин, 
мають тугу за рідною землею. «Люди, які опинилися поза межами 
рідного краю,- сказав Любомир Гузар, – починають більше 
цікавитися релігією, катехизмом, хотіли би більше знати про свою 
віру». І тут важливо Церкві врахувати цей потяг, постати місцем 
зустрічей, бо ж люди, «які перестають 
контактувати з такими як вони, починають 
губитися, або ж навіть, що часто 
трапляється, хворіти психічно» (RISU – 10 
червня). 

Завдяки отцям василіанам греко-католики 
Херсона мають затишний храм на 
околиці міста. Екзарх Одесько-Кримський  
Василь Івасюк з нагоди 15-річчя 
херсонської греко-католицької громади 
провів у храмі урочисту Божественну 
літургію. Відбулося цього дня посвячення 
статуї Божої Матері. Прекрасний концерт 
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присутнім подарував хор із села Званівки і дівочий гурт з Херсона. 

Ватикан в Україні визнає тільки Московсько-Православну 
Церкву. Це все одно, що приїхавши до Індії в роки її колонізації 

Англією визнавати там тільки владу 
колонізатора. Це наш відгомін на 
відвідини під час візиту до України 
держсекретаря Ватикану кардинала 
Тарчізіо Бертоне лише офісу УПЦ МП. 
Ватикан в такий  спосіб певно віддячує 
цій Церкві за те, що вона свого часу 
всіляко перешкоджала приїзду в Україну 
Папи Івана Павла ІІ, не дала можливості 
йому відвідати (а лише через вікно авто 
побачити) християнські святині Києва, 
ніхто з її представників не прийшов на 
зустріч з Папою у залу філармонії в 
рамках спілкування його із Українською 

Радою Церков і релігійних організацій. Вже й зараз озвучено 
невдоволення УПЦ МП з приводу приїзду в Україну Папи 
Бенедикта ХVІ на запрошення Президента України. То ж, ... дощ 
іде! Похвальною лише в інтерв‘ю кардинала Бертоне з приводу 
його візиту до України була назва УПЦ МП «Російською 
Православною Церквою» (Парафіяльна газета. - №12). Це цілком 
відповідає тому, як її називає В.Путін: «Російська православна 
Церква в Україні». 

В Шаргороді на Вінниччині планують спорудити Хресний шлях 
Ісуса Христа на Голгофу. Буде збудовано 14 каплиць. Капсулу зі 
святою землею з Єрусалиму закладено в наріжний камінь першої з 
них. Будівництво обійдеться десь в мільйон гривень. Як каже 
єпископ костьолу св. Флоріана Геркулян Мальчук, «хресний шлях 
допоможе кожному глибше пізнати християнську віру. Після 
завершення будівництва Шаргород стане другим Єрусалимом, 
місцем паломництва християн зі всієї держави, бо ж подібного поки 
що немає в жодному іншому регіоні. Тут можна буде не лише 
відчути Божу благодать, а й отримати індульгенцію». Шаргород 
обрали для такої місії тому, що тут в 1937 році було розстріляно 
300 парафіян разом із ксьондзом Максиміліаном Туровським. 

 
 
 

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ 
 

В селі Хутори на Черкащині послідовниця баптизму Лариса 
Писакіна має дев’ятеро дітей. Вона є «Мати-героїня». В номінації 
«Материнство» отримала нагороду «Королева успіху». «У Слові 
Божому пишеться: діти – це нагорода від Господа», - каже 
п.Лариса. Їй 44 роки. Чоловік її, Олег, залишив сім‘ю після 
народження дев‘ятої дитини. Дивно, як він, відвідуючи 
богослужіння в баптистській громаді, міг так схибити, залишити 
стільки дітей практично напівсиротами, виплачуючи аліменти 
всього 260 гривень? Приходиться крутитися бідній жінці, щоб 
виростити дітей, навчати їх не лише в звичайній школі, а й у 
музичній (Газета по-українськи. – 5 червня). 

Нарешті громада німецьких лютеран Одеси одержала дозвіл від 
міської ради провести реставрацію кірхи св. Павла, що на кутку 

вулиці Новосельського і 
Лютеранського провулку. 
Побудований в 1827 році храм 
(архітектор Франці Боффо) 
через 70 років замінили  
більшого розміру будівлею в 
романському і готичному стилі 
архітектора Шойрембрандта. 

Храм знищила пожежа 1976 року. 
Німецька громада пропонувала на місці 
руїн побудувати новий, але місто було 
проти руйнування пам‘ятки архітектури, 
побудованої у стилі готики. При 
реставрації кірхи зовнішній її вигляд 
повністю буде відтворено, на шпилі 
поставлять хрест, а ось всередині храм 
зазнає значних змін. Раніше громада 
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мала десь 1200 парафіян. Нині – лише 500. При пожежі зазнала 
повної руйнації вівтарна частина будівлі. Тепер її перебудують так, 
що там буде розміщено методичний центр Німецько-Лютеранської 
Церкви України. Під вівтар віддадуть частину молитовного залу. 
Урочистість храму придасть його оздоблення синім, червоним і 
золотавим кольорами. Всі роботи при відбудові храму ведуть 
українські майстри. Єпископ Церкви Георгій Гюнч сподівається, 
що кошти на орган їм передадуть одновірці з Німеччини. Взагалі, 
хоч влада Одеси й шуміла з приводу необхідності збереження кірхи 
як архітектурної пам‘ятки, але коштів на її відродження не дала 
жодної копійки. Навіть не відомо куди поділися ті гроші, як  і 
пожертвували одесити на її реставрацію. Всі ремонтні кошти 
прийшли від міністерств і церковних організацій Німеччини. 

У Львові на стадіоні «Україна» 31 травня відбулося спеціальне 
богослужіння спричинене приїздом до міста члена Керівного 

органу Свідків Єгови Теодора Ярача 
з дружиною Менлітою та представника 
Всесвітнього центру СЄ з Нью-Йорку 
Джона Кікота з дужиною Лаурою. 
Україна - не перша країна їх місійної 
поїздки. Десь три години на стадіоні 
звучали промови українською та 
англійською мовами, молитви, духовні 
пісні. До Львова приїхали 
представники областей і районів 
країни. Щит інформував: «Львівські 

Свідки Єгови дуже раді приймати у себе в Галичині фактично всю 
Україну. На таке богослужіння також запрошено місіонерів з 
Польщі, Росії, США, Чехії, Німеччини, Угорщини та Іспанії, які 
служать в Україні». Всі бажаючі відвідали комплекс Центру Свідків 
Єгови Бетель в Брюховичах. 1 червня відбулося урочисте відкриття 
двох культових споруд, які Свідки Єгови побудували у Львові 
своїми силами. Голова Керівного Центру Свідків Єгови України 
Роман Юркевич зазначив: «В організації таких масштабних заходів 
ми тісно співпрацювали з мерією міста Львова, дирекцією стадіону 
та обласним відділом у справах релігій. І сьогодні нам приємно 
відзначити, що, незважаючи на різницю в релігійних поглядах, 
львів‘яни й надалі доводять свою толерантність та вміння мирно 
жити з людьми різних вірувань». (RISU/ - 2 червня). 

Як повідомив РП Леонід Михальчук, до Киселева на Волині, де раніше 
знаходився центр соцініан і була їхня академія, приїздять якісь 
віруючі, моляться біля стін будівлі академії. Проте себе вони не 
визнають аріанами чи социніанами, а називають 
кристадельфіанами. Чому раптом послідовники цієї 
християнської течії виявляють таку приязнь до соцініанської 
будівлі - те ще треба з‘ясувати. Дещо спільного у цих двох 
конфесій є, але кристадельфіани – це різновид адвентизму. Ця 
протестантська секта виникла в 1849 році. Заснована Д.Томасом, 
який виявив скепсис щодо проголошуваних засновником 
адвентизму У.Міллером дат пришестя Ісуса Христа. 
Кристадельфіани, як і адвентисти, заперечують безсмертя душі, 
старозавітне вчення про рай і пекло розглядається як язичницька 
фантазія, заперечується існування сатани як особистості та ін. 
Перш ніж здійснити обряд водного хрещення, претендент в 
кристадельфіани складає екзамен із знання Біблії. Членам секти 
обмежують спілкування, а тим більше забороняють шлюб з 
іновірними чи невіруючими, забороняють також, участь у виборах, 
службу в армії. Якщо раніше громади течії називалися синагогами, 
то тепер – еклесіями. Прибулі в Україну члени секти адресують 
себе Лондоном. 

 
 
 

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 
 
Старший пастор Церкви «Посольство Боже» Сандей Аделаджа 

стверджує, що його спільнота нічого 
не одержала від того, що мером 
Києва було обрано Леоніда 
Черновецького: «Землю нам  
виділили за Омельченка, а від 
Черновецького ми нічого не 
отримували». Хоч Черновецький і 
заявляв раніше, що він є 
парафіянином «Посольства Божого», а 
Аделаджа є для нього «духовним 
батьком», проте останній при зустрічі 
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з мером, як він заявляє, ніколи не використовував власне 
знайомство з ним аби випрохати щось для себе.  

Своє 41-річчя старший пастор «Посольства Божого» відзначив без 
особливої помпезності й запрошення на святкування когось із 
державних чиновників. Це відбулося в офісі Церкви. Він є 
просторим, а відтак вмістив всіх гостей. Сандей Аделаджа – 
виходець із Нігерії, виученик факультету журналістики 
Білоруського університету. До Києва приїхав і розпочав діяльність 
як пастор харизматичної спільноти в 1993 році. 

Враховуючи те, що в День П‘ятидесятниці апостоли спочатку 
наповнилися духом святим, а потім вийшли до людей, щоб 
проповідувати Євангелію, церква «Спасіння» міста Вишневого, 
що під Києвом, своє богослужіння на свято Трійці 15 червня 
вирішила провести в центрі міста. Від храму колона віруючих, 
оздоблена кольоровими кульками й гаслами, пройшла вулицями 
Вишневого до спеціальної сцени, з якої прозвучали проповіді, 
євангельські пісні.. Спереду колони йшов духовий оркестр, який 
виконував християнські мелодії. Увечері відбувся молодіжний 
концерт під назвою «Перспектива». Виступали музикальні і 
танцювальні колективи церкви, була показана театральна вистава. 
Учасницею заходу була минулорічна переможця конкурсу «Міс-
Україна» Ліка Роман. Колишній кримінальний авторитет Олег 
Васюр дарував свою книгу «Ощути силу перемен». 

Пастор-обманщик з Вишневого. Чого 
тільки до запамороченої нібито 
сходженням на нього Духа Святого голови 
не приходить пасторові Филипу Савочці. 
Під час зустрічі із студентами Києво-
Могилянської Академії святоша, всупереч 
біблійній заповіді «не лжесвідч», твердив, 
що нинішній глава Держкомнацрелігій 
України О.Саган свого часу в КДБ 
розробляв якісь засоби впливу на 
підсвідомість людини. Звідки тільки такі 
марева могли з‘явитися у голові того, хто 
активно охмурює вишневчан, можливо що 
й такими побрехеньками в інших темах проповідей з метою 
здобуття собі іміджу. Дивись, який він сміливий, якщо навіть проти 
державного керівника таке говорить! Але ж треба в житті бути 
Савкою, а не Савочкою. Та й Біблію шанувати! До відому 

П.Савочки, О.Саган ніколи в КДБ не працював і не має 
психологічної освіти, щоб розробляти ті проекти, які приписав 
йому пан Савочка. Після школи О.Саган служив в Армії, потім 
навчався на історичному (!) факультеті Київського педагогічного 
інституту (тепер – університету)  ім. Драгоманова, в стаціонарній 
аспірантурі Інституту філософії  (не психології – РП) ім. 
Г.С.Сковороди НАН України. Після закінчення останньої 
залишений на посаді молодшого наукового співробітника, з часом 
доріс до старшого, провідного, керівника науково-дослідницької 
групи, Вченого секретаря Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. Тут 

захистив кандидатську і 
докторську дисертацію з проблем 
православ’я. Звідси пішов на 
працю в Секретаріат Президента, 
а потім – на нинішню посаду. 
Якщо парафіяни релігійної 
спільноти до цього сприймали 
все, що говорив їм пан Савочка за 
істину, то тепер хай знають, що 
заповідь «не лжесвідч» - не для 

нього. Гадаємо, що за лжесвідчення цього пана (не хочу писати 
«пастора», бо ж дійсні пастори завжди говорять правду) можна 
притягнути і до кримінальної відповідальності. А чому б і ні, якщо 
можна і підстави є: оббріхувати людину – це завжди було гріхом. 
Сподіваємося, що серед пасторського світу України пан Савочка 
виявився єдиним, хто забув біблійну заповідь «не лжесвідч» 
(А.Колодний). 

Лідер «Посольства Божого» Сандей Аделаджа вважає, що релігія 
не суперечить політиці, бо ж «Бог створив політику, як і все 
видиме і невидиме, щоби все це прославляло його». Пастор 
зазначає, що «Посольство Боже» - це не просто догматична Церква, 
а насамперед плацдарм освіти, 
мудрості й розуміння, що піднімає 
людей і робить їх здатними до 
життя. Люди, які є вірними цієї 
Церкви, стають  освіченими, а 
відтак їм під силу вирішувати і 
громадсько-політичні завдання, 
вважає Аделаджа. 
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Пастор Церкви «Посольство Боже» Сандей Аделаджа визнає те, 

що Україна є православною країною в тому, що стосується 
культури і світогляду, але щоб вона насправді стала православною, 
то треба щоб священики розуміли Слово Боже, повернулися до 
служби і йшли до людей. Для того, щоб стати великою нацією, 
українцям, по-перше,  «потрібно позбутися ментальності «моя хата 
скраю». Треба навчитися брати відповідальність не лише за себе і 
свою родину, але й за оточуючих людей». По-друге, «не завадило б 
звільнитися від заздрощів». По-третє, «було б непогано також 
українцям навчитися терпимості до інших людей, які є іншими і 
думають по-іншому». По-четверте, «не треба ставити себе вище від 
інших...Тільки великі люди можуть визнавати велике в інших» ( 
RISU- 9 червня). 

 
 

 
МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 

 
В Україні, як це засвідчує Ольга Фриндак, що надлежить до спільноти 

«Ісламський центр», для жінок-мусульманок проблем із 
хіджабом немає. Вони вільно носять хустки як в вузах, так і на 
роботі. Згідно її слів, зняти хінджаб –це невеликий гріх. Тим більше 
це не гріх, коли зняти хустку зобов‘язують. Але є й вихід із 
ситуації. На голову жінки надягають 
звичайну бандану, а шию прикривають 
верхнім одягом. 

В селі Сонак Джанкойського р-ну згідно 
рішення Меджлісу кримськотатарського 
народу буде створено музей Номана 
Челебі-Джіхана (1885-1918). Він – 
відомий державний діяч Криму, голова 
Кримського національного уряду, 
перший Муфтій мусульман  Криму. 

140 років тому в Кефі було страчено троє 
таракташців Сеїт-Амет Емір-Алі-огли, 
Сеїт-Ібраїм Сеїт-Амет-огли і Емір-Усеїн 
Абдураман-огли. Їх звинуватили у 
вбивстві ігумена Кизилташського монастиря Парфенія. Таракташці, 
незважаючи на тортури, не визнали себе винними у смерті ченця. 
Відтак вони загинули невинними. На горі Орман-тепе, де стоїть 

пам‘ятник шеїтам, відбувся молебен. Виступаючи, Р.Чубаров 
сказав: «Якщо хочуть знищити народ, то знищують його мову, 
віддаляють його від релігії, створюють фальсифіковану історію, 
затирають національну пам‘ять». Дякуючи творцям пам‘ятника 
шеїтам, Чубаров закликав не піддаватися на провокації тих, хто, 
знищуючи мусульманські кладовища, хоче розпалити протистояння 
в Криму (Голос Крыма. - №17). 

 
 

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ 
 
Факт вандалізму мав місце на єврейському кладовищі в 

Житомирі. Невідомі спалили будиночок над могилою цадика 
Аарона, одного із учнів засновника хасидизму рабе Баал Шем-Това. 
На стінах будиночку вандали залишили свої «автографи» - свастику 
і різні надписи. Це – друге нищення іудейської святині. Подібне 
мало місце в листопаді 2007 року. Міліція так і не виявила тоді 
злодіючих. Тепер все повторилося. 

 
 

 
НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 

 
21-22 червня в день літнього сонцестояння в Києві на Співочому 

полі пройшов спеціальний фестиваль, що відтворює  
дохристиянське свято 
Купали. Дійство пчалося із 
видобування живого вогню. 
Були різні ігрища, козацькі 
розваги. На фестиваль 
завітали колективи не лише із 
різних міст України, а й із 
зарубіжжя. Окрім звичайних 
етнорозваг, проводився 
конкурс на кращу вишиванку. 
Взагалі однією із умов участі у фестивалі було вбрання в одяг з 
українською вишивкою. 

В Україні планують відкрити перший центр досліджень вірменської 
християнської традиції. Львів має восьмисотлітню історію вірмен. 
Вони виявили значний вплив на духовне життя міста. В 
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українських архівах і музейних запасниках зберігається величезний 
масив недослідженого ще ніким матеріалу, зокрема стародавні 
вірменські рукописи. Передбачається відкриття в УКУ кафедри 
вірменістики. 

Преса України переповнена з нагоди 1020-річчя хрещення Русі 
всіляким возвеличенням цієї 
Володимирової акції. Подає її  
однозначно й несуперечливо, як 
вияв Божої благодаті щодо 
українських теренів. Проте в 
окремих газетах знаходимо й 
діаметрально протилежні оцінки 
акту хрещення. Так 
«Інформаційний бюлетень», як і 

«Персонал плюс», видруковують матеріали під заголовком 
«Християнізація припинила розвиток українського суспільства, 
його філософську та релігійну думку». По суті вона на довгі роки 
відкинула наш народ на задвірки історії як самостійну і 
самодостатню етнічну одиницю. У нас була своя, цілком 
сформована віра, свій 
світогляд. Жінка була рівня 
чоловікові, бо вона – Мати-
Слава. Віра наших предків не 
приймала і не допускала 
рабства. Календар 
стародавніх русів був, як про 
нього писав М.Грушевський, 
«скелетом, риштуванням, до 
котрого чіплялися різні акти 
релігійно-поетичного і 
громадського життя». 

