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Шановний Читачу! Насамперед від імені релігієзнавчої спільноти України, редакційної колегії 
нашого часопису, від себе особисто вітаю Вас з Новим роком. Хай він принесе Вам побільше добра 
і вдач, відзнайдення себе у своїй сродності і міцного здоров’я. Дякуючи за те, що Ви в році прой- 
дешньому не зрадили нас, ми будемо прагнути того, щоб і в 2009 році «Релігійна панорама» задо
вольняла ті Ваші запити, із-за яких Ви продовжили своє буття в чині нашого читача.

Роки летять, особливо для мене, надто швидко. Кожний — лише 365 днів. Коли в шатрово
го цигана питали, як ви можете пережити холодну пору року, то він відповідав: «А скільки там 
її: сентяп, тяп і май». Так тяпає і життя. Але відзначивши своє 72-річчя, я, згадавши лист отця 
Блажейовського із Риму, де він, зокрема, пише, що йому скоро 99, а тому, поки ще не старий, 
маю зробити те й те, кажу, що маю середній вік, а відтак, започаткувавши видрук «Релігійної 
панорами», звабивши на чтиво її певний загал мудрих людей, маєш не кректати, а працювати, 
робити часопис цікавішим, змістовнішим, очікуваним, як того бажає читач, маєш запевнити його 
у своїх здоровленнях.

Щ е один рік залишився позаду. Він нелегким виявився для нашої країни із-за економічної 
кризи, спричиненої прагненнями Президента В.Ющенка усунути із свого небосхилу Юлію Тимо
шенко політичної кризи, руйнації з його ж волі і діянь команди Майдану, яку він прирівняв навіть 
до сміття, зростання виявів аморальних вчинків і злочинів, алкоголізму і сирітства.

Релігійне життя країни 2008 не знало особливих потрясінь. Відбулося на державному рівні від
значення недоювілею хрещення Київської Русі. Приїзд на 1020-річчя Вселенського Патріарха 
одержав суперечливу оцінку. З  одного боку, своїм візитом він заявив, що Церквою-матір’ю для 
Українського Православ’я є Константинополь, а відтак він має право на вирішення його подальшої 
долі, а не тільки, може й не стільки, Москва. Хоч всі зауважили, що в своїх судженнях в Києві вла
дика Варфоломій не був таким однозначним, як раніше, коли Константинополем відкрито визна
валася канонічна територія Московського Патріархату лише в межах до 1686 року. Патріарх не 
натякував навіть на можливість визнання ним паралельної канонічної православної спільноти 
подібно тому, як це він визнав в Естонії. Більше того, із першого свого виступу на Майдані Вар
фоломій наголосив на необхідності боротьби із етнофілетизмом, тобто розбудовою Церков за 
національно-територіальним принципом. В такий спосіб він відповів Ющенку, який у своєму 
виступі на Софійському майдані ледь не благав Варфоломія визнати законність України мати свою 
Помісну Православну Церкву. При цьому Ющенко розраховував на те, що, організувавши 
зустріч і прийом Вселенського Патріарха навіть на значно вищому рівні, ніж Президента Туреч
чини, коли той приїздив до нас, він в такий спосіб розчулить Варфоломія і той тут же вдовольнить 
побажання Президента України. Але не тут то було! Варфоломій надто хитрий. У нього одне — на 
язиці, а інше — в голові. Константинополь не хотів сваритися з Москвою. Напередодні зустрічі в 
Фанарі у вересні глав православних церков Константинопольський патріарх думав скоріше, як зва
бити Олексія II приїхати на неї. Він може й прибув до Києва із-за цього, бо ж Ющенко створив 
йому сприятливі умови для особистої зустрічі із Московським владикою. Варто було Віктору 
Андрійовичу, який побажав своєю поїздкою в райони стихій на Івано-Франківщині завадити, як 
він це оцінює, піару тут прем’єра Юлії Тимошенко, непродумано залишити в Києві недоглянутим 
Варфоломія (бо ж на другу половину дня планувалося відкриття подвір’я Константинопольської 
Церкви в Києві і вечір-прийняття в Палаці Україна, як цим скористався Московський Патріарх і 
за півдня умовив Варфоломія діяти далі у бажаному для себе руслі. Відтак очікуване для України 
від візиту до неї Вселенського Патріарха (а в цьому він повторив візит Папи Івана Павла II) не 
послідували. Хіба що Віктор Андрійович мав ще одну нагоду пропіаритися і не тільки на заходах 
зустрічі (бо ж вони не були за формою заходами відзначення ювілею), а й на виготовленій опісля 
монеті Варфоломій-Ющенко. То ж плакали наші грошики не відомо чи вартого чогось для країни 
організованого недоювілею.

Продовження еа 3-й стор. обкладинки.



№  12’ 2008

Головний редактор:
А. Колодний

Редколегія:

Л.Филипович 
О. Недавня 
П. Павленко

Засновник:
Українська Асоціація 

релігієзнавців 
(Центр релігійної інформації 

та свободи)

Свідоцтво К В № 4407 від 

20.07.2000 р. 
Державного Комітету 

інформаційної політики, 
телебачення і радіомовлення 

України

Адреса редакції:

01001, Київ-1, 

Трьохсвятительська 4, 

к. 323.

Тел.(044) 279-04-18, 

Факс: 279-48-12.

e-mail: uar-press@online.ua

Передплатний індекс:
2 1 9 5 3  

Каталог видань 
Журнали України

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16

ЗМІСТ
Релігійне життя України.......................................... 2

Суспільне буття релігії і Церкви............................ 2
Православ’я ............................................................. 9
Світ і греко- і римо-католицизму......................  12
Життя протестантів.............................................  13
Харизмати України...............................................  14
Мусульмани в Україні.......................................... 16
Іудейський с в іт ....................................................  17
Нові релігійні течії України.................................18
Інші релігії ...........................................................  18
Містика в Україні....................................................18

Релігія в сучасному світі........................................  20
Релігія і світ........................................................... 20
Католицизм............................................................. 21
Протестантизм........................................................ 23
Православ’я ............................................................ 24
Мусульманський світ............................................ 26
Будизм ..................................................................  28
Індуїзм..................................................................... 28
Інші релігії ..............................................................29
Містика..................................................................  29

Свобода совісті..........................................................ЗО
Межі впливу держави і церкви па процеси 
формування й утвердження відкритого 
громадянського суспільства................................. ЗО

Актуальна тема..........................................................37
Патріарх РПЦ Олексій II помер..........................37
Сандей Аделаджа і банк Кінгз Кепітал..............40