В Києві працює студія індійського танцю «Накшастра». Індійці 
розглядають свій національний класичний танець своєрідною 
формою йоги. З точки зору виконання індійський танець є одним із 
найскладніших у світі. При його виконанні працюють майже всі 
групи м‘язів, адже танцюють ногами, руками, головою і навіть 
очима й бровами. Кожний рух, кожний жест і погляд мають тут 
своє значення. Займатися індійським танцем можуть всі, незалежно 
від віку і статі, комплекції і фізичної підготовки. Індійський танець 

здатний виліковувати від багатьох хвороб (Газета по-киевски. -
№21). 

 
 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ 
 

Незважаючи на те, що Церква саєнтології в Україні офіційно 
незареєстрована Держкомнацрелігій, проте 
реклама книги її  засновника Рона 
Хаббарда  «Діанетика - сучасна наука 
про розум» час від часу з‘являється на 
сторінках різних газет, насамперед «Газеты 
по-киевски» . Книга пропонується як 
«взрывной бестселлер», як «Ваш вклад в 
себя». Під останнім мається на увазі ті 95 
грн, які, як «доступна ціна», мають бути 
заплачені за «Діанетику». При цьому 
саєнтологію рекламують як «прикладну 
релігійну філософію». 

Послідовники вчення Фалуньгун протягом декількох останніх років 
щоденно проводять біля 
Китайського посольства в 
Києві мирні акції протесту 
проти переслідувань їх 
організації в Китаї. Сидячу  акцію 
протесту вони влаштували й на 
Майдані Незалежності. Кожний із 
протестуючих тримав портрет 
одного із лідерів Фалуньгун,  

замучених у в‘язницях Китаю. Як 
інформує газета «Фалунь Дафа в 
мире»  (випуск №16), в Китаї 
виявлено 36 концтаборів, де у 
живих  послідовників течії 
вирізають внутрішні органи для 
продажу і наступної 
трансплантації. 
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МІСТИКА 

 
Кого тільки серед астрологів, хіромантів й окультників нині не 

зустрінеш. Серед таких на 
Полтавщині Віталій Верещагін, 
якого ще в  дитинстві визнали в 
психлікарні «психопатом», 
направили до  інтернату для 
розумово відсталих. Нині працює 
продавцем у супермаркеті. Від 
астролога втекла жінка. А далі (його 
слова): «У мене було мільйон жінок. 
Ніколи не користувався 
презервативом. Завжди вираховую 
пастродані кожної людини. Цього 
достатньо для прогнозу». Відтепер 
він заробляє лекціями з астрології, 
гаданні на картах, по руці. Благо, що 
дурнів, які «клюють на вудочку» 

цього шарлатана, вистачає. Складає гороскопи й астрологічні 
прогнози. Зареєстрував навіть «Астрологічну школу Верещагіна». 
За рік навчання в ній бере по 2,5 тис. євро (Газета по-українськи. – 
6 червня). 

Біля Михайлівського собору прямо на дорозі до фунікулера є 
фонтан бажань. На фонтані є металеві виступи. Притиснувши до 
них монету і загадавши при цьому якесь бажання, слід чекати його 
обов‘язкового здійснення. Студентка Вікторія Гребінник, яка 
щоразу приклеює до фонтану свою монетку, каже, що, за її 
спостереженнями, «значно простіше зробити це влітку. Копійки в 
цю пору приклеюються легше, а тому й бажання виконуються 
частіше влітку та навесні». 

 
 

РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 
 
 
 

РЕЛІГІЯ І СВІТ 
 
Білорусь готується підписати конкордат з 

Ватиканом. Такий вона з 2003 року має із 
Церквою Московського Патріархату. Цей 
документ закріпить правові норми відносин 
Білорусі і Ватикану  з різних питань. В 
розробці конкордату бере участь митрополит 
Тадеуш Кондрусевич, який нині очолює римо-
католиків Білорусі. 

Парк на біблійні сюжети в 2012 році збудують 
в Німеччині. Територія парку займе площу 70 
футбольних полів. Тут буде 40 різних 
атракціонів, що розкриватимуть різні аспекти 
історії християнства. В центрі стоятиме 150-метровий Ноїв ковчег, 
відтворений у натуральну величину і розміщений на воді. Будують 
дві залізниці з трамплінами на тему Всесвітнього потопу й раю і 
пекла. Тут буде й ресторан «Вавилонська башта» з панорамним 
видом на біблійні сюжети. Вартість проекту – 120 млн доларів. 

Головою Генеральної асамблеї ООН обрано католицького 
священика із Нікарагуа Мігеля д’Еското Брокманна.  

72% японців, як це засвідчило опитування газетою «Йоміурі» понад 
1800 осіб, вважають себе невіруючими. Кількість тих, хто «не 
вірить ні в що», є абстрактними агностиками постійно зростає. 
Віруючими себе визнало лише 26% опитаних. Поважають душі 
померлих 94% опитаних, 30% їх вважають, що душа людини після 
смерті перероджується, 24% - відходить до іншого світу, 18% - 
взагалі зникає.  

Могутній землетрус, якого, згідно версій вчених, чекає Близький 
Схід, призведе до руйнації храму Гробу Господнього, мечеті 
Аль-Акса, Стіни Плачіу та ін. Ізраїль знаходиться в 
сейсмонебезпечній зоні, де землетрус силою 6-7 балів призведе до 
загибелі не менше 16 тис. осіб, 90 тис. травмованих тощо. В 
Єрусалимі буде зруйновано десь 17% будівель, зведених до 
утворення Ізраїлю і в перші роки його існування. Вчені навіть 
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визначили якийсь ритм на цих землях – раз в 84 роки може бути 
землетрус. 

В Росії церква фактично не 
відокремлена від держави. 
Це засвідчує зокрема те, що 
урочисту церемонію вступу 
на посаду Президента РФ Д. 
Медведєва завершило його 
благословення Патріархом 
Московським Олексієм ІІ в 
Благовіщенському соборі 
Кремля. При цьому Глава 
РПЦ наголосив на традиціях 
співпраці в Росії влади і 
Церкви, на необхідності 
бережливого ставлення «до 
історичної і культурної спадщини нашої Вітчизни». У своєму 
вітальн  ому листі В.Путіну з нагоди його обрання Главою Уряду 
РФ Патріарх Олексій ІІ чітко визначив, що для нього «Отечество» - 

це Росія: «В прежние годы вы с 
любовью и усердием служили 
Отечеству на высоком посту 
Президента Российской Федерации.  Вы 
вернули России международный 
авторитет...». І далі: «Мне весьма 
отрадно сознавать, что в Вашем лице 
Русская Православная Церков имеет 
человека, живо реагирующего на все еѐ 
заботы и проблемы. Глибоко 
признателен Вам за возможность 
совместных трудов...» (Церковный 
вестник. -№9). 

Інститут соціально-політичних досліджень РАН своїми 
дослідженнями засвідчив зростання кількості оцерковлених 
росіян. Якщо в 2000 році їх було 7%, то в 2004-2006 роках вже 18-
16%. Зросла кількість тих, хто регулярно причащається - з 33% до 
39%. Не причащається 21%. Зросла кількість тих, хто читає ранкові 
молитви (з 8% в 2000 р. до 27% в 2006р.). Воцерковлені росіяни 
стали частіше читати Біблію (з 17% до 26,5%). Кількість 
невоцерковлених зменшилася з 33% до 24% (Мир. - №21). 

КАТОЛИЦИЗМ 
 

Ватикан розширив набір на курси з підготовки екзорцистів. 
Рішення Папи з цього приводу схвалив головний екзорцист 
Ватикану о. Габріеле Аморт: «Слава Богу, що нарешті з‘явився 
понтифік, який вирішив насправді боротися з дияволом». Якщо 

німці з метою позбавлення від демонів їдуть 
до Італії, то в Польщі  уже створено центр із 
вигнання чортів, який приймає щотижня по 
20 осіб. Самі католицькі священики 
пояснюють такий вибух уваги до екзорцизму 
збільшенням кількості сатанинських сект. 
Раніше в РКЦ був спеціальний чин 
церковнослужителя-екзорциста, але в 70-х 

роках м.ст. він був ліквідований. Нині цим терміном продовжують 
називати священиків, які спеціально підготовлені, крім всього 
іншого, до вигнання бісів від одержимих. Цих священиків готує 
Папський університет в Римі. Ватикан має тепер десь 20 
священиків-екзорцистів, а Польща – аж 50. Бенедикт ХУІ має намір 
послати в кожну єпархію по декілька фахівців-екзорцистів (Газета 
по-киевски. - №126).  

Вперше за запрошенням уряду Білорусі до країни прибув 
держсекретар Ватикану 
кардинал Тарчизіо Бертоне. 
Окрім зустрічі з державними 
чиновниками, кардинал взяв 
участь у засідання Конференції 
католицьких єпископів країни, 
відвідав благодійницький центр 
«Карітас», освятив наріжний 
камінь костьолу, який буде 
збудовано в мінському 
мікрорайо  ні Серебрянка, 
зустрівся з білоруською молоддю та ін. Окрім Мінська, кардинал 
відвідав також Гродно і Пінськ. Характерною особливістю буття 
католицизму в Білорусі є його повага до основної національної 
виявленості білорусів – їх рідної мови. Перебуваючи рік тому в 
Мінську, ми, члени редколегії РП, не почули жодного слова 
білоруською мовою від священиків у відвіданих нами в столиці 
православних храмах, зате у двох католицьких богослужіння було 
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білоруською. Більше того, висвячуючи двох юнаків у священики, в 
напучувальному слові їм наголошувалося на необхідності 
відроджувати й зберігати традиції свого народу, любити його мову. 

Ватикан оголосив відлученими від Церкви жінок, які спробують 
висвятися у священики, а також тих єпископів, які будуть 
причетними до цього висвячення. Цей Декрет Конгрегації доктрини 
віри названо абсолютним, всесвітнім і таким, що набуває чинності 
негайно. Він є відповіддю на прагнення декількох жінок-католичок 
у США стати «священиками». 

Ватикан не визнає достовірність Туринської плащаниці, датуючи 
її появу десь XIII-XIV століттям, 
але вважає її непоганим  
нагадуванням про Христові 
страждання. В квітні 2010 року  
чотирьохметрове полотно, в яке, 
згідно оповідей, було завернуте тіло 
Ісуса Христа після його роз‘пяття, 
буде вийняте із схову і виставлене 
для огляду. 25 років тому цю 
реліквію Римо-Католицька Церква 

одержала як подарунок від останнього короля Італії Умберто ІІ. 
В центрі Риму засновано парафію для духовних потреб вірних- 

традиціоналістів, як дотримуються «екстраординарної форми» 
Літургії латинського обряду. «Це важливий акт, який застосовує в 
Римі нещодавній motu proprio «Summorum Pontificum» Бенедикта 
ХVІ», - так оцінив факт заснування цієї парафії президент Папської 
комісії Ecclesio Dei кардинал Ларіо Кастрільон Ойос. 

 
 

 
ПРОТЕСТАНТИЗМ 

 
Англіканська Церква Великобританії у своїй доповіді 

звинуватила лейбористський уряд Блера і Брауна в свідомому 
поширенні ісламу на території королівства. Вона критикує уряд 
за його байдужість до розвалу британського співтовариства, від 
чого спасти його може лише Англіканська Церква. На 180 
сторінках доповіді «Мораль, але не компас», лідери Англіканської 
Церкви описують процес зради урядом основної релігійної 

спільноти країни. З цього часу Церква бере курс на свою 
переорієнтацію на консерваторів. 

61-річний єпископ Англіканської церкви з американського штату 
Нью-Гемпшир Джин Робінсон одружився зі своїм партнером 
Марком Ендрюсом. До цього в цивільному шлюбі вони прожили 
19 років. Близько 120 гостей були присутні на церемонії 
одруження. Більшість з них – представники організацій із захисту 
прав різноманітних 
меншин. Джин Робінсон – 
батько двох дітей. Заради 
партнера він розлучився. 
Робінсон, який з 2003 року 
є єпископом, першим серед 
владик своєї Церкви 
відкрито заявляє, що Бог 
допоміг  йому усвідомити 
себе гомосексуалістом. 
Американське ФБР 
забезпечило єпископу 
цілодобову охорону, бо ж про розправу з ним заявили англіканські 
фундаменталісти. Проте Робінсон - не єдиний із владик 
Англіканської Церкви, хто вдався до відкритого життя із 
партнером чоловічої статі. Більше 20 років в Канаді має 
одностатевий шлюб один із вищих ієрархів церкви Джері Джон. 

В британському місті Аккрінгтон продається будівля баптистської 
церкви, побудована ще в 1874 році. Ціна її – 400 тис. фунтів 
стерлінгів (біля 800 тис. доларів). Будинок стоїть полишеним з 
кінця 2006 року. Громада не має коштів на його капітальний 
ремонт.  

Прокуратура міста Асбеста (Свердловська обл.) в судових інстанціях 
звинувачує релігійну організацію Свідків Єгови в 

екстремістській і не толерантній щодо 
інших конфесій  діяльності. За аргумент 
тут використовується критика в єговістських 
виданнях інших релігій і зокрема 
православ‘я. При цьому прокуратура не 
знайшла за потрібне переглянути бодай 
заголовки видань того ж московського 
православ‘я, які зорієнтовані проти Свідків 
Єгови і в яких послідовники цієї 
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християнської течії називаються різними лайливими словами. 
Справа про переслідування Свідків Єгови в Росії (та й не тільки в 
РФ) вже неодноразово була заслухана в Європейському Суді. Росії 
прийшлося платити штрафи за недотримання свободи 
віросповідань. 

 
 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 

Нині в Росії мода на так звані профільні церкви. Їх створюють при 
лікарнях, університетах, військових частинах та ін. З благословення 
митрополита Санкт-Петербургського Володимира розпочалося 
втілення програми «Дитячі храми Росії». «Це одночасно буде 
церква та дитячо-молодіжний освітній центр,- зауважує владика. – 
Храм спеціально обладнають для того, щоб діти могли брати участь 
у богослужіннях. Там будуть менші, ніж звичайно, ікони та 
підсвічники. Діти зможуть прислужувати при вівтарі та співати у 
церковному хорі. Також при храмі діятиме недільна школа та 
молодіжний гурток». В єдиному в Росії православному дитячому 
садочку «Різдв‘яний» в Бєлгороді в храмі ікони розміщені нижче, 
ніж зазвичай. «Це так зроблено спеціально для того, - говорить 
завідуюча садочком Світлана Похуліна, - щоб діти могли 
доторкнутися до образів. Крім того, все оздоблення виконали в 
яскравих тонах. Деякі ікони нагадують кольорові картинки, і це 
привертає увагу дітей» (Експрес. - №77). 

Мирянство російського православ’я, об’єднане у Російський 
загальнонаціональний Союз, звернулося до Архієрейського  
собору РПЦ МП, що відбудеться 24-29 червня ц.р., з проханнями 
призупинити і не допустити в наступному гоніння на єпископа 
Чукотського Діоміда. Водночас РОНС висловлює своє обурення 
введенням в РФ паспортів з антихристиянською символікою, 
кодами і мікрочіпами й графою національність. Все це 

розглядається як гоніння на 
православних. Висловлюється у 
зверненні прохання до Собору 
призупинити це контролювання 
за допомогою елементів 
електронних систем, ввести якусь 
альтернативну систему обліку. 

На Святу Гору Афон стягнуто озброєні загони поліцейських з 
метою штурму Спасо-Вознесенського монастиря Есфігумену. 
Грецький уряд має намір виселити звідти монахів, які відмовилися 
брати участь в екуменічному русі. Обитель знаходиться в 
юрисдикції старостильної  Істинно-Православної Церкви Греції. 
Прокурор Греції оголосив монастир «національною загрозою 
країни». Поліцейські будуть діяти в інтересах «паралельної» 
громади монастиря, що визнає підпорядкування 
Константинопольському Патріархату. Протягом п‘яти років 

монастир знаходився в стані осади. До нього не підвозили 
продукти, він був позбавлений медичного обслуговування та ін. 
Монастир значимий для України тим, що тут був пострижений у 
монахи засновник вітчизняного монашества Антоній Києво-
Печерський. 

Католикос-патріарх Грузинської 
Православної Церкви Ілія ІІ, 
засвідчивши своєю присутністю на 
першому засідання парламенту країни 
свою повагу до народного вибору, ще 
до завершення засідання вийшов до 
співгромадян, які зібралися біля стін 
вищо  ї інстанції влади. Він закликав 
грузин до миру і єдності, не допустити 
дестабілізації країни в такий 
складний для неї історичний час. 

В Румунії відбулися вибори до місцевих 
органів влади. У великих списках 
кандидатів можна було знайти і 
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священиків Румунської Православної Церкви. Цей новий елемент 
виборчої кампанії не відповідає європейським стандартам. Дозвіл 
священикам балотуватися в місцеві органи влади дав Синод Церкви 
7 березня цього року, хоч не всі ієрархи РПЦ з цим погодилися. 
Дозвіл на балотування священикам дає місцевий владика і 
єпархіальна рада «тільки тим особам, які будуть визнані здатними 
захищати інтереси місцевої громади в місцевих радах». Ця ухвала 
буде діяти до тих пір, поки серед місцевого мирянства не з‘являться 
особи, здатні у виборних органах влади захищати інтереси Церкви. 

Московський Патріархат активно співпрацює із силовими 
структурами Російської Федерації. У своєму привітанні 

Приволжсько-Уральському 
військовому округу з нагоди його 90-  
ліття Патріарх Церкви Олексій ІІ 
зокрема зазначає: «Отрадно 
отметить, что на протяжении 
минувших 17 лет в Приволжско-
Уральском военном округе, 
совместно с Русской Православной 
Церковью, активно возрождаются 
духовне основы воинского служения 
Отечеству. Сотрудничество Армии и 
Церкви приносит плоды в деле 
воспитания у воинов верности 

воинскому долгу...» (Православная газета. - №20). Зауважимо від 
РП, що нині, коли Росія, як заявив її військовий міністр, має 
переорієнтувати свої ракети на 
об‘єкти України, Російська  
Православна Церква, а відтак і 
УПЦ МП, яка є її складовою, 
виховуватимуть у воїнів 
«верность воинскому долгу» - 
влучати у відповідності з 
наказами командирів у цілі на 
українських теренах. 