Актуальна інформація............................................. 45
Сторінка числа......................................................... 46

Конфесіологія релігії........................................... 46
Періодизація історії релігії і її типологізація ...  48
Загальні закономірності еволюції релігії............50
Феномен первісної релігії.................................... 54
Етнічні релігії в їх сутності і різноманітності. .. 56
Світові релігії........................................................ 58
Християнство як релігійно-моральна парадигма.... 60 
Особливості конфесійного розвитку релігій. . . .  63 
Православ’я як синтез етнічності та вселенскості. .. 66
Унійні пошуки в християнстві............................ 68
Протестантизм як рафіноване християнство. . . .  70
Харизмати як постмодерне християнство..........72
Іслам як релігія способу життя............................ 73
Релігійний плюралізм у сучасному світі:
проблеми розвитку............................................... 75
Міжконфесійні відносини у формах їх вияву. .. 76

mailto:uar-press@online.ua


2                                                                             3 

РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ 
 

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій на черговому своєму 

засіданні 16 грудня звернулася до Президента, Прем’єр-міністра і спікера ВР 
з проханням вдосконалити систему державно-церковних відносин, зокрема 
вирішити питання про відновлення права про постійне землекористування 
релігійних спільнот, звільнення від аукціонів з набуття права на оренду земельних 
ділянок та нерухомого майна державної та комунальної власності, зменшення 
ціни на природній газ до рівня тарифів для населення, дозволити релігійним 
організаціям засновувати приватні навчальні заклади світського характеру різних 
форм та рівнів акредитації та ін. Відтак йде мова про вирішення низки 
проблемних питань, пов’язаних зі створенням належних умов для Церков і 
релігійних організацій у здійсненні ними духовної, морально-виховної та іншої 
суспільно-значимої діяльності. У Зверненні наголошується на тому, що «реальна 
ситуація свідчить про те, що на сьогодні в Україні спостерігається брак розуміння 
з боку представників влади загроз, які несуть в собі бездуховність, аморальність, 
пропаганда розпусти та «вільного кохання», масштабна пропаганда тютюнових 
виробів, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, подружня безвідповідальність, 
відсутність підґрунтя релігійних цінностей у вихованні дітей та молоді тощо. 
Духовні лідери вважають, що ці загрози можуть бути подолані лише шляхом 
налагодження стратегічного партнерства між Державою і конфесіями на різних 
рівнях можливої їх взаємодії, що передбачає спільну відповідальність за моральні 
цінності, здоровий розвиток українського суспільства. Окремо у Зверненні 
наголошено на необхідності запровадження законодавчої заборони на 
приватизацію, продаж та відчуження іншим способом стороннім приватним 
особам та комерційним організаціям колишніх культових та інших церковних 
будівель, які підлягають поверненню релігійним організаціям у відповідності до 
зобов’язань України перед Радою Європи. 

У своєму українофобському захопленні і підспівуванні Церкві Московського 
Патріархату Чернігівська міська рада ліквідовує навіть рішення обласної 
Ради, Вищого апеляційного суду України (???) про передачу Катерининської 
Церкви єпархії УПЦ КП. Керуючись мотивом не розпалювати в подальшому 
загострення міжцерковного протистояння (Московсько-православній Церкві вона 
передала все, що та тільки просила), необхідністю ремонту будівлі, яка, як 
пам’ятка архітектури, знаходиться в критичному стані, міськрада передала храм 
(точніше – повернула) історичному заповіднику «Чернігів стародавній». 
Катерининська Церква мала стати кафедральним собором Чернігівської єпархії 
УПЦ КП. 7 грудня козацька громада УПЦ КП вже провела в ній літургію з нагоди 
престольного свята. Катерининська Церква збудована в 1715 році на честь 
перемоги чернігівських козаків під проводом полковника Якова Лизогуба у 1708 
році під Азовом. 

Львівська міська рада виключила із порядку денного своїх засідань питання про 
звільнення у 2009 році від орендної плати за землю у частину платежів, що 
надходять до міського бюджету від монастирів і чернечих домів, на суму 44,7 тис. 

грн. Попередньо пропонувалося звільнити від цієї плати лише Онуфріївський 
монастир (19,4 тис. грн.), монастир св. Йосипа (21,6 тис.) та чернечий дім св. 
Йосафата (РІСУ). 

Одеське богословське товариство започаткувало проведення зустрічей на честь 
знаних богословів. Наголошувалося, що сучасне богослов’я не є здобутком 
винятково тих конфесій, до якого належав той чи інший богослов. Своїми 
працями вони збагачують взагалі всю християнську богословську думку. 20 
грудня у храмі Андрія Первозванного УГКЦ одеські богослови провели читання з 
нагоди 40-річчя смерті знаного німецького теолога-реформатора Карла Барта. В 
заході взяли участь представники-доповідачі від УГКЦ, РКЦУ, УПЦ КП, Церкви 
ЄХБ. Обговорено низку положень богословського вчення Барта, зокрема 
можливості богопізнання поза рамками офіційного християнства, співвідношення 
християнства та іудаїзму, роль Нового Завіту у засвідченні вчення Ісуса Христа, 
постать Спасителя та ін. 

Українські релігійні спільноти також живуть ілюзією, що вони мають 
найбільший рівень довіри громадян України. При цьому вони не враховують 
той факт, що ця висока цифра з’являється скоріше від незнання респондентом 
об’єкта своєї відповіді, бо ж із Церковними структурами в Україні заспілкована 
незначна частина її громадян. До того ж, більшість із них не знає, що твориться 
всередині того ж Православ’я як на загальноукраїнському, так і 
внутріінституційному рівні. Важливо, що громадянин від світських установ очікує 
хоч би «синицю в жменю», а Церкви йому обіцяють десь і колись «журавля в 
небі», якого ще ніхто не бачив і може лише сподіватися, що колись він може йому 
належати. Водночас незрозумілим є те, про яку Церкву питають ті, хто задає 
питання. Чи то є Церква як спільнота віруючих певної конфесії, а чи ж церква як 
храм, як окрема парафія. 

Якщо Нацбанк увіковічнив образ Віктора Андрійовича на ювілейній 
п’ятидесятигривневій монеті, Президент відтак одержав «власні гроші», бо ж до 
такого за життя не вдавався жодний глава держави (за винятком хіба що 
Туркменбаші), то партійні однодумці В.Ющенка випустили і презентували у ВР 
ікону з ликом святого великомученика... Ющенка (Вечерние вести. - №248). 