Сербська Православна Церква на грані розколу. Її архієрейський 
собор передав самочинно функції Патріарха голові-митрополиту 
Чорногорському Амфілохію. 93-річний Патріарх Павло 
знаходиться в лікарні. Оскільки він обирається пожиттєво, то 
частина архієреїв не погодилася з рішенням собору. Тим більше, 

що здоров‘я Патріарха покращується, він категорично відмовився 
від відставки. До того ж, згідно Статуту СПЦ, патріарха має 
заміщати старший за хіротонією ієрарх (ним є митрополит 
Загребський Іоанн), а не голова Синоду. Аскетичний спосіб життя й 
некорисливість владики Амфілохія багатьом імпонує, тому вони 
прийшли на знак протесту до стін Патріархії. Водночас є й такі, які 
звинувачують владику Амфілохія за його контакти із «косівськими 
сепаратистами». 

 
 

 
МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 

 
Конституційний суд Туреччини анулював закон, який дозволяв 

жінкам носити хустку в університетах. Це мотивувалося тим, що 
цей закон не відповідає задекларованій Конституцією світськості 
держави. 80% населення Туреччини – мусульмани. Як відомо, 
хіджаб є обов‘язковим елементом одягу мусульманки. Взагалі, 
згідно Корану, вони, виходячи на люди, мають закривати все тіло, 
окрім обличчя і кистей рук. Останнє рішення Конституційного суду 
може послужити підґрунтям для наступного вердикту про розпуск 
правлячої партії із-за використання нею релігії в політичних цілях. 
Як відомо, армія Туреччини, яка закликала поважати рішення суду, 
налаштована на збереження країною світськості. 

ХАМАС, який контролює Сектор Газу Палестинської держави, 
звернувся через керівника ісламістів Ісмаїла Ханію до Глави 

Палестинської національної 
адміністрації Махмуда Аббаса з 
пропозицією добитися 
національного примирення, 
припинити кампанію критики й 
випустити з в’язниць ісламістів. 
Аббас погодився на переговори, не  
висуваючи при цьому, як те було 
раніше, вимогу від ісламістів 
відмовитися від свого контролю над 
анклавом, зняти обмеження на 
діяльність організацій, пов‘язаних з 
ХАМАС. 
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Вибух 2 червня в посольстві Данії в Пакистані скоїла «Аль-Каїда». 

Це була помста за публікацію в датських ЗМІ карикатур на пророка 
Мухаммеда. Вивчення тіл смертників, завербованих «Аль-Каїдою» 
в Афганістані, засвідчило, що понад 80% з них страждали 
психічними чи фізичними недугами. Були серед них і такі, хто 
страждав аутизмом. 

В священному для кожного мусульманина місті Мекка з ініціативи 
короля Саудівської Аравії Абдулли відбулася конференція, 
присвячена проблемам ісламського світу й діалогу із 
християнами та іудеями. Йшла 
мова про суперечності між 
сунітами й шиїтами в ісламі і 
необхідність їх об‘єднання. 
Король Абудулла закликав не 
тільки до вирішення проблем і 
розбіжностей в ісламі, а й до 
діалогу з немусульманами. В цей 
час поруч з ним на знак єднання 
сунітів й шиїтів сидів колишній 
президент Ірану Акбар Хашемі Рафсанджані. Підтримана ідея 
саудівського монарха заснувати Міжнародну премію за «Діалог 
цивілізацій». Вирішено створити Міжнародний центр діалогу 
цивілізацій. 

Відома артистка Бріджит Бордо заплатить вже п’ятий штраф у сумі 
15 тис. євро за її збиткування щодо релігії ісламу. Тепер вона 
заявила, що мусульмани «руйнують культуру Франції»  

 
 
 

ІУДАЇЗМ 
 
Більше десяти рабинів, в т.ч. й двоє із Ізраїлю, взяли участь в зустрічі 

з проблем міжконфесійного діалогу в Катарі. Зустріч була 
гострою, особливо коли йшла мова про палестино-ізраїльські 
відносини. Проте рабин Лазар Джеймс з Тель-Авіва високо оцінив 
її, бо ж, на його думку, такі зустрічі відкривають можливості 
особистих контактів. Для декого із мусульман «це був перший 
шанс коли-небудь почути не тільки представника Ізраїлю, а й 
взагалі єврейських рабинів. В самому ж Катарі зустріч одержала 
негативну оцінку. Один із лідерів мусульман заявив, що «така 

відкритість до інших віросповідань вносить нерозбериху в 
середовище народу й ставить під загрозу нашу самобутність».  

В Ізраїлі почалася боротьба із так званим мессіанським 
єврейством. Так тут йменують тих євреїв, які вірять в Ісуса 

Христа. В Україні це є спільнота «Євреї за 
Ісуса». Спочатку мер ізраїльського міста Аріель 
вірив в те, що прибулий із США член 
єврейської місіонерської секти пастор Давид 
Оріц прилучить якісь фінанси американських 
та німецьких євангелістів для подальшої 
розбудови Аріеля. Але при цьому життя 
пастора постійно знаходилося в небезпеці. Його 

тут не любили за його віросповідання так, що 
готові були навіть вбити. В його будинку 
навіть залишили замасковану під  
подарунковий пакет бомбу, яка вибухнула. 
Більше сотні кусків металу витягли лікарі із 
тіла сина Оріца. В Ізраїлі ортодоксальні євреї 
розглядають месіанських за їх приєднання до 
християнської релігії як зрадників віри. Віце-
мером Аріеля було організовано навіть 
прилюдне спалення книг Нового Завіту. В 

Ізраїлі є спеціальна організація Яд-Лашем, яка 
займається протидією християнському місіонерству. 
Незважаючи на постійні погрози й переслідування, 
пастор Давид Оріц не збирається  повертатися до 
Брукліна. «Ні в якому разі, - говорить він. – Хіба Ісус 
народився в Брукліні? Він народився тут! Ми 
залишаємося». 

Невідомі здійснили вночі варварський напад на синагогу в 
Майямі. Сувій Тори спочатку був порізаний на кусочки, а потім – 
спалений. Побита мебля, понищені культові предмети. Потім 
будинок синагоги вандали підпалили, позбавивши цим більше 
тисячі євреїв духовного життя. Віруючим євреям приходиться 
тепер молитися в саду біля знищеної синагоги під відкритим небом. 
Злочином зацікавилася ФБР.  

В Німеччині поступово відроджується єврейська культура. До 
війни тут жило десь 600 тис. євреїв. Нині – 110 тис. євреїв чи людей 
єврейського походження. Проте це є одна із найбільших єврейських 
спільнот Європи. Значимим імпульсом до відродження єврейської 



38                                            39 
культури в Німеччині послужило відкриття тут 16 місяців тому 
синагоги «Оель Яаков» в Мюнхені. «Ми щасливі від того, що 
єврейське життя в Німеччині знову розвивається після жахливої 
історії націонал-соціалізму», - сказала канцлер Ангела Меркель, 
відвідавши Мюнхен. Нова синагога є і в Берліні. Вона має подвійні 
золоті купола й іспанський стиль архітектури. «Німеччину активно 
забудовують синагогами» - наголошує єврейська преса (Еврейский 
обозреватель. -№7). 

 
 

БУДДИЗМ 
 

Біля п’ятисот буддійських монахів взяли 
участь в демонстрації у столиці Непалу 
Катманду з вимогою відокремлення 
Тибету від Китаю. Демонстрація 
відбувалася біля колишньої королівсько  ї 
резиденції. З березня місяця такі протестні 
акції проводяться тут щодня. Непальські 
поліцейські затримали десь 450 монахів. 

 
 
 

ІНДУЇЗМ 
 
Ректором бізнес-коледжу в індійському місті Лакхнау обрано бога 

мавп Ханумана. Свого часу він, згідно епосу, зібрав армію мавп 
для боротьби із демонами і спас принцесу. «Будь-яка праця, 
благословенна Хануманом, обов‘язково буде мати успіх», -заявив 
проректор коледжу Вівера Канаді. Він довго шукав собі шефа 
доколи прийшла йому така ідея. В Ханумана у коледжі є свій 
кабінет, де стоїть великий стіл, навіть є ноутбук. На прийом-
молитву до ректора заходять босоніж. 

Святкування «Ратха-Ятри» - давнього традиційного індуїстського 
фестивалю, центральним елементом якого є рух колісниць із 
божествами, відбулося в Москві 8 червня в Парку ім.. Горького. 
В танцювальній процесії за шикарно оздобленою колісницею з 
божеством Шрі Джаганнатхом (Повелитель Всесвіту) взяло участь 
більше тисячі послідовників Свідомості Кріпни. Перед Великою 

Колісницею співав кіртан спеціально прибулий в Росію духовний 
вчитель Хануман Прошак Махарадж. На Колісниці знаходився 
духовний глава російської громади ІСККОН Бхактівіагьяна Свамі 
Махарадж (Вадим Тунеєв). «Йдучи з Колісницею плече в плече, - 
сказав один із учасників «Ратха-Ятри», - відчуваєш духовне 
єднання людей». Серед гостей було багато вихідців з Індії, які 
проживають в Москві. Працювала «Ярмарка Ведичної Культури» - 
палатки йогів, астрологів, фахівців з аюрведи, ведичної кухні та ін. 
У святі брали участь також танцювальна група Культурного центру 
ім. Дж. Неру посольства Індії, виконавці індійських бхаджанів, 
віртуози табла (індійські барабани). Завершився фестиваль 
традиційною роздачею величезного святкового торта. Як сказала 
віддана ІСККОН Навадвіпа Чатурдажі, «все було добре, Крішни 
було багато, Крішна був всюди». 

Перед початком святкування «Ратха-Ятри» в Москві в Зеленому парку, 
коли зі сцени звучала індійська музика, відповідаючи на питання: 
«Чому все таки ведична культура, а не православна?» і чи не є це 
формою «вербовки» в крішнаїзм, керівник Центру сприяння 
розвитку ведичної культури Юрій Паршиков звернув увагу на 
сприятливий вплив давньої індійської мудрості й Бхагавад-гіти 
на духовне життя світу. Інший співробітник Центру Стас Намін 
зауважив: «Поділ Бога на «нашого» і «чужого» - це лише політика. 
Бог один. Далеко більшої уваги, як на мене, заслуговують не 
релігійні відмінності, а спільність і творча позиція». Відомо, що з 
1960-х років і до своєї смерті в 2001 році музикант групи Beatles 
Джордж Харрісон займався популяризацією індійської культури і 
вчення засновника ІСККОН Свамі Прабхупади. В 1969 році вийшла 
його платівка «Hare Krishna Mantra». На святкуванні 8 червня знову 
прозвучали твори Харрісона, присвячені Крішні. 

Індійська медицина часто вдається до надто дивних і незвичних, 
як з нашого погляду, методів лікування. Так, в індійському місті 
Хайдарабаді до своєрідного, як для індуїзму, нетрадиційного 
лікування звертається Батіні Гоуд. Своїх пацієнтів він годує живою 
рибою. Тисячі індусів приїздять до нього, щоб вилікуватися 
застосовуваною Гоудом риботерапією від астми. І це при тому, що 
індуїзм забороняє вживавти м‘ясо, рибу, яйця. 
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НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 

 
В Таганському суді Москви розглядається справа народного 

цілителя й екстрасенса Григорія Грабового. Його звинувачують 
у махлярстві у надто великих 
розмірах. Згідно версій слідства, 
він брав по 40 тис. руб. за 
зцілення від захворювання або ж 
за воскресіння з мертвих. 
Прокурор, який виступив під час 
суду, просив визнати 
Г.Грабового махляром і 
ув‘язнити його на 12 років. 
Лише в 2005-2006  роках 

Грабовий в 11 випадках обіцяв 
своїм пацієнтам або зцілити, 
або ж воскресити померлих 
родичів. Адвокати підсудного 
твердять, що успіх дій 
підсудного залежить від  
точності дотримання його 
клієнтами інструкцій. 
Оскільки ті спішили 
позбавитися від приписів цих 
інструкцій, то успіхів у 
здійсненні очікуваного так і не 

відбулося. То ж Грабовий у цьому не винуватий. 
Готуючись до Олімпійських ігор, китайська влада передала в 

місцеві свої інстанції інструкцію такого змісту: «Ми повинні 
жорстоко  присікати ворожі сили у себе дома і за кордоном, 

зокрема такі як етнічні сепаратисти, релігійні 
екстремісти, терористи і Фалуньгун». 
Інформаційний центр Фалунь Дафа повідомив, 
що, починаючи з 1 січня цього року, було 
проведено 1878 арештів у 29 провінціях. Лише в 
Пекіні маємо 156 арештів. 

 
 
 

МІСТИКА 
 

 
В Кореї зображеннями тварин символізують 

різні блага, які необхідні людині. 
Черепаха дарує довголіття, качка – щасливе 
кохання, свиня – вдачу, дракон – здоров‘я, а 
короп допоможе тим, хто хоче мати дітей.  
Для виконання бажання треба стати 
навпроти обраної тварини й кинути  
монетку в кошіль, розташований 
посередині фонтану. 
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СВОБОДА СОВІСТІ 
 
 
 
 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ МАЮТЬ ВРАХОВУВАТИ 
МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ НОРМИ 

 
 
 
 
 
 

Зауваження і пропозиції 
Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ до проекту Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації (щодо запобігання діяльності релігійних культів 

деструктивного типу та тоталітарних сект)»» 
  

Аналіз запропонованого народним депутатом Г.Г. Москалем 
законопроекту, а також обґрунтування мети, завдань і необхідності 
його прийняття засвідчує бажання автора через внесення цілого ряду 
норм і положень у діючий Закон «Про свободу совісті та релігійні 
організації» «запобігти діяльності релігійних культів деструктивного 
типу та тоталітарних сект». Цьому має слугувати і спроба (хоча і лише 
в назві законопроекту) л  егалізувати в правовому полі поняття 
«деструктивний релігійний культ» і «тоталітарна секта», витлумачення 
яких дане автором в «Пояснювальній записці». Останнє практично 
запозичене у відомого російського «борця із сектами А. Дворкіна 
(Див.: Дворкін А. Сектоведение. – Нижний Новгород, 2000. – С. 34-
35).  
 Рихлість, відсутність чітких критеріїв витлумачення в 
практичному вимірі понять «тоталітарна секта», «деструктивний 
культ» (які, до речі, часто використовуються як синоніми) 
дозволятиме окремим чиновникам відносити до таких релігійних 
спільнот будь-яке релігійне новоутворення, релігійно-філософське 
вчення. За цим, на нашу думку, стоїть бажання зробити жорсткий 
контроль за діяльністю передусім неорелігійних утворень, обмежити 
її. Неорелігійні спільноти практично уже наперед «за визначенням» 
визнаються як «деструктивні», «тоталітарні». Зрозуміло, що юридичне 

утвердження такого роду термінів, порушує конституційний принцип 
свободи світогляду, совісті, віросповідання, а також норми Закону 
«Про свободу совісті та релігійні організації»; а також положення 
цілого ряду міжнародних документів, що стосуються сфери свободи 
думки, совісті і релігії, в яких задекларовано, що «кожна людина має 
право на свободу переконань і на вільне вираження їх»; рівність 
віруючих усіх віросповідань, як і релігійних спільнот перед законом. 
Такий підхід (запропонований автором) в аспекті юридичного 
узаконення означених характеристик, зокрема неорелігійних утворень, 
видається вельми шкідливим і небезпечним. Тим більше, що в 
контексті самого змісту законопроекту, запропоновані норми, які 
носять забороняючий, обмежуючий характер, посилення контролю, 
жорсткість вимог при реєстрації тощо (Див. запропоновані автором 
норми – С. 3, «Пояснювальної записки»). 
 Суперечить практиці, яка встановилася (прижилася й 
узаконена в Україні) пропозиція автора заборонити релігійним 
організаціям «орендувати приміщення в навчальних закладах усіх 
форм власності» (ст. 6). 
 Доповнення до ст. 8 Закону вводить практично 
«територіальний принцип» діяльності релігійних організацій 
(«Релігійна громада здійснює свою культову діяльність … виключно 
на території того регіону, де зареєстровано її статут»), що є 
незаконним обмеженням діяльності релігійних спільнот. Остання як 
юридична особа не має будь-яких обмежень у визначенні території 
своєї діяльності. Такий підхід суперечить і праву на свободу 
віросповідання громадян (кожного в Україні сущого), яке не 
обумовлено територіально. 
 Принцип державного регламентування організаційної 
побудови релігійних організацій пропонується автором у ст. 8, де 
фіксується право «релігійної громади єдиного віросповідання 
(конфесії) утворювати тільки одне релігійне об'єднання» а також у ст. 
9, – де містяться критерії (обмеження) в аспекті застосування 
найменування «центр», «управління»; зазначається, що «утворювати 
нове релігійне об'єднання мають право не менше ніж десять релігійних 
громад єдиного віросповідання… за умови, що хоча б одна релігійна 
громада… легально існує на території України не менше ніж 10 
років». Такий підхід є фактично порушенням конституційного 
принципу відокремлення церкви (релігійних організацій) від держави. 
Релігійні об'єднання – не політичні партії і нав'язувати їм структуру 
суспільно-політичних об'єднань держава не має права. 
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 Вважаю, що не відповідає уже апробованим нормам заборона 
«релігійним організаціям здійснювати підприємницьку діяльність» (А 
виробництво продукції церковного культового призначення, друкарні 
тощо) (ст. 13).  
 Чітку спрямованість проти неорелігійних утворень мають 
запропоновані автором доповнення до ст. 14 законопроекту, де 
йдеться про реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій, 
зафіксовані положення про те, що релігійна спільнота утворюється 
групою не «менше п'ядесяти» осіб, що досягли 18-річного віку. В 
діючому законі для цього необхідно 10 осіб. Зазначена пропозиція, як і 
інші, що відносяться до цієї статті, викличуть різне несприйняття 
релігійних організацій, а також зауваження Ради Європи, 
Веніціанської комісії, які у цьому зв'язку уже не раз робили такого 
роду зауваження. 
 Дискримінаційний аспект міститься в положенні (ст. 14) про 
«щорічну перереєстрацію у державному органі України впродовж 
перших десяти років діяльності, якій підлягають статути (положення) 
релігійних громад, які не належать до вже зареєстрованих релігійних 
об'єднань існуючих в Україні віросповідань (конфесій)». Цей принцип 
дискримінує релігійні спільноти неорелігійного спрямування, порушує 
принцип рівності релігійних організацій перед законом. 
 Можна погодитися з пропозицією про створення Державного 
реєстру релігійних організацій (ст. 15-7). В цьому є необхідність. 
 Некоректним і неправовим у відношенні до релігійних 
організацій є заміна терміну «припинення діяльності релігійних 
організацій» за рішенням суду (ст. 16). 
 Дискримінаційним і таким, що суперечить Конституції 
України (ст. 35), положенням міжнародних актів щодо сфери свободи 
совісті, віросповідання, положення (ст. 24) про те, що «іноземні 
громадяни не мають права бути членами і входити до керівних органів 
(займати керівні посади) релігійних організацій, зареєстрованих в 
Україні». Це положення є таким, що порушує право кожного 
віруючого в Україні сущого на свободу віросповідання. 
 Отже, можна зробити висновок, що запропонований 
законопроект значною мірою не корелюється з окремими статтями 
Конституції (ст. 24, 34, 35), з уже апробованими і такими, що 
виправдали себе практично положеннями Закону «Про свободу совісті 
та релігійні організації». Прийняття норм і положень (означених в 
записці) значно принизило б правові можливості свободи буття 
релігійних організацій, зокрема неорелігійних утворень проти яких, на 

нашу думку, і спрямовані запропоновані доповнення. Законопроект 
потребує серйозного і суттєвого доопрацювання. 
 

Матеріал підготував М.Бабій 
 

* * * 
 
 

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РЕЛІГІЙНОЇ СВОБОДИ 
 

Тверде переконання в тому, що свобода совісті повинна бути 
гарантована всім людям, лежить в серці Біблії. Свобода совісті містить 
у собі свободу вірити і сповна реалізовувати свій релігійний вибір, а 
також свободу не вірити, не сповідати жодної релігії, як і свободу 
змінювати свою віру, свободу створювати релігійні установи й 
керувати ними відповідно до положень своєї віри. Ми, члени УАРС, 
віддані справі зміцнення юридичного й політичного захисту свободи 
совісти і є прихильниками широкого тлумачення національних і 
міжнародних документів, що гарантують захист цієї свободи Церкви, 
покликані відстоювати принципи свободи совісті для всіх людей. 
Зберігаючи любов до ближніх, ми повинні бути готові заступатись за 
права тих груп, чия свобода совісті зневажається державою.  

 З метою проголошення і утвердження релігійної свободи для 
всіх людей в Україні 25 квітня 2001 року в місті Києві була створена 
Українська Асоціація Релігійної Свободи (УАРС) з визнанням нею тих 
принципів і засад, які має Міжнародна Асоціація Релігійної Свободи. 
МАРС була заснована у 1893 році та зареєстрована в США як 
некомерційна освітня організація. 

В усьому світі існує цілий ряд ефективних самокерованих 
регіональних і національних відділень МАРС. Завдання МАРС 
універсальні: 

1. Поширювати принципи релігійної свободи по всьому світу. 
2. Захищати й оберігати цивільне право всіх людей приймати 

релігію або переконання за власним вибором, виражати 
свої релігійні переконання в дотриманні визначених 
обрядів, проголошенні релігійних принципів і навчанні 
ним інших людей при відповідному відношенні до прав 
цих людей. 
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3. Підтримувати право релігійних організацій вільно 

здійснювати свою діяльність у будь-якій країні за 
допомогою своїх благодійних і освітніх установ. 

4. Створювати місцеві, національні і регіональні відділення, 
проводити семінари, симпозіуми, конференції і конгреси.  

 
Основні принципи діяльності МАРС такі: 
 Ми віримо, що релігійна свобода є правом, дарованим 

людині Богом. 
 Ми віримо, що законодавство й інші державні акти, 

спрямовані на об'єднання Церкви і держави, суперечать 
інтересам як Церкви, так і держави. Вони потенційно 
небезпечні для прав людини. Ми вважаємо, що дані права 
реалізуються якнайкраще за умови відокремлення Церкви 
від держави. 

 Ми віримо, що Бог призначив земній владі підтримувати і 
захищати громадян у здійсненні ними природних прав і 
керувати цивільними справами; земна влада, якщо так 
чинить, забезпечує поважне відношення і покору з боку 
громадян і їхню добровільну підтримку. 

 Ми віримо в природне і невід'ємне право людини на 
свободу совісті — сповідати чи не сповідати будь-яку 
релігію; за своїм власним вибором обирати релігію та 
переконання; змінювати релігійні переконання з веління 
своєї совісті; поширювати свої релігійні переконання 
індивідуально чи разом з іншими людьми — у 
богослужбовій практиці, дотриманні певних обрядів, 
сповідуванні релігійних принципів і навчанні інших людей 
— при поважному ставленні до відповідного права цих 
людей. 

 Ми віримо, що релігійна свобода, крім іншого, містить у 
собі право створювати і керувати відповідними 
благодійними й освітніми установами; просити й 
одержувати добровільні грошові пожертвування; 
відзначати святкові й вихідні дні відповідно до вчення тієї 
чи іншої релігії, а також підтримувати зв'язок з 
одновірцями на національному і міжнаціональному рівнях. 

 Ми віримо, що релігійна свобода й усунення усіх форм 
нетерпимості і дискримінації за релігійною ознакою є 
основою для взаєморозуміння, миру і дружби серед 

народів. 
 Ми віримо, що громадяни повинні використовувати законні 

й гідні засоби, щоб запобігати обмеженням релігійної 
свободи заради загального блага. 

 Ми віримо, що дух щирої релігійної волі викладений у 
«золотому правилі»: «То ж усе, чого тільки бажаєте, щоб 
чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви». 

 
МАРС через свої національні осередки проводить різні заходи, 

щоб донести до представників влади, релігійних організацій і ЗМІ 
важливість релігійної свободи як фундаментального права людини, що 
лежить в основі всіх інших прав.  

Установча конференція Українського відділення МАРС 
відбулася 25 квітня 2001 року в Інституті філософії НАНУ. В її роботі 
взяли участь 34 особи. Були представники УПЦ МП, УПЦ КП, УАПЦ, 
УГКЦ. Широко були представлені протестантські церкви: Об‘єднання 
Харизматичний церков, Євангельські Християни Баптисти, 
Адвентисти сьомого дня, Українська Християнська Євангельська 
Церква, Українська Лютеранська Церква, Церква Християн Віри 
Євангельської П‘ятидесятників, Церква ―Слово життя‖. Були 
представники нехристиянських релігій: Об‘єднання єврейських 
релігійних організацій, Центр Свідомості Кріпни та ін. Брали участь і 
представники нерелігійних організацій, зокрема журналу ―Людина і 
світ‖, Центру релігійної інформації і свободи УАР та ін.  

На конференції було обрано Раду Директорів УВ МАРС, його 
керівництво, ревізійну комісію. Президентом організації став 
д.філос.н. Єленський В.Є., віце-президентом – проф.. Филипович Л.О., 
генеральним секретарем – Гануліч П.В. В процесі реєстрації УВ 
МАРС Рада Директорів прийшла до рішення змінити назву і 10 квітня 
2002 року свідоцтво № 1781 було зареєстроване на Українську 
Асоціацію Релігійної Свободи (скорочено –УАРС). Скарбником УАРС 
був обраний Решетніков Ю. Є. Створено 13 обласних осередків УАРС 
в містах: Черкаси, Полтава, Кіровоград, Миколаїв, Суми, Львів, 
Чернівці, Одеса, Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Чернігів, Київ та 
у Київській області.  

УАРС прилучається до проведення міжнародних, 
всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференцій з 
питань релігійної свободи. У своїй діяльності вона співпрацює із 
Державним Комітетом України у справах національностей і релігій, 
Українською Асоціацією релігієзнавців, Відділенням релігієзнавства 
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Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, релігіє 
знавцями вузів України. 

 Для засобів масової інформації УАРС проводить прес-
конференції. Водночас вона готує науково-експертні документи з 
різних питань свободи буття релігій в Україні. Так, нещодавно УАРС 
звернулася до власників та представників ЗМІ України з приводу 
«випадків гранично упередженого висвітлення релігійного життя в 
українському медіа-просторі». У Зверненні, яке було оприлюднене 26 
грудня, зокрема наголошується на тому, що ЗМІ відіграють важливу 
роль у збереженні міжконфесійної злагоди, тому вони «не повинні 
штовхати суспільство у прірву міжконфесійної ворожнечі, 
протистояння на релігійному ґрунті та нетерпимості до релігійних 
меншин». «Свобода слова для нас так само священна, як і свобода 
совісті, говориться в Зверненні. - Але коли на тлі звинувачень на 
адресу „зловісних сект‖ демонструються відеозйомки з богослужінь 
євангельсько-протестантських Церков, до яких належать сотні 
мільйонів землян і сотні тисяч наших співвітчизників – це, погодьтесь, 
прикро. Коли розповіді про українські релігійні спільноти 
ілюструються знімками якихось невідомих релігійних зібрань на 
інших континентах, або навіть сеансів гіпнозу чи парамедичних 
зцілень – це просто непрофесійно. Майже системними стали 
узагальнення, згідно з якими правопорушення однієї особи чи громади 
поширюються на цілу релігійну течію, коли без жодних доказів (не 
кажучи про висновки правоохоронних органів) йдеться про причинно-
наслідковий зв‘язок між суспільно небезпечними діями особи та її 
релігійною належністю, коли всі релігійні вияви, котрі не вписуються 
в авторське уявлення про „своє рідне‖, тавруються і принижуються. 
Якщо одним з нас дозволяється вірити, а іншим – ні, одним можна 
висловлювати свої релігійні почуття, а іншим забороняється – то це є і 
образою людського сумління, і загрозою міжконфесійному мирові, і 
порушенням Конституції як Основного ЗаконуУкраїни». 

УАРС закликала українських журналістів до більшої 
відповідальності перед своїми читачами, слухачами й глядачами; до 
більш сумлінного поводження з фактами, до більшої вимогливості до 
своїх матеріалів, до ретельнішої їхньої підготовки. За їх словами, 
«жодна з релігійних організацій України не об‘єднує більше половини 
населення країни. Вірні Церкви, яка домінує в одному регіоні, в 
іншому є в меншості. Медійні вихватки і образи проти одних 
обов‘язково бумерангом влучать в інших в іншому місті». 

У документі наголошено, що Церкви та релігійні організації, 
зокрема і так звані «нетрадиційні», звершують значний обсяг 
суспільно важливої діяльності, допомагаючи Державі у розв‘язанні 
складних її соціальних проблем сьогодення.  

УАРС звертається і до такої форми діяльності як прес-
конференції в одному із відомих інформаційних агентств країни. 
«Релігійна свобода в Україні: проблеми та ризики» – під такою назвою 
26 грудня 2007 року в інформаційній агенції Укрінформ відбулася 
прес-конференція, яку провели: Людмила Филипович – віце-президент 
УАРС, Петро Гануліч – генеральний секретар УАРС, Олег Бай – 
керівник департаменту Міжнародної громадської організації 
«Міжнародна антитерористична єдність», Максим Васін – експерт 
Інституту релігійної свободи. На думку віце-президента УАРС 
Л.Филипович, загрозами релігійній свободі в Україні є: 

1. Бажання використати державні органи для досягнення 
вузькоконфесійних цілей. Цю тезу доповідач проілюстрував 
«Зверенням православного духовенства» до голови Закарпатської 
облдержадміністрації, голови Іршавської райдержадміністрації та до 
голови Іршавської районної ради, де баптистів, адвентистів сьомого 
дня та Свідків Єгови називають «сектами». У цьому Зверненні 
духовенство Іршавського благочиння УПЦ МП вимагає від органів 
державної влади «покласти край насиллю над православним народом з 
боку різних сект, які порушують мир і спокій у суспільстві, сіють 
розбрат і протистояння між представниками різних націй і 
народностей нашого краю». 

2. Заборона святкувати суботу, перенесення вихідних днів та 
ін. Так, Міністерство освіти і науки підготувало наказ № 607 від 
13.07.2007 р., у якому йдеться про організацію вступу до вузів 
наступного року й тестування планується провести у суботу, коли 
деякі конфесії мають день відпочинку. 

Експерт Інституту релігійної свободи Максим Васін 
проінформував присутніх про стан законодавства України у сфері 
релігійного життя. Він зокрема вказав на низку проблем, які 
вимагають вирішення шляхом внесення змін у чинне законодавство 
або ж прийняттям нових законів – вирішення питання про надання 
статусу юридичної особи релігійним центрам конфесій, відновлення 
прав релігійних організацій на постійне землекористування, право 
релігійних організацій засновувати загальноосвітні навчальні заклади 
та їх акредитація, державна реєстрація релігійних організацій та ін. М. 
Васін навів конкретні приклади немотивованих відмов у реєстрації 
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релігійних організацій, які надійшли до Інституту релігійної свободи. 
Фахівець зазначив, що співпраця із законодавцями є складною: вони 
мало обізнані у тонкощах релігійних процесів, діалог між 
парламентарями та Всеукраїнською радою церков та релігійних 
організацій є явно недостатнім. 

Генеральний секретар УАРС Петро Гануліч повідомив про 
здобутки України у сфері забезпечення прав свободи віросповідань. 
Серед них: існування в багатьох областях та районах держави 
міжконфесійних рад, які допомагають вибудовувати державно-
конфесійні та міжконфесійні стосунки; налагодження співпраці між 
окремими конфесіями, продовження міжконфесійного діалогу. 
Найкраще тут, за його словами, справи просуваються у Чернівцях, 
Полтаві, Херсоні, Тернополі. Є позитивні зрушення у 
Дніпропетровську та Сумах.  
Максим Васін додав: «Ми маємо добре законодавство. Воно дозволило 
протягом 16-ти років незалежності України розвиватися релігійній 
мережі, задовольняти потреби людей у сповідуванні чи несповідуванні 
релігії, об‗єднуватися в релігійні спільноти. Статистика свідчить, що 
релігійна мережа України зростає, що засвідчує те, що громадяни 
країни можуть реалізувати своє право на свободу віролсповідань. І це 
головний позитив. В Україні ми маємо також унікальний приклад 
міжконфесійної співпраці на всеукраїнському та регіональних рівнях. 
На всеукраїнському – це співпраця в рамках Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій, де працюють разом представники 
християнських, мусульманських та юдейських церков та релігійних 
організацій». 

 Формою роботи УАРС є виїзди його членів в різня міста 
України з метою проведення там Днів релігійної свободи. Одеса, 
Запоріжжя, Чернівці, Тернопіль, Хмельницький, Дніпропетровськ, 
Херсон, Житомир, Суми – ось їх географія. 4-6 лютого ц.р. були 
проведені зустрічі членів УАРС і співробітників Держкомнацрелігій в 
форматі круглого столу в Бориславській баптистській теологічній 
семінарії, в Стрийському аграрному коледжі і в Дрогобицькому 
педагогічному університеті ім. Івана Франка. Загальна тема 
обговорень – «Актуальні проблеми релігійного життя на Львівщині». 
На спілкування були запрошені представники влади і релігійних 
спільнот регіонів, громадських організацій і навчальних закладів.  

Українська Асоціація релігійної свободи – це позаконфесійна 
організація. Представлені в ній конфесійні спільноти налаштовані на 
утвердження в країні свободи віросповідань і формування 

толерантності міжконфесійних відносин. Діяльність її членів 
фінансують ті релігійні інституції, які до неї входять. На адресу УАРС 
подеколи звучить критика за те, що формуванням міжконфесійного 
порозуміння вона нібито сприяє діяльності нетрадиційних як для 
України релігійних течій. Звинувачення у сприянні комусь 
безпідставні хоч би тому, що серед членів УАРС є (і в більшості) 
представники традиційних конфесій. Вони напевне застерегли б від 
такої діяльності, яка йде всупереч їх інтересам. В своїй роботі УАРС 
керується як українськими, так і міжнародними правовими 
документами з питань свободи совісті й віросповідань, свободи 
діяльності релігійних організацій. Як відомо, ця свобода була 
проголошена ще в 1948 році «Загальною декларацією прав людини» 
Генеральною Асамблеєю ООН. Під гнею стоїть підпис і України. 
Стаття 18 цієї Декларації проголошує не тільки право людини на 
свободу совісті, а й її право міняти свою релігію чи переконання, 
сповідувати свою релігію одноосібно чи разом з іншими. Стаття 19, 
проголошуючи право на вільне вираження людиною своїх переконань, 
зауважує, що «це право включає свободу безперешкодно 
дотримуватися своїх переконань і свободу шукати, одержувати і 
поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від 
державних кордонів». Стаття 35 Конституції України обстоює право 
людини не тільки «сповідувати будь-яку релігію», а й «безперешкодно 
відправляти... релігійні культи і релігійні обряди, вести релігійну 
діяльність... Жодна релігія не може бути визнана державою як 
обов‘язкова». Відтак Українська Асоціація релігійної свободи працює 
в межах міжнародного і українського правового поля. Зміст 
звинувачень наших критиків засвідчує їх протиправну налаштованість, 
прагнення внести в сферу релігійного життя України деструктив і 
непорозуміння. 