Священика УГКЦ 35-річного Григорія П’ятничука обрали сільським головою в 
Чорнолізцях на Івано-Франківщині. Він набрав під час виборів більше голосів 
від решти чотирьох претендентів. З 1302 виборців за нього проголосувало 439. 
Крім семінарійної, отець має і вищу журналістську освіту, яку одержав у 
Львівському національному університеті. Отець за себе особливо не агітував, не 
поширював агітаційні листівки. Як засвідчує секретар сільради, «він на зустрічі з 
людьми пояснив, чого в селі немає і що обов’язково треба зробити. Йому 
повірили». В селі люди кажуть: прийде священик, то якщо й не зробить чогось 
доброго, то хоч не нашкодить. Насамперед новий голова хоче полагодити дорогу 
до села і в селі, упорядкувати кладовище, відкрити дитячий садочок, збудувати 
капличку Божої Матері, а зрештою – відзначити 620-ліття села. 

 «Боже, царя храни!»- під спів цього царсько-російського гімну членами 
біляценрковних православних братств Одеси тут відбувається суд з приводу 
державної двомовності. «Защітнікі руського язика» прийшли на суд ще й з 
транспарантами «Украина для руських!» і з портретами-іконами імператора 
Миколи ІІ. Звучали залякування українців «нокдауном». То ж, незважаючи на 
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засудження Синодом УПЦ МП «політичного православ’я», біляцерковні 
структури цієї Церкви продовжують свої нахабні антиукраїнські акції (Україна 
молода. – 20 грудня).  

Бюрократична тяганина на Косівщині в Прикарпатті з приводу того, хто має 
бути власником всеукраїнської оселі святого Миколая. Спочатку її збудували 
на території Національного природного парку «Гуцульщина» у селі Пістинь. 
Двохповерховий дерев’яний котедж вже готовий був приймати гостей в 2003 році. 
Ініціатором будівництва був загиблий потім від пострілу кілера заст. голови Івано-
Франківської облдержадміністрації есдеківець Миколи Шкрібляк. Вибори 2004 
року призвели зміну влади на Косівщині. Очолювана нашоукраїнцем Русланом 
Присяжним Косівська райрада вирішила мистецько-туристичний комплекс 
«Маєток святого Миколая» спорудити неподалік села Черганівка. Проект 
узгодили із Указом Ющенка «Про заходи щодо відродження традиційного 
народного мистецтва та народних художніх промислів в Україні». Для його 
побудови, а цей «Гуцульський Диснейлендом» мав розміститися на 380 га, 
потрібно було майже 200 млн грн..В грудні 2006 року урочисто було відкрито 
його перший об’єкт – невеличку капличку. З того часу почалася щогрудня 
боротьба між челядниками двох конкуруючих в одному районі таборів за «душу» 
святого добродійника і право лицедіяти від його імені. То ж ідуть дитячі листи на 
дві адреси – «Україна. Карпати. Маєток святого Миколая» - до черганівчан і 
«Косів, вулиця Дружби, 84. Офіс парку «Гуцульщина» - до пістинців. У цьому 
році влада нібито дійшла до розуму і розпочала святкування Миколая 18 грудня у 
Черганівці біля каплички, а завершила 19 грудня в Пістині в наявних тут 
апартаментах Миколая. До речі, на цю адресу в цьому році надійшло понад 2 
тисячі листів. 

Зростанню релігійності сприяє невпевненість українців у своєму майбутньому. 
Своїм прислів’ям вони говорять: «Як тривога – то й до Бога, як тривога минулась, 
то й Бога забулась». Газета «День» видрукувала 26 грудня такі наслідки 
відповідей на питання «Наскільки впевнено ви дивитеся у своє майбутнє?». Лише 
19,05% сказали, що дуже впевнено. 20% - дивляться невпевнено, 21,9% - не дуже 
впевнено, 30,48% - зовсім невпевнено. 8,57% виявили певні труднощі із 
відповіддю. 

Міліції вдалося натрапити на слід і арештувати у Вінниці групу з п’яти осіб - 
крадіїв церковних цінностей. Грабували вони храми Вінницької, Хмельницької і 
Житомирської областей протягом декількох років. «Погостювали» вони в понад 
70 храмах. Брали все, а насамперед оздоблені золотом ікони, стародруки, цінні і 
напівцінні метали. Оскільки крадене є раритетом, то зараз навіть важко назвати 
суму вартості вкраденого. Покарання злодіїв м’яким не буде. В минулому за 
подібне засуджені одержували 13-14 років ув’язнення. 

В Україні, скоріше під впливом католицизму, відбувається заміна Діда Мороза 
Святим Миколаєм, а відтак маємо актуалізацію свята на честь Миколи 
чудотворця, що відзначається 19 грудня. Вшанування Миколая здавна було 
поширеним і серед православних. Навіть існувало прислів’я: «Якщо Бог помре, то 
його святий Миколай замінить». А між тим Миколай – реальна земна людина. 
Народився він в 260 році в місті Мирі Лікійському в Малій Азії. Був пресвітером, 
єпископом. Коли батьки померли, він віддав все своє багатство на допомогу 
бідним. Заради порятунку людей творив чудеса. Помер у 343 році. Згодом мощі 

святителя перенесли до Італійського міста Бар. Особливо люблять Миколая діти. 
Але не тому, що знають, хто він і за що його треба вшановувати. Тут домінує 
меркантильний інтерес: на Миколая дітям готують якісь подарунки, кладуть їх в 
ніч з 18 на 19 біля голови дитини. Католицькі Церкви, зокрема греко-католицька, 
шляхом актуалізації Миколая прагне витіснити новорічного Діда Мороза. Але 
діти є діти. Їм все одно, хто до них прийде – Миколай чи Дід Мороз. Відтак 
подарунковий ажіотаж замінює сакральний сенс свята, матеріальне домінує над 
духовним. 

Київська мерія вирішила торгувати символами міста. Відтепер, якщо хтось десь 
щось з них зобразить на товарах, то буде платити в казну міста 0,1% від вартості 
продукції. До переліку попали і релігійні символи, зокрема: Андріївська Церква, 
Аскольдова могила, Києво-Печерська Лавра, скульптура архістратига Михайла, 
пам’ятник Володимиру. Але чомусь у списку не виявилося Михайлівського 
монастиря, Кирилівської церкви, ряду інших храмів. Але ще можуть з’явитися, бо 
перелік буде розглядатися на міськраді після 17 січня. 

Греко-католики з обуренням сприймали наругу над їхніми святинями в роки 
соціалістичного буття, але нині вони виявляють подеколи те ж варварство щодо 
святинь людей інших світоглядів і конфесійних уподобань. Так, для тих, хто ще 
залишився вірним ідеалам комунізму своєрідним ореолом святості окутана 
постать В. Лєніна. Глумлячись над цим в ряді районів, замість того, щоб десь 
зробити куточок їх конфесійних поклонінь (комунізм – це вияв світської релігії), 
зняті статуї тогочасних вождів вивозять на смітник. У Самборі по-своєму 
вирішили цю проблему. Замість у будь-якому разі потаємного скоїння такого, з 
чутками на всю Іванівську міська Рада приймає рішення продати бронзовий 
пам’ятник «вождя», а на виручені гроші збудувати якийсь новий монумент. 

Компанія GFK Ukraine провела в листопаді дослідження рейтингів довіри. 
Найбільшу довіру (61,2%) опитані висловили Церкві, потім армії (30,9%) та 
міліції (17,9%). Водночас Верховна Рада має 5,1% довіри, політичні партії – 4,6%. 
Рівень довіри до Президента в порівнянні з 2007 роком упав з 12,1% до 10,8%. 

Якщо подивитися на відносини Віктора Ющенка з іншими людьми, то вони 
засвідчують його християнськість, бо ж вкладаються в проголошений Ісусом 
Христом принцип любові не просто до ближнього, а й до ворогів своїх. То ж і 
любить він тепер регіоналів, бо ж настирливо добивався від НУНС коаліції з 
ними, а тих, хто не виявив бажання на таку коаліцію, навіть пригрозив викинути з 
«Нашої України». Приютив він у себе в РНБО Богатирьову, понагороджував 
державними нагородами тих, кого обіцяв в час президентської виборчої компанії 
навіть ув’язнити. До таких попав навіть відомий українофоб Одеський 
митрополит Агафангел. А що ж із колишніми друзями-соратниками? Тут 
Ющенко має унікальну здатність перетворювати друзів у ворогів. Такими, окрім 
Юлії Тимошенко, стали Ю.Луценко, М.Томенко, Т.Стецьків, А. Гриценко, 
В.Червоній, В.Яворівський, П.Мовчан, інші (залишилися ще О.Білозір, 
Л.Григорович та К.Ляпіна, а довіра народу впала з 60 до 4%). Це може Ющенко 
перетворює своїх друзів у недругів для того, щоб потім любити їх за Христовою 
заповіддю «любити ворога свого». Але щось його ставлення до Юлії Тимошенко, 
обзивання її в перепалці з нею типу баби Параски і баби Параски говорять про 
протилежне – ненависть до гроба до людини, завдяки якій (а з цим погодяться всі, 
хто стояв на Майдані) Ющенко здобув посаду Президента. Бо ж хто його знав до 
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2004 року. Людина - Президента Кучми, якого він називав «батьком рідним», а 
борців проти нього – фашистами. Тепер всі, хто возніс Ющенка до Гаранта, у 
нього сміття. Тут у нього Стецьків, Доній (про величання ним інших так преса не 
писала), а відтак і всі ми, хто в ті холодні і слякотні дні стояв на Майдані, хто 
приймав у себе в домівках на прожиття борців за демократію з інших міст і 
областей України (у нас дома їх проживало 6-10). (А.Колодний). 

Патріарх УПЦ КП Філарет вважає, що «фінансова криза сталася не без волі 
Всевишнього. Господь посилає на всілякі випробування з однією метою – 
покарати за гріх і навернути до себе окрему людину, суспільство та цілі нації… У 
цій світовій кризі є рука Божа, яка карає за віддалення від християнства від 
Господа… Господь хоче, аби через ці катастрофи та кризи люди навернулися до 
Нього». Далі владика називає всі тяготи життя людини,спричинені любов’ю Бога 
до людей. На питання, коли Україна може вийти з нинішньої кризи, Патріарх 
Філарет заявляє: «Це залежить лише від Бога. А Господь буде тримати її до того 
часу, доки люди не звернуться до Нього». Слова владики все ж викликають 
питання: хіба Бог не причетний до поведінки людей, адже ж без його волі нічого 
не твориться у світі? Христос закликав любити навіть ворога, а хіба тоді 
покарання кризою є виявом любові? Якщо Бог всевладний і міг би передбачити й 
відвернути людину від гріха, то з якою метою він допускає її до гріха, а потім 
очікує від неї любові до себе і по життєвого каяття? Може саме така 
суперечливість у витлумаченні Божого діяння, яку засвідчило інтерв’ю Патріарха, 
й зумовлює те відвернення від Бога, яке владика називає гріхом (Експрес. -6-7 
грудня).  

Патріарх УПЦ КП Філарет вважає, що «у нас в Україні олігархи назбирали 
мільярди багатства неправедним шляхом, а тепер його втрачають. Якщо вони, 
втрачаючи, зрозуміють, що це від Бога, то повинні до Нього звертатися і 
виправляти свої дії з гріховних на праведні». 

По-своєму вирішили дати бій алкоголю в славно відомому селі Криворівні на 
Галичині. Правда, ініціативу місцевого священика підтримали переважно жінки, 
бо ж до поховання бутля з горілкою і встановлення хреста тверезості 
чоловіків прийшло мало. Та й молодь по-своєму зреагувала на це свідоме 
дійство. Вона із смішком вирішила пом’янути «покійника оковиту» з 
використанням тієї ж оковитої, хоч в селі в традиції, запропонованій тим же 
отцем, на поминках обходитися без спиртного. 

Дзвони з металу нині не кожна церква може придбати. Вони надто дорогі, особливо 
для сільської парафії. Дзвін середнього розміру коштує нині 400-600 доларів, а 
чотирьохтонний – всі 20. Тому Церкви вимушені замовляти електронні 
дзвони. Вони коштують 4 тисячі доларів. Одна електронна установка відтворює 
мелодію з 15 дзвонів. Їх чутно на відстані кілометра. Ідею електронних дзвонів 
благословив владика Софрон Мудрий. 