 
 Петро ГАНУЛІЧ, 

 генеральний секретар УАРС 
 

* * * 
 

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
РЕЛІГІЙНОЇ СВОБОДИ 

В ІНТЕРНЕТІ 
 
 

www.uars.org.ua 



52                                            53 

АКТУАЛЬНА ТЕМА РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ 
 

 
 
 

МОРАЛЬНЕ ОБЛИЧЧЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ 
 

Останнім часом питання морального обличчя священика все 
частіше постає на сторінках газет і журналів. Окремі 
священнослужителі з різних християнських конфесій подеколи 
вдаються до зґвалтування своїх парафіянок, гвалтування дітей (навіть 
своїх рідних), під різним прикриттям до викрадання ікон, йдуть на 
співпрацю, а то й очолювання банд викрадачів автомобілів, виявляють 
пристрасть до алкоголю, пограбування церковних кас та ін. Ось в 
своєму 109 числі газета «Вечерние вести» друкує на всю сторінку 
статтю «Святых отцов сажают в тюрмы за изнасилование». А 
подібних статей в різних газетах раніше було багато. Наш часопис РП 
інформував вже про такі збочення священиків окремих Церков, але ми 
жодного разу в релігійній пресі не знайшли матеріалу про вжиті щодо 
них заходи, засудження аморальних вчинків.. Складається враження, 
що Церкви бояться виносити сміття з хати, а відтак псувати імідж 
своєї релігійної спільноти. Останнє особливо небезпечно для т.зв. 
історичних Церков, бо ж вони обстоюють думку про наявність якоїсь 
Божої благодаті в кожного священнослужителя. А ця благодать, як 
з‘ясовується, не відвертає гріх. Відтак той, хто приймає сповідь, сам 
може бути грішником. Згадаймо, чому світило нашого розуму 
Г.С.Сковорода відмовився від сповіді-відпущення. «Як же можуть 
грішники відпускати комусь гріхи», - зауважив він. До того ж ті, хто їх 
висвячував, були також грішниками. Гріхи може відпускати лише Бог 
під час свого суду, а не земні люди-священики.  

 Читаєш статті про, скажемо так, моральні злочини священиків 
і думаєш, як безсоромно вони підривають авторитет тієї Церкви, яка 
висвятила їх на душпастирство, як брешуть вони, проповідуючи високі 
принципи моралі, до яких їм особисто ох як далеко. Можна 
погодитися із проректором УКУ М.Мариновичем, який надіслав нам 
свою статтю, видрукувану ним у «Львівській газеті» 13 червня. Не для 
збиткування над Церквою чи спільнотою священнослужителів він її 
написав, а від болю душі за те, що до такого зла вдаються ті, кому 
люди вірять як Божій людині, до кого, як посередника у своїх 
відносинах з Богом, йдуть зі своїми болями. Я знаю достовірно про 

одного православного священика, який декілька років тому прибув на 
місце своєї служби із невеличкою валізою. А тепер має вже куплений 
ним у місті добротний будинок, поміняв вже третє авто. Про інше я не 
знаю, бо ж на поверхні воно «не світиться». Згадаймо висловлене в 
одному із своїх інтерв‘ю обурення Патріарха УПЦ КП Філарета тими 
священиками, які, замість душпастирювання, перетворилися у 
виконавців обрядів і з нетерпінням чекають навіть на смерть свого 
парафіянина, щоб заробити на його похованні нові кошти. В пресі 
з‘являються статті про пограбування священнослужителями 
парафіяльних кас, про факти відсутності обліку жертвоприношень 
тощо.  

 Факти моральних збочень священнослужителів – то не суто 
українське явище, а світове, не явище лише якоїсь однієї церковної 
спільноти, а й всіх інших. Відтак стаття М.Мариновича мала б 
зацікавити не тільки керівництво 
УГКЦ, а й інших Церков і 
конфесій. Навіть не стільки 
зацікавити, а спонукати до 
роздумів: а чи в моральній сфері 
життя наших священнослужителів 
все гаразд? Можна, звичайно, 
вдатися до злорадства, кричати: 
«Дивіться, що твориться в УГКЦ!». 
Але при цьому варто згадати той 
випадок із земних діянь Ісуса 
Христа, коли він запропонував 
кинути палку на грішну тому, хто 
себе вважає безгрішним. Всі ми – 
люди (в тому числі й священики), а 
відтак від можливості якогось 
морального збочення ніхто не 
застрахований. Головне – треба 
мати совість визнати це й не коїти в 
наступному те, що паскудить твою 
честь як людини, підриває 
авторитет тієї спільноти, яка, вірячи 
у твою порядність, довірила тобі 
посаду душпастиря. 

 Хотілося б наголосити ще 
на одному. В народі кажуть: в сім‘ї 
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не без виродка. Від цього, як бачимо, не застрахована навіть Церква як 
свята сім‘я. Але наші журналісти чомусь відзнаходять ось таких 
«виродків», розписують їх діяльність так, що хоч із-за цього силою 
міліції розганяй всю конфесію. А між тим це – поодинокий факт, який 
є прикрим і для тієї конфесії, в якій він трапився. Поодинокий! В 
діяльності релігійних спільнот різних конфесій є надто багато 
позитиву, але чомусь наша преса це не помічає. Їй давай лише «жарені 
факти». Рідко з‘являються статті про благодійницьку діяльність 
релігійних спільнот, про їх роботу в лікарнях, дитячих будинках, 
будинках для літніх людей, про оздоровлення дітей у спеціальних 
таборах влітку і зрештою про велику роботу конфесій з морального 
оздоровлення суспільства. Журналісти мають дивитися на релігійні 
спільноти як на духовні феномени, а не осередки злочинства і 
криміналу (А.Колодний). 

 
 

* * * 
 
 

 Мирослав МАРИНОВИЧ 
  

РОЗДУМИ ПЕРЕД П’ЯТИДЕСЯТНИЦЕЮ: 
КОЛИ В ГРІХ ВПАДАЄ СВЯЩЕНИК... 

 
Останнім часом до мене все частіше приходять люди зі 

скаргами та жалями на своїх парохіяльних священиків. Навіть якщо у 
тих розповідях є лише половина об‘єктивної правди, а решта – 
суб‘єктивні людські враження, то все одно ситуація виглядає 
тривожною. На сріблолюбство парохів і на фінансові зловживання 
скаржаться багато мирян. Хтось із парохів дозволяє собі служити 
літургію в нетверезому стані, інший ледь не прилюдно афішує свої 
аморальні зв‘язки. Почуте приголомшує і травмує. Всі згадані виразки, 
список яких кожен може легко доповнити, викривають головний гріх 
багатьох священиків: забуття своєї присяги, кричущу розбіжність між 
тим, щó вони проповідують, і тим, як живуть самі. До критики з боку 
своїх парохіян такі священики ставляться дуже жорстко й трактують її 
як гріх, що вимагає сповіді та покути. За критику вони можуть 
погрожувати насиланням на скаржника чи на його рідних тяжкої 
хвороби або навіть смерті. Побожністю людей такі священики 
зловживають, замість гідного мирянського послуху виховують у своїх 

парохіянах рабську безсловесну покору. Якщо вірити моїм 
співбесідникам, то скарги до церковної ієрархії результатів не дають. 
Принаймні таким є стійке людське враження. Не знайшовши 
розуміння, люди часом „голосують ногами‖, переходячи до інших 
церковних спільнот. Розповідають, що недавно навіть ціле село 
перейшло під руку розкольників, які наче створені для того, щоб 
підбирати зневірених. Проте й у душах тих, хто залишається, осідає 
тягар великої кривди.  

Моя душа також у великій тривозі й ваганнях. Як правильно 
вчинити? Адже Церква – це не новочасна демократична інституція, в 
якій рішення приймаються голосуванням на загальних зборах 
колективу. Існує освячена століттями специфіка. Отже, в уяві завжди 
остережно блимає червоний сигнал: „Не зашкодь!‖ Важливо також не 
зранити своїми необачними узагальненнями серця тих численних 
священиків, які ревно й самовіддано служать своїм парохіянам. Проте 
водночас є сильне відчуття, що далі замовчувати проблему не можна – 
треба бити на сполох. Адже душевні рани мирян не є меншовартісніші 
за душевні рани священиків та ієрархії. І публічність мого звернення є 
спробою довести тим мирянам, які поділилися зі мною своїми болями, 
що я не замовчую почутих від них проблем. Утім, я також не хочу 
перекласти вину на когось іншого. Проблема, про яку йдеться, є 
нашою спільною проблемою, і всі члени Церкви – самі священики, 
ієрархія, монашество, миряни – мусять замислитись над тим, яка їхня 
роль у її вирішенні.  

Найперша моя надія на відродження справжнього духу 
покликання. Добрі священики мають усвідомити, що мало дбати лише 
про свою „парохію скраю‖. Бацили розкладу і тління з сусідньої 
парохії легко можуть проникнути в неї та внести заразу. Звичайно, ми 
живемо не в ті часи, коли честь людини була понад усе. Майже зникли 
ті, що служили еталоном доблесті й честі. Проте кому, як не 
священику знати, що так довго тривати не може, що Святий Дух 
обов‘язково очистить усе від скверни, а ті, що зрослися зі скверною, з 
нею і будуть відкинуті. Отож саме в середовищі духовенства мають 
з‘явитися речники очищення, саме з нього має початися рух за 
„оздоровлення лікаря‖, бо, перш ніж братися за лікування душ вірних, 
душпастир має вилікуватися сам. 

Йдеться при цьому не про безгрішність священика – мирянин 
не може вимагати від нього святості, коли сам не може позбутися своєї 
гріховності. Йдеться про відновлення в душі „страху Божого‖ – отого 
спасенного корсета, що його дає людині віра і що стримує людину від 
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незагнузданої вакханалії гріха. В усі, навіть найславетніші періоди 
життя Церкви були священики, не гідні своєї місії. Інакше просто не 
може бути, бо всі ми люди. Проте найуспішнішими в історії Церкви 
були саме ті періоди, коли в середовищі духовенства діяв виразний 
етичний код, порушення якого вело до загального осуду і, як кажуть, 
до „неподавання руки‖. Таке правило не є порушенням Божої заповіді 
„не судити‖ – це, якщо хочете, жорстке правило священичої санітарії: 
забруднена душа священика – однаково що непомиті руки хірурга...  

Ось чому я апелюю передусім до тих священиків, які не 
чуються винними у перелічених мною провинах. Подолайте в собі дію 
сучасної світської „норми‖: не втручатися в те, що діється довкола. Ви 
краще за мене знаєте канали, якими проникає до серця священика 
спокуса. Згуртуйтеся, щоб спільними зусиллями перекрити їх! 

Принцип ієрархічності, що властивий Церкві, розвертає наш 
погляд також у бік єпископату. Я знаю, що їхня ситуація є значно 
складнішою, ніж це видається багатьом мирянам. Тому не до простого 
„стинання священичих голів‖ закликаю я владик (хоча у цілій низці 
випадків потрібно було б негайно застосувати дисциплінарні 
покарання). Мені вже випадала нагода прилюдно відзначати свою 
пошану до особливої риси Блаженнішого Любомира, який хоче, щоб і 
священики, і миряни духовно дозрівали до життя в умовах свободи. А 
цього не можна досягти з-під палиці – ми дозріваємо через свої проби і 
помилки, через відступи й покаяння. 

Проте криза, яку нещодавно пережила Римо-Католицька 
Церква в Америці, мусить бути для всіх нас великою пересторогою. 
Час від часу настає момент, коли звична людська логіка 
„невиношування сміття з хати‖ й „захисту честі мундира‖ починає 
приносити більше шкоди, ніж користі. У такий момент гласність є 
рятівною, бо вона сама по собі є ліком. Єпископ має бути батьком не 
лише для своїх священиків, а й для всіх вірних. І ті миряни, що в той 
чи інший спосіб постраждали від кривдячих дій священика, мають 
відчувати, що єпископ обстоює правду, хоч якою болісною вона для 
нього є. Саме ця потреба змусила Папу Бенедикта ХVІ під час 
недавньої поїздки до США зустрітися з жертвами священичих 
злочинів.  

Кажуть, кількість американських священиків, які переступили 
Божий і людський закон, заледве сягала 1%. І це не був лише якийсь 
специфічний злочин духовенства: заражене ним і світське суспільство. 
Однак Церква в Америці ще довго спокутуватиме їхній гріх! Я 
переконаний, що і в нашій Церкві межу переходить мізерна частка 

духовенства. Але тінь, що падає на всю Церкву, довга й усунути її 
важко. То чому ж мають страждати ті чесні священики, яких ми 
знаємо і якими всі захоплюються? 

Я певен, що багато мирян у нашій Церкві були б щасливі, якби 
дізналися з офіційних церковних джерел, що Синод Єпископів не 
просто обговорив ситуацію, яка склалася у сфері душпастирювання, а 
й вжив невідкладних дисциплінарних заходів, що усували б виявлені 
зловживання, а головне – випрацював програму радикального 
оздоровлення ситуації. Така програма, до речі, мала б враховувати не 
лише відповідальність священиків, а й їхні життєві потреби. Бо часто 
невлаштованість священика робить його менш опорним до дії спокус. 
Для мирян же публічне озвучення такої програми було б сигналом, що 
ієрархія Церкви зауважила проблему, а відтак подає їм надію. Тоді й 
заклики Церкви до мирян жити праведним життям мали б більшу 
переконливу силу. 

Мені важко визначити, якою в цьому випадку могла б бути 
роль монашества, – я маю лише виразне інтуїтивне відчуття, що ця 
роль є великою і досі мало є зреалізованою. Натомість мені значно 
легше говорити про роль мирян. Так, українські миряни, навчаючись 
жити в умовах свободи, мусять розпрощатися з трьома видами 
рабського реагування на кривди з боку священика.  

По-перше, вони мають усвідомити, що покора священику у 
його неправедних ділах є непокорою перед Святим Духом. Пошана до 
авторитету священика є благодатним скарбом нашої традиції, на 
якому зростала духовність наших предків. Проте, якщо своїми діями 
священик порушує Божі й церковні настанови (а часом і закони 
держави), в душі мирянина залишається найвищим еталоном 
авторитет Євангелія. Ніяка гріховність священика не сміє уневажнити 
цього авторитету! Й ніяка гріховність священика не означає, що його 
парохіянин тим більше може коритися спокусі. Навпаки, згуртована, 
доброчесна й доброзичливо настроєна парохія може стати духовною 
опорою для пароха у його хвилевій слабості.  

По-друге, миряни мають зрозуміти, що агресивне й засліплене 
бунтарство, – це також ознака рабського стану душі. Таке бунтарство 
не визволяє людський дух, а навпаки – його поневолює. Цивілізованим 
і гідним вільної людини є лише посередній шлях – не упокорене 
мовчання й не засліплене бунтарство, а шлях конструктивного 
реагування на проблему, що виникла.  

Нарешті, по-третє, критиканство й пошуки винних – це також 
ознаки внутрішньої несвободи. Я не втомлююся нагадувати мирянам, 
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що нам, критикуючи священиків, нема чого ставати у позу 
праведників. Кожен священик, перш ніж стати семінаристом, 
перебував у стані мирянина. Фактично немає жодного гріха 
священика, якого б не можна було знайти у мирян. Особливою є лише 
влада над людськими душами, якою він наділений і якою він може або 
скористатися на благо людини, або ж повернути її на шкоду 
людському духовному здоров‘ю. Тому боротьба за доброго священика 
– це не лише скарги на нього, висловлені йому особисто чи спрямовані 
до ієрархії. Це також молитва за свого пароха, спрямована до Господа 
Бога. У кожному священику ми маємо бачити нашого співбрата-
християнина, якому випала особлива і непроста місія. Ми молимося за 
„плаваючих і подорожуючих‖, бо вони перебувають в екстремальних 
умовах. Ми молимося за „правління і все військо‖, бо їхнє служіння 
пов‘язане зі специфічними ризиками для їхньої душі. Але ми 
молимося також за ієрархію Церкви і „чесне пресвітерство‖, бо ризики 
для їхньої душі є не меншими. Зрештою, ми, грішники, що вдячно 
приймаємо, коли хтось молиться за нас, маємо тепер молитися і за тих 
священиків, які також припустилися гріха. 

Тому сьогодні я хотів би запропонувати усім, хто читає ці 
рядки і хто має в серці добру волю, молитовно підтримати своїх 
парохів і загалом усіх священиків. Якщо когось не влаштує складена 
мною молитва, то складіть свою, але моліться: 

Царю Небесний, Утішителю! Молимося до Тебе за чесне 
пресвітерство наше, за тих, хто взяв на себе нелегкий труд бути з 
нами у наших радощах і скорботі, у сумнівах і каятті. У цей нелегкий 
час великих викликів і духовного замішання підтримай їх! 

Ти, що є Скарбом дібр і Подателем життя, обдаруй Своїми 
дарами тих Своїх слуг, які у Твоєму святому Імені ревно служать 
усім, хто зранений життям і зболений його скорботами. Хай 
запишеться у вічну Книгу життя кожен їхній вчинок, що став 
опертям для немічних і потребуючих. 

Ти, що всіх очищаєш від скверни, очисти душі тих Своїх слуг, 
які похитнулись перед випробуваннями, піддалися спокусам світу 
цього і тим самим затемнили Твій образ у своїх ділах і в своєму серці. 
Хай сповняться вони духом сокрушенним і тими слізьми, якими 
омилася душа апостола Петра після усвідомлення своєї зради.  

Відкрий їм очі на те, що кожне їхнє діло, вчинене супроти 
Твоєї волі, не тільки обтяжує їхнє власне сумління, а й підриває віру в 
серці мирянина. Хай стримає їх пересторога, що занапащення віри 
рівнозначне гріхові душогубства. 

Зроби так, щоб загоїлись рани скривджених і розчарованих. 
Зітри в їхньому серці і в їхньому житті наслідки кривд, заподіяних 
Твоїми слугами, що спіткнулися.  

Ти, що вустами священика відпускаєш наші гріхи, прости 
тепер гріх його уст! Хай від провин окремих Твоїх слуг не падає тінь 
на інших, що служать Тобі і людям з любов’ю та покорою.  