Президент України присвоїв звання Героя України настоятелю Банченського 
Свято-Вознесенського монастиря в Чернівецькій області отцю Миколі Жиру. 
В селі Молниця в дитячому будинку при монастирі виховується 161 дитина. 
Зроблено ремонт будівля, на підлозі м’які килими, нові меблі, чисто. Сам Микола 
Жир з 15 років залишився круглим сиротою. Поневіряння, голод і холод зазнав. 
То ж тепер каже: «Я для цих дітей все зроблю, бо вони вросли у моє серце». В 
дитячому будинку є «відмовні» діти, діти, яких не усиновлюють із-за тяжких 

хвороб. Тут 30 дітей із вродженими пороками серця, церебральним паралічем, 
гідроцефалією, хворобою Дауна та ін.. Отець Михайло возить їх до столичних і 
закордонних клінік. Опікуватися дітьми отцю Миколі допомагають 90 ченців 
чоловічого монастиря та 130 черниць із сусіднього Боянського жіночого 
монастиря. 

Закарпаття має моду на з’явлення Матері Божої дівчинкам-школяркам. Раніше 
ми писали вже про такі заяви декого з дітей, але Лувр не вийшов. Можна гадати, 
що в такий спосіб місцевий священик прагне прилучити до свого храму побільше 
парафіян. І не тільки зі свого поселення, а й з інших, де найдуться такі, хто клюне 
на це «чудо». В селі Нижнє Болотне 27 серпня нібито побачила Богородицю біля 
криниці в урочищі Джублик Маріанна Кобаль – дочка греко-католицького 
священика. Вона нібито навіть відповіла учениці на її прохання:»Матінко Божа, 
тут мої руки й тіло, дай якийсь знак, що то є ти» словами: «Ніякого знаку не треба. 
Скоро на це місце багато народу йтиме без запрошення. Скоро почнеться 
об’єднання всіх християнських церков, а на цім місці збудують храм, який не буде 
власністю жодної з релігійних конфесій». Богородиця сказала, що нібито 
заправлятиме будівництвом сама. Маріана розповідає, що Мати Божа їй тепер 
з’являється часто, в різних нарядах і що вона веде з нею розмови на різні теми. 

Унікальні знахідки київських археологів. Їм вдалося знайти два підземні храми – 
Гроба Господнього, який один в один відтворює Єрусалимський храм, і Климента 
Римського. Ці два підземні храми були складовими Церкви Феодосія Освяченого 
на Лук’янівці. 8 грудня в храмі Климента вже була проведено богослужіння. Храм 
споруджено у вигляді човна, що символізує Церкву як спасательний Ноїв ковчег. 
Під час розкопок знайдено багато непошкодженої церковної утварі. Церква 
Феодосія була зірвана в 1935 році. 

17 років тому понад 90% українців на всеукраїнському референдумі підтвердили 
свою прихильність незалежності України. Незважаючи на всі складності 
політичного життя, економічні негаразди нинішні соціологічні дослідження, 
проведені Київським міжнародним інститутом соціології, фіксують 77% таких. То 
ж ті хресні ходи, які проводять біляцерковні православні братства УПЦ МП з 
вимогами повернення до якогось нового східнослов’янського Союзу чи 
Священної Русі, а чи ж ще якогось «колгоспу» під російським двоголовим гербом, 
де одна голова – самодержець, а друга – православний патріарх, працюють явно 
проти унезалежнення України, за віддачу її в якусь нову колоніальну неволю. 

Під час зустрічі В.Ющенка із депутатами «Народної самооборони» депутат Олесь 
Доній – легендарний організатор студентського протесту режиму Кучми сказав 
Президенту, що історія почалася не в 2004 році, коли він сів на престол, і свою 
роль в ній варто оцінювати більш адекватно. «Тому питання про те, що, хто , 
кому і чим має завдячувати у своїй політичній кар’єрі, є суперечливим і 
навіть недоречним». Такою була реакція О.Донія на грубу образу його 
Ющенком. Як раніше «польовому командиру» Майдану Тарасу Стецьківу, так 
тепер О.Донію останній заявив, що «знайшов його на смітнику», що він має бути 
вдячним тим, ким став. Миколі Томенку Ющенко, оцінюючи Майдан, сказав, що 
великого розуму не треба, щоб організувати людей і водити їх вулицями Києва. 
Відтак всі, хто стояв на Майдані і зрештою забезпечив перемогу В.Ющенка на 
президентських виборах, є «сміттям». А де і ким був сам Ющенко до того як 
вознісся на нинішню посаду. Його не було ні серед тих, хто творив Товариство 
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української мови, ні серед рухівців чи в членстві якоїсь національно-
демократичної партії. Більше того, тих, хто виступив проти режиму Кучми, 
Ющенко разом з останнім і Плющем назвали фашистами. На що і кого 
сподівається опиратися В.Ющенко під час президентських виборів 2009 року, те 
невідомо. «Сміття» Майдану навряд чи буде схильним до нього, бо ж то далеко 
навіть від другої частини заповіді Ісуса Христа про любов (Експрес. - №184). 

Солдатом-контрактником взводу патрульно-постової служби однієї із 
військових частин є священик Московсько-Православної Церкви України 
Сергій Мариконь. Він був настоятелем храму села Пеньків Рівненської області. 
В одній із великих кімнат казарми отець обладнав каплицю. Її відвідують не лише 
солдати, а й офіцери із сім’ями. Капличка мобільна. При потребі оздоблення її за 
40 хвилин збирають у спеціальні ящики й перебазовують на місця нових 
дислокацій частини. Там її обладнують вже в палатці. Солдати охоче приходять на 
сповідь до отця Сергія. На Різдво обладнують вертеп. Одержує отець Сергій як 
контрактник всього 1000 грн. «Однаку ніякі гроші не зрівняються з можливістю 
бути потрібним і важливим людям»,- говорить священик-капелан.  

На попа-сепаратиста Дм. Сидора із Закарпаття Служба безпеки завела 
кримінальну справу. Його звинувачують за ст..110: «За навмисні дії, скоєні з 
метою зміни території чи державних кордонів України..., а також за публічні 
заклики і поширення матеріалів із закликами здійснювати такі дії». 

З настанням економічної кризи люди стали молитися не лише поодинці, а й 
цілими трудовими колективами. Перші антикризові молебні стали служити на 
підприємствах Житомирщини. За благополуччя Донецького металургійного 
заводу священики моляться щоранку і майже в кожному цеху для робітників. 

Чернівецький виявляє байдужість до православних святинь можливо із-за того, 
що він є прихожанином Церкви Посольство Боже. Інакше він би не дозволив 
знову заливати ковзанку на Софійському майдані. Тут маємо не тільки крамолу в 
тому, що перед першою святинею будуть влаштовані масові гульбища, знехтувана 
могила Патріарха Володимира (Романюка), а й в тому, що залитий під ковзанку 
лід може із-за непередбачуваної погоди розтати і вода піде під фундаменти 
дзвіниці (яка й так вже має нахил) і храму, Шкодити архітектурній споруді і її 
фрескам може також і гучна музика. 

Харизмату Чернівецькому чомусь є справи до визнаваного православними 
священиками архістратига Михаїла, що стоїть на Майдані в Києві. Як тільки 
він його не обзивав, а насамперед: «Чорт!». Те без будь-яких аргументів. Нібито 
сам колись бачив архістратига. Зрозуміло, що меру стала підспівувати вся мерська 
рать. Давай нового... І це за умов, коли із-за відсутності коштів не будують метро 
на Теремки і Троєщину, коли зростає заборгованість перед «Київенерго», коли 
наявні недоплати багатьом працюючим в державній сфері. А тут кошти на 
реконструкцію Майдану Незалежності, де можна комусь «погрітися». Сумно, що 
справи зовнішнього вигляду архангела Михаїла вирішує Чернівецький (а його 
смаки видні, коли він на урочистість в консерваторії прийшов у спортивному 
костюмі), а не представники Церков ( Україна молода. – 6 грудня). 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 
Синод УПЦ МП, порушивши традицію висунення кандидатами в патріархи РПЦ 

лише на Архієрейському собору, який передує Помісному, висунув на цей 
престол Предстоятеля Московсько-Православної Церкви України 
митрополита Володимира (Сабодана). Насамперед Синод звернувся з листом-
проханням до владики, наголосивши зокрема: «Ми бачимо у Вас особу, яка здатна 
мудро управити церковний корабель». Коментуючи це висунення, прес-секретар 
Московської Патріархії В.Вігілянський заявив, що «Володимир – достойна 
кандидатура, але «по формі»його висунення є неправомірним... Я здивований, що 
в УПЦ висунення зробили так рано». Митрополит Володимир подякував 
єпископату своєї Церкви, але відповідь свою ще не дав. Певно владика зважує на 
реалії і досвід Філарета. Він в середовищі російського єпископату постає як 
«український націоналіст» після того, як підтримав ініціативу В.Ющенка і назвав 
Голодомор тридцятих геноцидом. Ще одне. Росіяни хочуть бачити на 
патріаршому престолі патріарха-росіянина, бо ж українець не буде вболівати за 
долю Росії. То ж погодитися для масовки владиці Володимирі при його роках і 
досвіді ні до чого, бо ж потім будеш ходити із тавром упослідженого. До того ж, 
спостерігаючи за митрополитом під час богослужінь, бачиш, що він тяжко 
хворий, що може слугувати причиною його необрання. 

Сепаратистські діяння отця Дмитра Сидора з Московсько-Православної Церкви 
України на Закарпатті продовжуються, незважаючи на те, що ним вже 
займається СБУ. Сойм Підкарпатських русинів звернувся до урядів Росії і Чехії з 
проханням визнати незалежність русинської держави. Вже, за словами Петра 
Генка, вони видали легітимацію –посвідчення русина біля півмільйона 
громадянам регіону. Радикальні русини претендують на свою владу не лише на 
майже всій Закарпатській області України, а й на території Польщі та Словаччини. 
Орган російського уряду «Российская газета» видрукувала заклик сепаратистів. 

Патріарх Філарет вважає, що умови життя змінюються, але сутність духовного життя 
залишається незмінною. Тому, за владикою, «сповідь через Інтернет – це 
нехристиянський спосіб, не духовний. Не треба сповідуватися Інтернету, бо ті, 
хто це робитиме, до Бога не прийдуть. Сповідуватися потрібно йти до церкви, 
молитися Богу в храмі» (Експрес. – 6-7 грудня). 

В минулому числі РП ми інформували про той скандал, який виник в Церкві 
Київського Патріархату і який спричинив архієпископ Донецький Церкви 
Юрій (Юрчик). Нібито від імені священства єпархії архієпископ заявив, що 
кар’єристські устремління Патріарха Філарета і його прагнення будь-як утримати 
за собою нинішній статус, який із-за його анафемованості не сприймають в 
православному світі, заважають розбудові в Україні Помісної Православної 
Церкви. Стало відомо, що за «авантюрні діяння архієпископа Юрія Синод УПЦ 
КП увільнив його від посади і направив до Донецька іншого владику - Сергія. 
Проте при цьому архієпископу приписують інші крамоли, зокрема співпрацю з 
старокатоликами, харизматами, іудейськими фондами, а також бажання перейти в 
Ассирійську Церкву Сходу Архієпископ висловив свою незгоду з усуненням його 
від посади, назвавши мотиви звільнення нісенітницею. «Мене просто поливають 
брудом, - Недавно мені розповіли, що я покаявся в Києво-Печерській Лаврі і став 
священиком УПЦ МП. Насправді я веду далі роботу архієпископа Донецького і 



10                                                                             11 
Маріупольського»,- заявляє Юрій Юрчик. Налагоджуючи діалог із всіма 
православними конфесіями, він заявляє: «Незабаром сядемо за стіл переговорів зі 
створення Єдиної Помісної Православної Церкви». Появилася й інша інформація: 
Юрій (Юрчик) подався в УПЦ МП. 

Як твердить священик Церкви Миколи Набережного (Київ)Іван Костишак із-за 
кризи набагато більше людей стало приходити до храму. «Багато із-за відчаю, 
бо ж не можуть виплатити кредити, а це загрожує втратою квартири. Інші бояться, 
що їх можуть увільнити з роботи, що бізнес розвалиться... Люди часто просять 
помолитися за їх керівників, співробітників. Але частіше замовляють все ж 
служби, щоб зберегти робоче місце. Щодня як мінімум 3-4 людини приходять із-
за цієї причини. Це – нормально, що люди просять допомоги у Бога в тяжкі часи. 
Священик може відслужити молебен і в храмі, і на території фірми. Ніяких 
розцінок тут не існує – якщо людина може, то вона пожертвує якусь суму, якщо ні 
– то служба проводиться безплатно» (Газета по-киевски. – №280). 

Прес-секретар УПЦ КП Євстратій (Зоря), на відміну від священика Івана 
Костишака, вважає, що «сам вислів «антикризова молитва» - некоректний... 
Церква – це не якесь автоматичне виробництво: нажав на кнопку і бажання 
сповнилося! Ми звикли спілкуватися з мобільними операторами: «Якщо у вас 
якесь питання, то нажміть цифру І». З Богом так не можна. Шкода, але багато 
людей це не розуміють. Вони думають, що варто лише поставити свічку і 
прохання сповниться. Але ж будь-яка церковна святиня – це лише засіб для 
спілкування з Богом. Якщо до всього відноситися з таким практицизмом, то це 
скоріше нагадує шаманський гурток... Особисто я вважаю, що нинішня криза – це 
нагадування людству, що світ розвивається в хибному напрямку, 
матеріалістичному. Успішність людини вимірюється винятково матеріально. Але 
ж ми живемо не заради грошей, не заради того, щоб собі купити телевізор, 
холодильник чи зібрати 100 тис. доларів» (Газета по-киевски. - №280). 