Ти послав нашій Церкві дар мучеництва й терпінь. Охорони її 
тепер від спокуси розкошів і самозаспокоєння. Ми молимо Тебе за 
мудрий провід Церкви, жертовних пастирів і вірних синів і дочок, 
якими прославиться нова сторінка її історії!  

 
 

* * * 
 
 

к.філос.н. Павло ПАВЛЕНКО 
 

ІДЕЯ НЕТЕРПИМОСТІ ДО ІНОВІРЦІВ 
В АВРААМІСТИЧНИХ РЕЛІГІЯХ 

 
Основним джерелом формування міжетнічної і міжрелігійної 

ворожнечі є священні книги різних релігій. Розглянемо це на прикладі 
іудейської Біблії, Нового Завіту та Корану. Нетерпимість до 
інакшовіруючих в будь-якій релігійній системі, особливо на стадії її 
становлення, складає чи не головну засаду її віровчення. Докази цьому 
можна віднайти у всіх авраамістичних релігіях і передусім на рівні їх 
священних текстів – в іудейському Святому Письмі, в Новому Завіті, в 
Корані. 

Так, на рівні іудейської Біблії віроповчально закріплюється 
поділ на «святих», цебто євреїв чи іудеїв, і всіх інших людей – «гоїв», 
«язичників», які «святими» не є. Писання на рівні Тори суворо 
забороняє будь-які стосунки з цими «іншими», оскільки «іншими» 
вони є саме тому, що не є «святими», а відтак є «грішниками». Саме 
поняття язичник (гой) для іудеїв за змістом було синонімом таких 
понять як грішник, нечистий.1 В єврейському тексті «гоїм» - означає 

                                            
1 Загалом назвами язичників, поруч з «гой» («гойім») також були «нохрі» 
( - чужий, чужоземний, іноземний (див.: Іс. 2:9)), «акум» (абревіатура від 
халдейських слів аобде кохабім умалулоф, які означають – «поклонники зірок 
та планет»), обед-алілім (ідолопоклонники). Існувала ще одна назва – кутами 
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«народи» (від «гой ( (gôwy) чи  (gôy))» – «язичник», «нація», 
«народ»). Це можна знайти в Книзі Єремії (10:25), у Псалтирі (2:1; 
32(33):10), у Плачі Єремії (1:10), в 2-й Книзі Хронік (36:14) та ін. Але 
оскільки ставлення іудеїв, як єдиного обраного Божого народу, до 
інших етносів було більш, ніж зневажливе, то зрозуміло, що ці інші 
народи (цебто гої), як народи не-Божі, а відтак і не-обрані, являли 
собою, згідно з такими уявленнями, грішників, до того ж грішників 
потенційних – за походженням, за природою. 

У Торі віднесено до рангу переступу й гріха будь-які стосунки 
з гоями. Правовірний іудей мав цілу низку релігійних заповідей, які 
загалом забороняли йому будь-які зносини з язичниками (Повторення 
Закону, 7). За іудейським законом, іудей стає нечистим тільки від 
дотику до мертвого (Чис. 9:6) і ще від деяких, означених законом, 
речей. Проте практично вже з часів Маккавеїв серед іудеїв стало 
існувати нічим не виправдане вірування, що за нечисте вважалися не 
лише всі язичники, а й навіть речі, що належали останнім. Тому-то 
після всіляких місць (скажімо, площі чи базару), де перебували 
язичники і навіть у випадку, коли іудей не спілкувався з язичником, а 
просто був чи проходив десь поруч, він мусив ретельно вимити водою 
руки і все тіло (Мк. 7:3-4). Зрозуміло, що ця процедура несла 
абсолютно не гігієнічну функцію, а мала передусім ритуальне 
значення. Відтак під «ближнім» в іудаїзмі розумівся виключно «свій», 
«такий, як я», одновірець.2 Всі ж інші, саме його закликали любити, 
включаючи й тих із «своїх», які з якихось причин за релігійним 
світоглядом перестали бути «своїми», є грішниками з відповідним вже 
до них негативним ставленням. 

«І став Мойсей у брамі табору й сказав: Хто за Господа до 
мене! І зібралися до нього всі Левіїні сини. І сказав він до них: Так 
сказав Господь, Бог Ізраїлів: Припашіть кожен меча свого на стегно 
своє, перейдіть, і верніться від брами до брами в таборі, і повбивайте 
кожен брата свого, і кожен приятеля свого, і кожен ближнього 
                                                                                                     
чи кутійцями називали самарян, яких іудеї вважали також і чужоземцями, й 
ідолопоклонниками, оскільки ті являли собою суміш євреїв з ассирійцями 
(точніше, з кутійцями (див.: 2 Цар. 17:24)). Смислової різниці між цими 
словами на рівні талмудичної літератури немає, вони виступають там 
синонімічними замінниками один одного. 
2 «Не будеш ненавидіти брата свого в серці своєму. Конче вияви неправду 
свого ближнього, і не понесеш гріха за нього. Не будеш мститися, і не будеш 
ненавидіти синів свого народу. І будеш любити ближнього свого, як самого 
себе! Я Господь!» (Лев. 19:17-18). 

свого.3 І зробили Левіїні сини за словом Мойсеєвим. І впало з народу 
того дня близько трьох тисяч чоловіка. І сказав Мойсей: Освятіть 
сьогодні себе для Господа, бо кожен мстився на сині своїм та на браті 
своїм, і щоб сьогодні Він дав вам благословення» (Вих. 32:26-29); «І 
сказав Мойсей до Ізраїлевих суддів: Позабивайте кожен мужів своїх, 
приліплених до пеорського Ваала. Аж ось прийшов один із Ізраїлевих 
синів, та й привів до братів своїх мідіянітянку на очах Мойсея й на 
очах усієї громади Ізраїлевих синів, а вони плакали при вході скинії 
заповіту. І побачив це Пінхас, син Елеазара, сина священика Аарона. І 
встав він з-посеред громади, і взяв списа в свою руку. І ввійшов він за 
Ізраїлевим мужем до середини мешкання, та й пробив їх обох – 
ізраїльтянина та ту жінку, аж через її черево. І була стримана поразка 
Ізраїлевих синів. І померло в поразці двадцять і чотири тисячі. І 
промовив Господь до Мойсея, говорячи: Пінхас, син Елеазара, сина 
священика Аарона, відвернув Мою лють від Ізраїлевих синів, коли він 
запалився горливістю Моєю серед них. І Я не вигубив Ізраїлевих синів 
у Своїй гордливості. Тому скажи: ось Я даю йому свого заповіта: мир. 
І буде йому та насінню його по нім заповіт вічного священства за те, 
що він запалився для Бога свого, і очистив Ізраїлевих синів. А ймення 
забитого Ізраїлевого мужа, що був забитий з тією мідіянітянкою, Зімрі, 
син Салу, начальник батькового дому Симеона. І ім'я тієї забитої 
мідіянітської жінки Козбі, дочка Цура, що був головою племен 
батькового дому в Мідіяні. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: 
Ненавидіти мідіянітів, і будете їх забивати!» (Чис. 25:5-17); «Якщо 
повстане серед тебе пророк або сновидець, і дасть тобі ознаку або 
чудо, і збудеться та ознака й те чудо, що сказав він тобі, до того 
говорячи: Ходімо ж за іншими богами, яких ти не знав, і будемо їм 
служити, то не слухайся слів того пророка або того сновидця, бо цим 
Господь, Бог ваш, випробовує вас, щоб пізнати, чи ви любите Господа, 
Бога вашого, усім своїм серцем і всією своєю душею. За Господом, 
Богом вашим, будете ходити, і Його будете боятися, і заповіді його 
будете виконувати, і голосу Його будете слухатися, і Йому будете 
служити, і до Нього будете линути. А пророк той або той сновидець 
нехай буде забитий, бо намовляв на відступство від Господа, Бога 
вашого, що вивів вас із єгипетського краю й викупив вас з дому 
рабства, щоб звести тебе з дороги, що наказав тобі Господь, Бог твій, 
ходити нею; і вигубиш зло з-посеред себе. Коли намовить тебе брат 
твій, син твоєї матері, або син твій, або дочка твоя, або жінка твого 

                                            
3 Тут і далі в цитатах курсив наш. 
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лоня, або твій приятель, який тобі як душа твоя, таємно говорячи: 
Ходімо ж і служім іншим богам, яких не знав ти та батьки твої, з 
богів тих народів, що навколо вас, близьких тобі або далеких від тебе, 
від кінця землі й аж до кінця землі, то не будеш згоджуватися з ним і 
не будеш слухатися його, і не буде милосердитися око твоє над ним, і 
не змилосердишся й не сховаєш його, бо конче заб'єш ти його, рука 
твоя буде на ньому найперше, щоб забити його, рука всього народу 
наостанку. І закидаєш його камінням, і він помре, бо жадав 
відвернути тебе від Господа, Бога твого, що вивів тебе з 
єгипетського краю, з дому рабства» (Повт. 13:2-11); «Коли буде 
знайдений серед тебе в одному з міст твоїх, які Господь, Бог твій, дає 
тобі, чоловік або жінка, що зробить зле в очах Господа, Бога твого, 
щоб недотримати заповіту, що пішов би й служив би іншим богам, і 
вклонявся б їм та сонцеві або місяцеві, або всім зорям небесним, чого 
я не наказав, і буде розказано тобі, і ти почуєш, і будеш добре 
допитуватися, а ото воно правда, дійсна та річ, була зроблена ота 
гидота серед Ізраїля, то випровадиш того чоловіка або ту жінку, що 
зробили ту злу річ, до брам своїх, того чоловіка або ту жінку, і 
вкаменуєш їх камінням, і вони погинуть» (Повт.17:2-5). Як бачимо, 
лейтмотивом усього іудейського Святого Письма можуть виступати у 
цьому сенсі слова Псалмоспівця: «Отож, ненавиджу Твоїх 
ненависників, Господи, і Твоїх заколотників бриджусь: повною 
ненавистю я ненавиджу їх, вони стали мені ворогами!...» (Пс. 
138:21-22). 

Ненависть до інакшовіруючих обстоює й Коран, бо ж і на його 
сторінках під «ближнім» розуміється лише одновірець, мусульманин, 
«правовірний», а всі інші, тобто немусульмани, постають грішниками, 
«невірними». Проте, якщо критерієм визначення іновірства в іудаїзмі 
виступає етно-релігійний чинник, згідно з яким людство 
розмежовується за принципом єврей-неєврей (чи іудей-неіудей)4, 
тобто на тих, хто належить до євреїв як богообраного народу і вже за 
однією цією ознакою потенційно вважаються «святими», і тих, хто до 
релігії євреїв немає жодного відношення, то в Корані детермінантою 
вододілу між праведниками і грішниками, а відтак і обґрунтування 
істинності ісламу, виступає головним чином негативна критика 
основних засад віровчення іудаїзму й християнства. 

                                            
4 За Торою, єврей не може не бути неіудеєм у принципі, оскільки саме євреїв 
Яхве визначив і обрав собі в ролі «свого» народу. 

«І говорять іудеї: "Християни – ні на чому!" І говорять 
християни: "Іудеї – ні на чому!" А вони читають писання. Так говорять 
ті, які не знають, подібне до їх слів. Аллах розсудить між ними в день 
воскресіння відносно того, в чому вони розходилися» (Корова 
107(113)); «І ніколи не будуть задоволені тобою ні іудеї, ні християни, 
поки ти не підеш за їх ученням. Скажи: "Воістину, дорога Аллаха є 
справжня дорога!", - а якщо ти підеш за їх пристрастями (іудеїв і 
християн – П.П.) після дійсного знання, що прийшло до тебе, то не 
буде тобі від Аллаха ні близького, ні помічника» (Корова 114(120)); 
«Просять тебе володарі Писання, щоб ти звів їм Писання з неба. 
Просили вони вже Myсy про більше, ніж це, і сказали: "Покажи нам 
Аллаха відкрито!" і їх уразила блискавка за їх несправедливість. Потім 
вони взяли собі тельця після того, як прийшли до них ясні знамення, і 
Ми пробачили це і дали Myсі явну владу. І спорудили Ми над ними 
гору при заповіті з ними і сказали їм: "Заходьте в двері, поклоняючись 
ниць!" І сказали їм: "Не порушуйте суботи!" І узяли Ми з них суворий 
заповіт. І за те, що вони (іудеї – П.П.) порушили їх заповіт, і не 
вірували в знамення Аллаха і били пророків без права, і говорили: 
"Серця наші не обрізані"5. (Ні! Аллах наклав печатку на них за їх 
невіру, і вірують вони лише мало), і за їх невіру, і за те, що вони 
прорекли на Mарйам велику брехню і за їх слова: "Адже Ми вбили 
Месію, Ісу, сина Марйам, посланця Аллаха" (а вони не вбили його і не 
розіпнули, але це лише здалося їм; і, воістину, ті, які голосять про це, - 
в сумніві про нього; немає у них про це ніякого знання, окрім 
слідування за пропозицією. Вони не вбивали його, - напевно, ні, Аллах 

                                            
5 Коли насправді таке говорили іудеї з іудейських текстів встановити не 
вдається. Як на нас, цією фразою Коран показує, що істинними поклонниками 
Всевишнього вважались завжди лише ті з іудеїв, які розуміли своє тілесне 
обрізання, як ознаку смиренності і покори Богові, тобто як «обрізання серця», 
цебто свого «духу», «розуму» (Див.: Повт. 10:16 і 30:6; Єр.4:4, 14). На цьому 
наголошує й апостол Павла про те, що істинним іудеєм є не той, хто є 
обрізаний тілесно, а передусім той, в якого обрізане серце. «Бо не той юдей, 
що є ним назовні, і не то обрізання, що назовні на тілі, але той, що є юдей 
потаємно, духово, і обрізання серця духом, а не за буквою; і йому похвала не 
від людей, а від Бога» (Рим. 2:28-29). Хоча весь контекст Павлових послань 
вказує на інше: віруючому достатньо здійснити одне лише «обрізання серця», 
тобто прийняти водне хрещення, а воно є універсальним. Тілесне обрізання 
для Павла немає значення. Іслам же навпаки – наголошує на важливості 
тілесного обрізання, але показує, що іудеї, формалізуючи цей обряд, по суті, 
спотворили його значення. 
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возніс його до себе: адже Аллах великий, мудрий! І воістину, з людей 
Писання немає нікого, хто б не увірував в нього до його смерті, а в 
день воскресіння він буде свідком проти них!) - і ось, за 
несправедливість тих, які сповідають іудейство, Ми заборонили їм 
блага, які були їм дозволені, і за відвертання ними багатьох від дороги 
Аллаха, і за те, що вони зростали, хоча це було їм заборонено, і 
пожирали майно людей даремно, Ми й приготували невірним з них 
болісне покарання. Але тверді в знанні з них, і віруючі, які вірять в те, 
що зведено тобі і що зведене до тебе, і що вистоюють молитву, і що 
дають очищення, і віруючі в Аллаха і останній день, - цим Ми дамо 
велику винагороду!» (Жінки 152(153)- 160(162)). І ще: «Ми звели 
Тору, в якій керівництво і світло; судять за нею пророки, які віддалися, 
тих, хто сповідує іудейство, а рабини і книжники – згідно з тим, що їм 
дано на зберігання з Писання Аллаха, і вони – про це сповідники. Не 
бійтеся ж людей, а бійтеся Мене! І не купуйте за Мої знамення малу 
ціну! А хто не судить за тим, що звів Аллах, то це – невірні» (Трапеза 
48(44)). Підкреслимо, «вони не вбили його і не розіпнули, але це лише 
здалося їм… Вони не вбивали його, … Аллах возніс його до себе». Цей 
текст повністю заперечує стрижневу ідею християнського віровчення 
– віру у воскресіння Ісуса Христа і прирівнює Спасителя до тих 
пророків, яких Бог свого часу возносив до себе, а це – Енох, Ілля і не 
виключено, що й Мойсей, якщо брати до уваги іудейський апокриф 
«Вознесіння Мойсея». 

Коран наголошує, що іудеї знівечили укладений завіт між ними 
і Богом, не вірили у знамення і не дослухалися до проповідей 
пророків, а християнство взагалі являє собою політеїзм, бо ж, з одного 
боку, сповідує не одного єдиного Бога, а трьох! (йдеться про догмат 
Трійці6), а з іншого – про віру в Марію як Богородицю і Заступницю.7 
Більше того, Коран спростовує Євангелію, тому що Іса, тобто Ісус 
Христос, подається, з одного боку, навіть не найбільшим пророком, а 

                                            
6 «Віруйте ж в Аллаха і Його посланців і не говоріть – три!» (Жінки 
169(171)). Тут і далі в цитатах з Корану курсив наш – П.П. 
7 «І ось сказав Аллах: "О Іса, син Mарйам! Невже ти сказав людям: 
"Прийміть мене і мою матір двома богами окрім Аллаха?" … Я (Іса – П.П.) 
не говорив їм нічого, крім того, про що Ти мені наказав: "Вклоняйтеся 
Аллаху, Господу моєму та Господу вашому" … Аллаху належить влада над 
небесами і землею і тим, що в них, і Він владний над будь-якою річчю!» 
(Трапеза 116(116)-117(117), 120(120)). 

одним із посланців Аллаха8, а з іншого – не Сином Божим, мотивуючи 
це тим, що в Аллаха в принципі не може бути дітей.9 Поруч з цим, 
наголошується на недоречності визнавати ще когось собі за «пана», 
цебто «Господа» (як відомо, Ісус Христос для християн є Господом), 
окрім Всевишнього, тобто Аллаха, хто б той не був – книжник 
(священик), чернець, а чи ж сам «Mесія, син Mарйам» (Покаяння 
31(31)). Водночас Коран чітко дає зрозуміти, що оскільки Іса є 
пророком і посланцем Аллаха, то й Євангелія, яку він проповідував 
«дарована» Аллахом, тобто насправді вона не може вважатися 
«Євангелією Христовою», як це обстоює християнство: «І відправили 
Ми слідами їх Ісy, сина Mарйам, з підтвердженням істинності того, що 
послане до нього в Торі, і дарували Ми йому Євангелію, в якій 
керівництво і світло, і з підтвердженням істинності того, що послане 
до нього в Торі, і з керівництвом і вмовлянням для богобоязливих. І 
нехай же судять володарі Євангелії за тим, що звів в ній Аллах. А хто 
не судить за тим, що звів Аллах, ті – розпусники. І Ми звели тобі 
Писання з істиною для підтвердження істинності того, що послане до 
нього з Писання, і для охорони його. Суди ж серед них за тим, що звів 
Аллах, і не слідуй за їх пристрастями вбік від істини, яка прийшла до 
тебе. Всякому з вас Ми влаштували дорогу й путь» (Трапеза 50(46)-
52(48)). 

«Вони говорять: "Будьте іудеями або християнами – знайдете 
пряму дорогу". Скажи: "Ні, - громадою Ібрахіма, ханіфа, адже він не 
був з багатобожником"» (Корова 129 (135)); «О ви, що увірували! Не 
беріть іудеїв і християн в друзі: вони – друзі один іншому. А якщо хто 
з вас візьме їх собі в друзі, той і сам з них (такий, як вони – П.П.). 
Воістину, Аллах не веде людей неправедних!» (Трапеза 56 (51)). 
Зауважимо на тексті «вони говорять: "Будьте іудеями або християнами 
– знайдете пряму дорогу». Хто вони, що говорить таке? - Ні іудеї, ні 
християни, ні тим паче взяті вони разом, ніколи не проповідували 
таких положень, за якими, щоб знайти «пряму дорогу», тобто стати 
сповідниками істинного віровчення, слід без різниці бути або іудеями, 
або християнами. 
                                            
8 «Ми дали Myсі Писання і вслід за ним Ми відправили посланців; і Ми 
дарували Ісі, синові Mарйам, ясні знамення і підкріпили його Духом Святим» 
(Корова 81(87)); «Mесія, син Mарйам, - лише посланець» (Трапеза 1:80); «Ось 
взяли Ми з пророків завіт – і з тебе (Мухаммеда – П.П.), і з Hyха, і Ібрахима, і 
Myсы, й Іси, сина Mарйам, і взяли з них суворий завіт» (Сонми 7(7)). 
9 «Аллах – лише єдиний Бог. Достославніший Він того, щоб в Нього було 
дитя» (Жінки 169(171)). 
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Одначе, негативне ставлення до інакшовіруючих в Корані 

проявляється не лише на суто богословському рівні, а й на відвертій 
неприязні до немусульман як людей гріха, невірних аж до фізичного їх 
знищення. Боротьба з невірними в основному передбачає ведення 
війни з іудеями і християнами. «Бийтеся з тими, хто не вірує в Аллаха 
і в останній день, не забороняє того, що заборонив Аллах і Його 
посланець, і не підкоряється релігії достеменною - з тих, яким послано 
Писання, поки вони не дадуть відкупу своєю рукою, будучи 
приниженими. І сказали іудеї: "Узайр – син Аллаха10". І сказали 
християни: "Месія – син Аллаха".11 Ці слова в їхніх вустах подібні до 
слів тих, які не вірували раніше. Хай уразить їх Аллах! До чого вони 
відвернуті! Вони узяли своїх книжників і ченців за панів собі12, окрім 
Аллаха, і Mесію, сина Mарйам. А їм було наказано поклонятися лише 
єдиному Богові, окрім якого немає божества. Хвала Йому, вище Він 
того, що вони Йому додають в співучасники!» (Покаяння 29(29)-
31(31)); «І вбивайте їх, де зустрінете, і виганяйте їх звідти, звідки 

                                            
10 Коментарі сходяться на тому, що під Узайр‘ом слід розуміти Езру чи Ездру 
– відомого реформатора і кодифікатора Тори, ймовірно автора біблійної 
«Книги Ездри». Одначе заувага Корану, що іудеї називали Ездру «сином 
Аллаха», цебто «сином Бога (Яхве)» не знаходить історичного 
підтвердження, особливо в тому сенсі, як це говориться про Месію, тобто що 
«Mесія – син Аллаха», тобто що, згідно з християнським віровченням Ісус 
Христос є у прямому сенсі Сином Божим. 
11 Також: «О володарі Писання! Hе чиніть надмірно у вашій релігії і не 
кажіть проти Аллаха нічого, крім істини. Адже Mесія, Іса, син Mарйам, - 
лише посланець Аллаха і Його слово, яке Він кинув Mарйам, і дух Його. 
Віруйте ж в Аллаха і Його посланців і не говоріть – три! Стримаєтеся, це – 
краще для вас, Воістину, Аллах – лише єдиний Бог. Достославніший Він того, 
щоб в Нього було дитя. Йому – те, що в небесах, і те, що на землі. Досить 
Аллаха як поручителя!» (Жінки 169(171)); «Месія, син Mарйам, - лише 
посланець, пройшли вже до нього посланці, а мати його – праведниця. 
Обидва вони споживали їжу. Поглянь, як роз'яснюємо Ми їм знамення; потім 
поглянь, до чого вони відвернуті!» (Трапеза 1:80). 
12 Йдеться про розмежування християнської церкви на клір і мирян. У межах 
цієї системи миряни сприймають священнослужителів і справді як «панів», 
називаючи їх своїми «отцями», при чому всупереч відомим євангельським 
настановам самого Христа не називати, окрім Бога, нікого з духовних 
наставників ні «вчителями», ні «отцями», ні «наставниками». «А ви 
вчителями не звіться, бо один вам Учитель, а ви всі брати. І не називайте 
нікого отцем на землі, бо один вам Отець, що на небі. І не звіться 
наставниками, бо один вам Наставник, Христос» (Мт. 23:8-10). 

вони вигнали вас: адже спокуса – гірша, ніж вбивство! І не бийтеся з 
ними в забороненої мечеті, поки вони не стануть битися там з вами. 
Якщо ж вони битимуться з вами, то вбивайте їх: така відплата 
невірних!» (Корова 187(191)); «Невже ви боїтеся їх? Адже Аллаха слід 
більше боятися, якщо ви віруючі. Бийтеся з ними, - покарає їх Аллах 
вашими руками, і зганьбить їх, і допоможе вам проти них, і зцілить 
груди в людей віруючих і видалить гнів з їх сердець» (Покаяння 
13(13)-15(15)). При чому боротьба з іновірцями постає не як 
необхідність, а як священний обов‘язок, до виконання якого слід 
заохочувати кожного правовірного13, оскільки «Аллах любить тих, які 
б’ються на Його шляху».14 Примітно, що боротьба з невірними буде 
тривати доти, доки «вся релігія буде належати Аллаху», тобто до 
повного навернення всіх в іслам і знищення всіх невірних.15 Тим же, 
хто буде битися з невірними і в цій боротьбі буде переможцем або ж 
загине, такого чекає від Аллаха «велика винагорода».16  

Як бачимо, на підставі й іудейської Біблії, і Корану, шануються 
лише одновірці, натомість всі «інші», «інакші», іновірці 
ідентифікуються як грішники і на цій підставі заслуговують 
відповідного обходження з ними аж до жорстокого покарання і 
забиття. Якщо в іудаїзмі грішниками постають всі неіудеї, то в ісламі – 
немусульмани; якщо в іудаїзмі грішниками вважаються всі народи, 
окрім єврейського і тих з язичників, які стали прозелітами, тобто 
прийняли іудаїзм, то в ісламі розмежування на свій-чужий проходить 
у світоглядній площині: якщо «своїм», «нашим» є винятково 
мусульманин, то, відповідно, «не-своїм», «не-нашим» вважається 
будь-хто, хто мусульманином не є. Але якщо в іудаїзмі «обраним» чи 

                                            
13 «Бийтеся ж на шляху Аллаха! Зараховується це тільки самому тобі, і 
спонукай віруючих. Можливо, Аллах утримає лють невіруючих: адже Аллах 
сильніший в люті і сильніший в покаранні!» (Жінки 86(84)); «О ви, що 
увірували! Бийтеся з тими із невірних, які близькі до вас. І хай вони знайдуть 
у вас суворість. І знайте, що Аллах - з богобоязливими!» (Покаяння 124(123)). 
14 «Воістину, Аллах любить тих, які б‘ються на Його шляху рядами, ніби вони 
– щільна будівля!» (Ряди 4(4)). 
15 «І бийтеся з ними (невірними – П.П.), доки не буде більше спокуси, а (вся) 
релігія буде належати Аллаху» (Корова 189(193)); «І бийтеся з ними, доки не 
буде спокуси, і релігія вся буде належати Аллаху» (Здобич 40(39)). 
16 «Хай же б‘ються на шляху Аллаха ті, які купують за найближче життя 
майбутнє! І якщо хто б’ється на шляху Аллаха і буде вбитий або переможе, 
Ми дамо йому велику винагороду» (Жінки 76(74)). 
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«Божим народом» постає винятково єврейський17, то в ісламі – всі 
мусульмани, ким би вони не були (в тому числі й за етнічним 
походженням). Іншими словами, якщо іудейське Святе Письмо ділить 
світ на євреїв і неєвреїв (тобто язичників, при чому той єврей, який з 
тих чи інших причин перестав бути іудеєм вважається гіршим за 
язичника; в цьому контексті показовим є приклад ставлення євреїв до 
самарян як недо-євреїв), то Коран – на вірних і невірних Аллахові осіб. 

 
 
 
 

(Продовження в наступному числі РП) 
 

                                            
17 Навіть ті з язичників, які ставали прозелітами євреями як «обранцями 
Божими» стати не могли, бо ж за Торою завіт було укладено з єврейським 
народом (йдеться про завіт, який Всевишній уклав з євреями через Мойсея), 
між тим прозеліти, оскільки по крові вони були язичниками, вважалися 
учасниками лише Ноєвого завіту (Бут. 9:9), вони зобов‘язані були виконувати 
лише так звані «сім законів Ноєвих синів», а відтак звільнялися від виконання 
всієї Тори, тобто від усіх 613 заповідей, дотримання яких для єврея було 
обов‘язковим; не зважаючи на те, що Писання і Талмуд загалом позитивно 
відзивається про прозелітизм, у талмудичній літературі до іудеїв з язичників 
відчувається дещо підозріле ставлення, а то й прямо як до іновірців, тобто 
вороже, і навіть звучить відверте небажання навертати їх в іудаїзм. 

НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
 
 
 
 
Віра й культура. - №14. –Вінніпег (Канада), 2008. До чергового 

числа річника, який видруковує Українська Православна Церква 
Канади і останнє видання числа якого було в 2004 році, ввійшли 
переважно статті, присвячені професору-богослову Степану 
Ярмусю. Тут є привітання отцю відомих церковних діячів і 
науковців, оцінки його праць і різні думки про нього як богослова і 
людину. 

Сітарчук Р. З історії Адвентистів сьомого дня в Полтаві. – 
Полтава, 2007. – В брошурі подається історія громади АСД міста 
Полтави. Розкриваються різні етапи розвитку адвентизму на 
Полтавщині. Автор пише про головні аспекти державної політики 
щодо адвентистів сьомого дня.  

Пірен М.І. Соціологія релігії. –К., 2008. Хоч книжка й значиться як 
підручник із соціології релігії, але власне таку функцію в 
навчальному процесі із цієї релігієзнавчої дисципліни він виконати 
не може. Книга скоріше розкриває місце релігії взагалі у 
суспільному бутті. Релігійні спільноти в багатому різноманітті їх 
вияву, які має вивчати соціологія релігії, залишилися поза увагою 
автора. Наявні розділи з питань антропології релігії, особливостей 
християнського віровчення і культу, соціальних вчень різних 
конфесій та ін. Автор виявила при написанні книги свою 
православно-християнську заангажованість. 
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КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ, СЕМІНАРИ 
 
 
 
 
 

У ЛЬВОВІ НА БАЗІ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ 
ВІДБУЛАСЯ ХVШ-а МІЖНАРОДНА 

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙ В УКРАЇНІ» 
 

Її учасники - науковці із 
44 міст України, Білорусі, 
Польщі,  Словаччини, Росії, 
Литви, США і Канади, 
представники різних Церков та 
релігійних організацій, місцевих 
органів влади, журналісти 
обговорили низку актуальних 
проблем, пов'язаних із історією 
християнства, його сучасних 
конфесій, розвитком 

богословської та релігієзнавчої думки в Україні, сакрального 
мистецтва, музейництвом та охороною сакральних пам'яток. Активно 
працювали два "круглі столи" на теми: "Особливості державно-
церковних відносин в Україні: стан, перспективи розвитку і шляхи 
вдосконалення" і "Митрополит Михайло Левицький та його доба". 

З особливим зацікавленням учасники наукового форуму 
заслухали і обговорили доповіді провідних науковців України, серед 
яких були професори, доктори наук Анатолій Колодний, Ярослав 
Дашкевич, Вікторія Любащенко, Володимир Овсійчук, Михайло 
Шалата, Володимир Мокрий, Роман Кирчів, Віктор Ідзьо, доценти, 
кандидати наук Олександра Киричук, Роман Сітарчук, Наталія 
Діанова, Микола Бандрівський, Іван Паславський, Юрій Волошин, 
Едуард Кардош, Ольга Липка, Ірина Гаюк, Петро Шкраб'юк, Феодосій 
Стеблій, Галина Гучко, Олег Турій, директор Львівського музею 
історії релігії Зоряна Білик, працівники відділу у справах релігій та 
національностей Львівської обласної держадміністрації Роман Кураш, 
Устим Хаварівський та інші. 

Варто також відзначити, що секційні засідання, окрім 
приміщення Музею, працювали в Духовній семінарії та академії 
Української Православної Церкви Київського Патріархату (УПЦ-КП), 
а "круглі столи" безпосередньо в актовому залі засідань Львівської 
обласної держадміністрації та Львівській духовній семінарії св. Духа 
Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ). 

Традиційно до початку роботи міжнародної наукової 
конференції були опубліковані заздалегідь прислані доповіді її 
учасників, що завжди певним чином стимулює ефективність такого 
форуму. Принагідно також зазначу, що перший такий науково-
релігієзнавчий захід на базі чинного Львівського музею історії релігії 
відбувся 27-30 травня 1991 р. Тоді під час роботи "круглого столу" на 
тему "Історія релігій в Україні" було зроблено 25 виступів-
повідомлень з Києва, Львова, Москви, Ленінграда, а також із США та 
Канади. У першому збірнику з цієї тематики опубліковано всього 14 
статей-доповідей (сьогодні - 266 (!), присвячених різним питанням з 
історії релігії, релігійної думки та суміжних ділянок досліджень. У 
вступній статті "Початок дослідницької праці" з нагоди виходу у світ 
першого наукового збірника Музею історії релігії (м. Львів) "Релігія в 
Україні" професор Ярослав Дашкевич зазначив: "Львівський осередок 
дослідження минулого і сучасного релігій в Україні не може брати - і 
не бере - на себе завдання стати центром студій такого напряму. Він, 
однак, хоче бути однією з ланок у розгортанні наукового 
релігієзнавства у загальноукраїнському масштабі". Сьогодні можемо 
відповісти ствердно: слова доктора історичних наук, директора 
Львівського відділення Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України стали пророчими. 
Щоправда, нині, крім перших і постійних промоторів конференції 
Львівського музею історії релігії, Львівського відділення Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН 
України та Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. 
Сковороди НАН України долучилися Інститут українознавства ім. І. 
Крип'якевича НАН України, Український Католицький Університет та 
відділ у справах релігій та національностей управління внутрішньої 
політики Львівської обласної держадміністрації. 
 

Матеріал підготував С.Боруцький 
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 
 
 
 
 

ШВЕДСЬКІ ЛЮТЕРАНИ ** 
 
 Говорячи про буття лютеранської конфесії в Україні, ми часто 

наголошували на тому, що, окрім десь 40 громад німецьких лютеран і 
42 – українських, у нас в країні є ще одна громада лютеран шведських. 
Декілька років ми просили херсонських релігієзнавців написати про 
них до рубрики «Сторінка конфесії» часопису «Релігійна панорама». 
Тільки після відвідування нами в червні цього року села Зміївки, де 
згідно інформацій нібито й діє ця громада, зрозуміли, що то не легко 
щось написати про цю громаду, бо ж вона, скажемо так, існує 
віртуально. Храму не має, не має свого постійного пастора, своєрідно 
злилася з німецькими лютеранами, прагнучи водночас зберегти щось 
своє, окремішнє. 

 
ШВЕЦІЯ – ПРОТЕСТАНТСЬКА КРАЇНА.  
Швеція – одна із скандінавських країн. Чисельність населення 

її нині становить біля 9 мільйонів. З них шведів – 90%. 87% населення 
країни відносить себе до лютеран. Християнство 
до Швеції принесли місіонери-франки ще в 
першій половині ІХ століття, але повністю  
християнською країна стала значно пізніше. 
Першим запроваджувачем християнства в Швеції 
вважається св. Ангар (831р.). Особливо воно 

поширилося тут за правління Ерика Святого. В 30-х роках ХVІ 
століття в країні внаслідок Реформації державною релігією стало 
лютеранство. Відкриту реформаторську діяльність в Швеції 
започаткував Клаус Петрі (1439-1552), який вчився у 
Віттенбергському університеті (Німеччина). За короля Густава Вази 
(1523-1560) лютеранство поширилося по всій країні, навіть перейшло 
у підконтрольну Фінляндію. Швеція є конституційною  монархією. 
Під час коронації король повинен виголосити лютеранське Сповідання 

                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій 
релігійній течії. 
** Сторінку конфесії підготував докт..філос. наук, прфесор А.Колодний. 