Предстоятель УАПЦ митрополит Мефодій готовий відмовитися від своєї посади 
в Церкві заради об’єднання її з УПЦ КП і зрештою вибудови Української 
Помісної Православної Церкви. Але з таким підходом не погоджується 
Предстоятель УПЦ КП Філарет. Бо ж він вважає, що «єдиною можливою 
кандидатурою на посаду глави об’єднаної та канонічної легітимізованої 
Константинополем Української Церкви має бути саме він». Як далі пише 
митрополит Мефодій в газеті «День» (№49), «долю цілої Церкви цей ієрарх 
ставить у залежність від власної. І тим самим повністю блокує для власної 
церковної структури перспективу канонічної легітимізації в найближчі роки.... 
Главу Київського патріархату мені сьогодні зрозуміти важко – і з церковної, і з 
особистої точок зору. Невже у керованій ним церковній структурі, яка налічує 38 
єпископів, не знайдеться жодної достойної кандидатури на посаду 
предстоятеля?... Незрозуміло, яким чином мислить собі патріарх Філарет УПЦ -
КП «після себе». Гальмуючи канонічну легітимізацію своєї Церкви за власного 
життя, він власними руками вписує себе ів історію Української Церкви як постать, 
яка уособлювала розкол. Рано чи пізно УПЦ-КП очолить інша особа. ВІ саме з її 
іменем в історії Української Церкви будуть пов’язані всі позитивні зміни – 
відновлення офіційного діалогу з УПЦ, канонічна легітимізація та консолідація 
українського православ’я. І, врешті-решт, як результат усього цього – отримання 
Томосу про канонічну автокефалію». 

Глава УАПЦ митрополит Мефодій вважає, що процес об’єднання православних 
церков України має відбуватися не довкола постаті патріарха Філарета, а 
довкола харизматичного лідера УПЦ МП митрополита Володимира. Саме 
особа Блаженнійшого Володимира булв б найоптимальнішою з погляду 
перспектив подолання церковного розколу в Україні. І хоча ймовірним є те, що 
він не погодиться розстатися із своєю паствою в Україні, будучи висунутим 
українським єпископатом на посаду Патріарха РПЦ, його кандидатура могла би 
стати уособленням загально церковного консенсусу й допомогти православній 
Україні об’єднатися» (День. - №49). 

У явно замовній статті під митрополита Мефодія для газети «День» (№49) 
говориться, що якщо черговий Помісний Собор РПЦ зігнорує проблему 
канонічного статусу УПЦ, то це «призведе до того, що 
константинопольський вектор розвитку українського православ’я стане 
фактично безальтернативним. Зрозуміло й інше. Розділена, ослаблена 
православна Україна усе ж зберігає колосальний потенціал впливу на майбутню 
історію православ’я. І саме від того, звідки – з Москви чи Константинополя – 
прийде реальна допомога розділеній Українській Церкві, й залежатиме в 
майбутньому доля обох Римів». 

Віряни Церкви Московського Патріархату села Березна на Чернігівщині хочуть 
забрати під храм селищний Будинок культури. Нині в клубі працюють гуртки 
художньої самодіяльності, бібліотека, проводяться вечори для молоді. Зрозуміло, 
що віряни, які претендують на будинок, люди старшого віку. В такий спосіб вони 
зрештою виселяють молодь із сера, бо ж в церкву вона явно ходить не буде. 

«Високоморальним священиком» УПЦ Московського Патріархату виявився 
вихований на християнських нормах моралі Валентин Волін із Чернігова. 
Надамо слово його дітям. Син Олексій: «Ненавиджу батька. Сил немає більше 
його терпіти. Якщо не по його, брав наповнену водою пластикову пляшку і бив 
нею по голові. Плював нам у їжу... Давав п’ятьорку і відправляв по самогон. Мама 
слово скаже – він її бити. Я захищав. Так він і мене бив і брата». Син Андрій: «Я 
боюся тата. Він бив мене ногою в живіт, обзивав поганими словами». Сусідка: 
«Який із нього священик? Хрестом тільки прикривається. Бога в душі не6 має. 
Бувало, піде в запій – дітям місця немає. Жінка Валя босою по снігу бігає, у 
сусідів ночує». При цьому колеги по праці захищають отця Валентина (Газета по-
українськи. - №227). 

В Зимненському Святогірському монастирі на Волині відбулася науково-
практична конференція, присвячена питанням збереження зору. Справа в 
тому, що в цьому монастирі є чудотворна ікона Божої Матері, яка нібито 
належала ще князю Володимиру. Завдяки їй у нього повернувся зір, втрачений під 
час бою. Благословив проведення конференції Предстоятель УПЦ МП 
митрополит Володимир. «Церква готова до співпраці з державними установами і 
лікарнями, - заявив владика, - готова допомагати хворим людям і дарувати їм 
надію». 

Московсько-Православна Церква України прилучилася до проекту «Сім храмів 
у семи містах за один день». Протягом дня в Києві на Теремках було споруджено 
так звану «обіденну» (бо за день) церкву. Площа Церкви, яка розмістилася в 
дерев’яному зрубі, 50 кв.м. Вже через 26 годин після початку будівництва в церкві 
Введення Пресвятої Богородиці 4 грудня провели службу. Подібні акції із 
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швидкісного спорудження храмів РПЦ провела ще в Москві і Мінську. Відтепер з 
дорогими проектами храмового будівництва прийдеться почекати. 

Щоб обезопасити храми від злодіїв, в храмах Церкви Московського Патріархату 
обладнують «всевидяче око» охоронної системи. Саме воно відвернуло 
пограбування Свято-Покровського храму в Донецьку, хоч на злочин йшов один з 
тих, хто працював в минулому сторожем храму й знав тут всі ходи і виходи. 
Поцуплені 12 тисяч грн. вдалося зберегти від викрадення. А ось в Києві з храму 
Миколи Набережного (УАПЦ) викрали навіть чудотворні ікони, а відвернути це 
не зуміли із-за браку сигналізації. І це при тому, що в цій Церкві буквально місяць 
тому освятили унікальний іконостас, на іконах якого зображені лики 
новомучеників – архієреїв і ієреїв, замучених комуністичним режимом за 
причетність до Української Автокефалії. З іконостасу на присутніх в храмі 
дивляться митрополити Василь Липківський, Микола Борецький, композитор 
Микола Леонтович, професор Чеховський та ін. 