віри. Лютеранство має в Швеції статус державної 
релігії. Умовами членства в Церкві не обов‘язково є 
хрещення. Її членами тут стають автоматично, якщо 
хтось з батьків є лютеранином. Іммігранти-лютерани 
також автоматично зараховуються до Шведської 
Церкви. Остання організована за територіальним 
принципом. Як правило кордони адміністративних 
одиниць – комун співпадають з кордонами парафій. 
Понад 2,5 тис. парафій Шведської Церкви об‘єднані в 
пасторати, які, в свою чергу, входять до штифтів-
єпархій. Їх в країні 13. Очолюють єпархії єпископи. «Першим серед 
рівних» єпископів вважається архієпископ Упсальський. Хоч Церква й 
є помітним лісо- і землевласником, але основним джерелом одержання 
коштів для неї є так званий церковний податок. Закон Швеції не 
забороняє зміну віросповідань. Проте в ньому сказано, що це є 
можливим за умови вступу до якоїсь іншої, визнаної державою 
християнської спільноти. Окрім шведських лютеран, в країні діють 

Шведський місіонерський союз, спільноти 
Християн віри євангельської-п‘ятидесятників, 
Естонської Лютеранської Церкви, римо-
католиків, Армії спасіння. Є ще баптисти, 
методисти, адвентисти сьомого дня, 
православні чотирьох юрисдикцій,  бахаї, іудеї 
та ін. Шведські соціологи фіксують падіння 
релігійності населення країни. Так, 
протестантський соціолог Густавсон відзначає, 

що державні лютеранські храми відвідує десь 3% населення країни. 
  
ПОЯВА ШВЕДСЬКИХ ЛЮТЕРАН НА УКРАЇНСЬКИХ 

ТЕРЕНАХ. 
В Російську імперію шведські колоністи попали в кінці ХVІІІ 

століття, коли за велінням цариці Катерини ІІ відбувалося освоєння 
Причорноморського степу. На терени Таврійської губернії прибули 
постраждалі шведи з острова Даго, який постійно заливався водою 
припливів Балтійського моря. В 1782 році вони на березі Дніпра 
заснували село Альт-Швендендорф (Старо-Шведське). Нині це землі 
Бориславського району Херсонської області. У 1787 році в 
Швендедорфі було збудовано дерев‘яну церкву. Через 12 років біля 
шведських новоселів поселилися німці-колоністи, заснувавши село 
Шлангендорф. З 1860 по 1929 роки шведська і німецька лютеранські 
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громади існували самостійно, хоч з 1915 року шведське й німецьке 
поселення – Альт-Шведендорф і Шлангендорф - злилися в одне село. 
Певно з метою збереження етнічної ідентичності (бо ж релігійні 
вірування у шведів і німців практично однакові) існувала заборона на 
одруження шведа (-ки) з нешведкою (-ом). У 1929 році велика група 
шведів разом із своїм пастором виїхали на батьківщину.  

В 1885-1887 роках в шведському і німецькому поселеннях 
було збудовано два храми-близнюки на честь св. Івана і святих Петра 
й Павла. В 1929 році храми ці були закриті. Проте будівлі їх 
збереглися до наших днів, незважаючи на те, що в роки соціалізму в 
них розміщувалися і клуби, і млин, і склади, і конюшні. В архітектурі 
обох храмів відчуваються мотиви романського стилю.  

 
ШВЕДСЬКІ ЛЮТЕРАНИ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ УКРАЇНІ  

Німецька лютеранська 
громада села Зміївки 
(нинішня українська назва 
Шлангендорфа) в 1992 році 
одержала поруйнований храм 
святих  Петра й Павла для 
його використання під час 
богослужінь. Проведені 
відбудовчі роботи дали 
можливість німецькому 
пастору освятити його уже в 

1995 році. Розбудова споруди продовжується й по ці дні. Нині громада 
німецьких лютеран нараховує до 85 своїх членів (без дітей). До 
дитячого хору залучено тут 30 дівчаток і хлопчиків віком 9-14 років.  

Оскільки шведська громада не має свого постійного пастора, 
то її вірні відвідують богослужіння в храмі німецьких лютеран. До 
того ж,  і храм її у Вербівцях (нинішня українська назва Альт-
Швендендорфа) передано Православній Церкві. Проте, як розповіла 
нам Марія Емельянівна Мальмас, сімдесятирічна шведка, декілька 
разів на рік до своїх одновірців все ж 
приїздять пастори з Швеції. Це – Стефан 
Байєр, Карл Тиск або Чарлз Кутасс. Вперше 
вони приїхали в 1989 роц  і через 60 років 
після припинення діяльності громади. 

 Шведські лютерани проживають в 
основному у селі Вербівка, що належить до 

Зміївської сільської ради. Тому часто в офіційних звітах помилково 
пишуть, що громада шведських 
лютеран діє в Зміївці. У цьому 
доля істини є. Коли до громади 
шведських лютеран приїздить 
хтось із пасторів з Швеції, то 
богослужіння він проводить в 
німецькому лютеранському 
храмі Зміївки з  

14-ї години, бо ж храм у 
Вербівцях передано 
Православній Церкві, де 
священиком є Олександр Квітка. 
Нині в Верхівцях, як нам 
розповідали, нараховується 46 
шведських сімей. Це десь 360 
осіб шведської національності, 
180 з яких є працюючими. Із-за 
відсутності місць для 
працевлаштування молодь залишає село. Двадцять хат в ньому вже 
пустує. Шведські сім‘ї складаються переважно з двох дітей. Лише в 
двох їх є по п‘ятеро, а в одній – семеро дітей. Оскільки в обох 
лютеранських селах відсутні  національні школи, то діти навчаються в 
школі з українською мовою викладання, що, зрозуміло, як і поява 

змішаних шлюбів, від‘їзди молоді на 
навчання або на працю до великих міст, не 
сприяє етнозбереженню. Проте, як це нам 
розповіла Марія Емельянівна, вона своїх 
дітей навчила шведській мові, а вони – вже її 
внуків.  

Зрозуміло, що при такому стані речей 
говорити про збереження на перспективу 
шведської лютеранської громади в Вербівцях 
не приходиться. Не відбудеться із-за мовного 
бар‘єру і її онімеччиння. При наявності 
храму тут естафету могли б перехопити 
українські лютерани, хоч і це 
проблематично, бо ж шведи все ж прагнуть 
зберегти свою національну ідентичність, а 
українські лютерани дотримуються Східного 
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обряду в богослужіннях. Збереженню шведськості вербівчан  
безумовно сприяє розширення й урізноманітнення їх зв‘язків із 
матірною землею, поїздки до Швеції і прийом гостей звідти. В пресі 
промелькнуло повідомлення, що під час приїзду восени до України 

короля Швеції Карла Густава з 
дружиною Сільвією він має 
намір відвідати Зміївку (точніше 
– Вербівці). Намір його 
зрозумілий , але ж куди й до кого 
ж він там їхатиме, чи готова 
громада прийняти у себе такого 
великого гостя. А може якраз 
його приїзд стане значимим для 
відродження шведського 
поселення на українських 
теренах. Швеція – багата країна. 
Вона може допомогти своїм 
одновірцям у налагодженні не 
лише економічного, а й 
національно  -духовного життя. 
Мешканці села шведського 
походження не втратили свої 

традиції: вони співають стародавні 
шведські молитви, не забули мову 
своїх предків, готують по-шведському 
страви. Бідою українських шведів є 
те, що вони не мають якогось свого 
всеукраїнського національно-
культурного об‘єднання, видавництв і 
видань, навчальних закладів рідною 
мовою, відзнаходження  місць праці 
серед хоч якогось шведського 
оточення. Як вище зазначалося, 
відсутня постійно функціонуюча 
шведсько-лютеранська громада. Все 
це призводить до того, що молодь вже не дотримується сповна 
шведських традицій життя, погано знає шведську мову.  
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ЦІКАВО ЗНАТИ 
 

На півночі Перу біля міста Чіклайо 
археологи виявили храм, вік якого 
становить десь 4,5 тис. років. 
Побудували його попередники великої 
цивілізації інків індейці моче. Храм 
збудовано з глини. Довжина споруди 
становить 20 метрів. Моче були 
землеробами. Вони будували іррігаційні 
споруди і широко використовували 
природні добрива, розмножували лам й 
інших тварин. Розвинутим у них був 
морський промисел. 
Американські вчені довели,  що живе 
існувало на Землі за тисячі років до 
того часу, коли відбулися «дні 

творіння Божі». В Гренландії науковці з Пенсільванського 
університету виявили новий вид бактерій, які зуміли вижити, 
провівши в «льодовому полоні» на 
глибині біля трьох кілометрів понад 
120 тис. років. Ці бактерії здатні 
існувати в умовах низької 
температури, при високому тиску, 
недоліку кисню і бідному для 
харчування середовищі. А якщо таке 
є можливим на Землі, то воно 
можливе й на інших планетах. 
Характерно, що ці мікроорганізми 

настільки малі, що вони 
навіть проникають через 
фільтр мікробіологічної 
очистки. Архебактерії 
нещодавно виявили і на 4,5-
кілометровій глибині біля 
Ньюфауленда. Вони здатні 
виживати й при температурі 
в 100 градусів. Вчені 
вважають, що 2/3 всієї 
біомаси нині знаходиться 

під землею. 
Американські вчені відтворили зовнішність Ісуса Христа. В 

Колорадо (США) на основі 
зображень Туринської плащаниці за 
допомогою нових комп‘ютерних 
технологій вирахувано всі параметри 
тіла й відтворено об‘ємну фігуру 
Спасителя. На основі  цього 
виліплено гіпсову модель. Як 
з‘ясувалося, Христос був високим, 
струнким і красивим чоловіком. За 
розрахунками фахівців, ріст Ісуса був 
182 см., а вага – 79,4 кг. Відтак він 
був вищим на голову за своїх 
сучасників. Перше зображення Ісуса 
Христа відоме 544 роком. Її виявили 
в монастирі св. Катерини на горі 
Синай. За  переказами її подарував 
обителі імператор Юстиніан. Ікона 
схожа майже фотографічно, десь на 
45 спільних рис із зображенням на 
плащаниці, яка, до речі, була 
невідома художнику. Співпадають 
розташування очей, носа і рота. Очі 

дуже великі, ніс тонкий і довгий, борода розділена, наявна 
заглибинка під нижньою губою, шия тонка і довга, статура 
худорлява. Волосся з лівого боку падає на плече, волосся справа 
коротше.  
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Дорогий читачу! 
 

Редакційній колегії часопису хотілося б працювати одночасно з 
урахуванням Ваших інтересів і потреб. Але ми не знаємо, хто 
передплачує наш часопис, читає його? Не знаємо, чи задовольняє він 
нашого читача і щоб наш читач хотів від нашого видання? Тому 
просимо Вас при бажанні: 
 

1. Назвати себе, свій фах, місце праці. 
2. Відзначити, яка інформація часопису більше всього Вас 

цікавить і чи приходиться Вам нею користуватися нею у своїй 
діяльності? 

3. Що Вам подобається в змісті часопису, а що не подобається? 
4. Чого Ви чекаєте від нас? 

 
Заздалегідь вдячні Вам за Ваш лист-відповідь. 
 
Пишіть нам на поштову або електронну адреси: 
01001, Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4, кім. 323 
E-mail: uar-press@online.ua 
 



Продовження. Поч. 2-й crop, обкладинки.
Причини постання нетрадиційної релігійності вичленувати складніше. Вони 

мають переважно індивідуальну зорієнтованість, виявляються на духовному рівні і не 
завжди можуть вербалізуватися. Нині кожна людина все більше відчуває свою 
самість. А  ще Фейербах писав, що чим яскравіша індивідуальність, тим сильнішою 
стає у неї потреба в особистому богові. Творчо мислячу особу вже не влаштовують 
релігії, які ґрунтуються на обрядових пишнотах і утвердженні гріховної природи 
людини, релігії, які працюють «на масу». Відбувається уособистіснення релігії.Люди- 
на шукає таку релігію, яка врівноважила б її психіку, зробила б її впевненою у сімей
ному й індивідуальному бутті. Нові релігії вчать людину не тому, що десь після смер
ті буде з нею, а наділяють її практичними рекомендаціями вирішення своїх нинішніх 
життєвих проблем, здолання негативних «неграм», нагромаджених в минулі роки 
життя. Користуючись навіть науковми здобутками, людину в них вчать тому, як жити 
в повсякденні, як бути здоровим, як зробити життя не випробуванням, а радістю. 
Традиційні церкви не сприймають це, бо ж вони вважають, що людина задоволення 
має одержувати не тут, в її земному бутті, а там -  в потойбічні. Прагнення людини 
бути щасливою у цьому світі для них постає навіть як «витівка сатани». В НРТ на зміну 
трансцендентному, всемогутньому і всезнаючому Богу приходить Бог іманентний і 
динамічний, що залучає людину, як своє творіння, до партнерства з ним. На місце 
спасіння завдяки вірі у спокутувальну жертву Ісуса Христа приходить віра в дароване 
спасіння Духом Святим через просте наслідування кожним у своєму житті прикладу 
праведної поведінки і думання Спасителя. На зміну гаслу «як я можу спастися» в НРТ 
приходить гасло «як я можу стати щасливим».Неорелігії відтак дають можливість 
людині збагнутий певну гармонію Всесвіту, відзнайти своє місце в ньому. І це прива
блює в них. Віруючій людині кращою здається ось ця синиця в жмені, ніж той жура
вель в небі ~ обіцянка потойбічного блаженства, який йде від традиційних спільнот..

Криза європоцентричної цивілізації спонукає до спроб синтезу західної та східної 
релігійних традицій, інтенсифікації творення різних релігійних експериментів, що 
постають як релігійні новотвори. Водночас нові релігійні течії постають для молоді 
одним із засобів пізнання західного світу, оволодіння фахом, навчання іноземній мові 
тощо. До зовнішніх причин поширення НРТ відноситься та своєрідна духовна інтер
венція різних зарубіжних конфесійно зорієнтованих місій, які в пошуках нових катехі- 
заційних територій відчули незахищеність духовності українця від зовнішніх ідейних 
впливів і невміння історичних церков функціонувати в умовах демократичного сус
пільства, вести свою активну місіонерську роботу.

Загалом же процес росту в Україні НРТ (хіба що за винятком харизматів) вже стабі
лізувався. Деякі з них функціонують на рівні однієї-п'яти громад. Це засвідчує їх майбут
тя як сукупності релігійних меншин. Звуженню поширення НРТ сприяє і те оговтання до 
місіонерської роботи після тривалої «сплячки» і споживацьких настроїв, що нині вия
вляють традиційні церкви. Розбудова Української держави на принципах української 
національної ідеї також формуватиме громадську думку про неорелігії як інородне тіло 
в українському соціумі. Але завжди слід мати на оці те, що вибір особою своєї релігії -  
це надзвичайно складний і тривалий інтелектуальний і психологічний процес. Він зав
жди передбачає наявність духовних і конфесійних альтернатив. Випадковість та праг
матизм у виборі неорелігійної течії спричиняє нетривкість у духовному світі особистості 
нетрадиційної релігії, можливість швидкої зміни її, а то й переходу на позиції релігій
ної вільнодумності. Такі факти є і вони непоодинокі. Особливо серед молоді і представ
ників єврейської нації, які активно поповнили НРТ.

Професор Анатолій КОЛОДНИЙ



РЕЛІГІЄЗНАВЧА АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА

в ід д іл ен н я  р ел іг іє зн а в с т в а  іф н а н у  за п р о ш у є  до вст у п у , ін с т и т у т  філосо
фії імені Г.С.Сковорodu НАН України оголосив прийом до аспірантури. Особливі
с тю  його є те , що вступні екзамени т у т  е своєрідним конкурсом відділів. Три 
місця державного замовлення віддаю ть ти м  абітурієнтам , які набрали найбіль
ше балів під час вступних екзаменів і за реферат. В ід так  може бути  та к , що в 
один із відділів Ін с т и т у т у  (в то м у  числі й у  релігієзнавчі відділи) м ож уть н ав іть  
пройти всі поступаючи з його фаху, якщо вони найкраще складуть екзамени. 
Вступники до аспірантури складаю ть з 15 вересня тр и  екзамени: з фаху ( до Від
ділення релігієзнавства -  з релігієзнавства), з філософії т а  з іноземної мови. Біле
т и  перших двох екзаменів є в бібліотеці Ін с т и т у т у  філософії, а про вимоги щодо 
екзамену з іноземної мови треба обов'язково дізнатися в Центрі вивчення інозем
них мов (Трьохсвятительська, 4). вступники до аспірантури пиш уть тако ж  
реферат (24-30 стор.), тем у якого слід узгодити із керівником Відділення. Рефе
р а т  здається разом із документами. Про їх перелік можна дізнатися у  відділі 
кадрів (тел. (044) 279-27-06 -  Євдокія Филимонівна). Прийом документів до 1 верес
ня. Якщо в державну аспірантуру приймаю ть за конкурсом, т о  в цільову (опла
чувану) без конкурсу -  за позитивними наслідками складання екзаменів. Окрім 
стаціонарної, наявна ще й заочна цільова аспірантура. Термін навчання в аспі
рантурі -  тр и  роки на стаціонарі і чотири заочно.

Відділення релігієзнавства ІФ НАН України здійснює також  прикріплення для 
написання дисертаційних робіт за направленнями і з гарантуванням оплати  
навчання. При цьому екзамени не складаються, але аб ітур ієн т має засвідчити 
наявні у  нього здобутки з релігієзнавчих досліджень, подати затверджений роз
горнутий план-анотацію дисертаційної роботи, наявні видруки, пройти співбе
сіду у  Відділенні.

Теми дисертаційних роб іт аспірантам і пошуківцям визначає Відділення. 
Вони м аю ть  виконуватися в руслі планових тем  відділів чи науково-дослідниць
ких груп.

Відділення має тако ж  докторантуру. В докторантуру приймаються особи 
за вузівським направленням з гарантуванням оплати їх навчання.

Аспіранти, пошуківці і докторанти прикріплюються до одного із відділів Від
ділення, одержують наукового керівника-консультанта, складаю ть кандидат
ські екзамени, беруть участь в наукових конференціях, які проводить Відділення, 
видруковують в працях Відділення чи його часописах свої с т а т т і,  користую ть
ся Бібліотекою релігієзнавця, залою релігійної періодики. Дисертації свої вони 
захищ аю ть на засіданні Спеціалізованої Ради Відділення за трьом а фахами -  
філософія, історія чи соціологія.

Наш а адреса: 01001 Київ, вул.. Трьохсвятительська, 4; 
ін с т и т у т  філософії НАНУ.

Телефони: (044) 279-48-12; (044) 279-04-18; (044) 278-51-49.
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