 
 

СВІТ  ГРЕКО-  І  РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
 
Патріарх УГКЦ Любомир Гузар звернувся до вірян своєї Церкви з інформацієї 

про її фінансові справи. Насамперед він зазначив, що метою фінансової політики 
Церкви у жодному разі не може стати накопичування земних благ, тим паче 
бажання вигоди, престижу чи впливів.  Фінансова підтримка Церкві необхідна для 
успішного виконання нею її місії у суспільстві. Ієрарх представив всю фінансову 
ситуацію УГКЦ, пояснив, на що йдуть пожертви вірних і закликав їх у міру своїх 
статків підтримати церковні проекти. Оскільки Церква є багаторівневою 
структурою, то владика пише про фінансові потреби кожного з них – 
парафіяльного, єпархіального та загальноцерковного. Предстоятель УГКЦ 
нагадав, що Синод оголосив збір пожертв на спеціальні загальноцерковні потреби, 
зокрема: будівництво Патріаршого собору, на екзархати Східних областей, на 
«Андріїв гріш», що йде на потреби новоз’явлених парафій у Західній Європі і на 
колишніх теренах Союзу, куди виїхали на заробіток чи поселення вірні Церкви, та 
ін.(див.: http:/www.risu.org. ua /ukr/resourses/religdoc/ugcc _doc /appeal _church 
_finances /). 

Отець Олександр із Олександрівського костелу міста Києва зауважує, що 
християнам притаманне прохання до Бога з різних приводів. На прохання, а чи ж 
просять вони гроші в час нинішньої кризи, отець відповів, що це прохання 
включається в молитву про «хліб щоденний». «Бога не треба милостиво 
інформувати про те, що нам потрібно. Він сам знає краще, що нам потрібно 
насправді. А просити про гроші – це невдячно». 

Новий глава Львівської митрополії Римо-Католицької Церкви Мечислав 
Мокрицький під час зустрічі з В.Ющенком передав йому запрошення 
відвідати Ватикан. Запрошення з вдячністю прийняте. В.Ющенко висловив 
вдячність Бенедикту ХУІ за молитву по жертвах Голодомору. 

Новий глава Римо-Католицької Церкви України архієпископ-митрополит 
Мечислав Мокрицький був особистим секретарем Папи Івана Павла ІІ, 
якого тридцять років тому обрали на апостольський престол. Познайомив його з 
Папою колишній глава РКЦУ кардинал Мар’ян Яворський. «Отець ніколи не 

сердився. Я приходив до нього щодня і не боявся, що Папа буде в поганому 
настрої. У його поведінці, його словах завжди була ласка Божа... Отець був 
людиною глибокої молитви, присвячував їй багато часу. Хоч Папа й був 
містиком, але він не мав якихось спеціальних молитов, а послуговувався 
звичайними звертаннями до Бога, які знають всі» (Експрес. -11-18 грудня). 

Тиждень «На шляху до солідарності українського суспільства» маршрутом 
Київ- Донецьк – Одеса був проведений в листопаді під патронатом та за 
особистої участі Предстоятеля УГКЦ Любомира Гузара. Мета акції – показати 
можливості та переваги солідарних дій. Під час проведення тижня відбувалася, 
зокрема, Акція солідарності. Групи охочих та хорових гуртків відвідали дитячий 
будинок, інтернат для неповноправних осіб, пансіонат для літніх людей та 
ув’язнених в Лук’янівському СІЗО (Україна молода. – 5 грудня). 

 
 

ЖИТТЯ  ПРОТЕСТАНТІВ 
 
Частиною дворічної програми «Проекту-125» Церкви євангельських християн-

баптистів є євангелізаційна кампанія, за допомогою якої баптисти планують 
охопити євангелізацією 125 районних центрів України. За три місяці 2008 року 
такої діяльності з’явилося 48 нових громад баптистів, Церква поповнилася 
близько чотирма тисячами нових членів. Євангелізацію в різних місцях проводили 
35 груп. На 2009 рік передбачене відкриття ще 77 громад баптистів. Для допомоги 
Церкві ЄХБ до України приїздили представники з 13 американських баптистських 
громад, зокрема з Місії Південних баптистів та Міжнародної Місіонерської Ради. 
Нині Церква ЄХБ має в Україні близько 2400 громад з десь 135 тисячами членів. 

Українська Християнська Євангельська Церква «Слово життя» проводить в 
різних містах Донецької області і України загалом семінари-тренінги для 
представників мас-медіа протестантських церков. Так, на семінарі у Новій 
Каховці були представники шести церков баптистської, п’ятидесятницької та 
харизматичної конфесій. Допомогу у налагодженні мас-медійної роботи 
конфесіям надає РІСУ. Йдеться про налагодження співпраці із світськими 
журналістами, долання негативних стереотипів щодо церков та віруючих певних 
конфесій, про створення позитивного іміджу тощо. 

Відкриття нового Дому молитви церква «Світанкова Зоря», що в Рівному, 
поєднала з Днем подяки. До цього 16 років громада збиралася в будинку органної 
музики. Відтепер, як сказав пастор В.Прит, «ми присвячуємо цей дім для Бога, ми 
повинні належати до церкви, а не просто відвідувати її». Зрозуміло, громада мала 
багато проблем і труднощів, бо ж збудувати будинок молитви їй прийлося всього 
за 8 місяців. Приміщення вміщує десь 600 сидячих місць. У Церкві «Світанкова 
зоря» відбуваються різноманітні служіння молитовні, молодіжні, співанки груп та 
хору, дослідження Божого Слова, курси з вивчення Біблії та ін.. Вже більше шести 
років функціонує служіння домашніх груп по 7-10 осіб. На них запрошують і 
невіруючих. Для підлітків працює спеціальна група з вивчення Біблії. На подвійне 
свято до рівненських п’ятидесятників прибуло біля 600 гостей. Тут і ст. пресвітер 
Церкви ХВЄ України М.Паночко. Прийшов як гість і пастор баптистської церкви 
«Дім Євангелія» А.Сінкевич. 
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Щороку восени в областях України Церква християн віри євангельської 

проводить Дні подяки. Цього року християни Церкви ХВЄ Волині провели цей 
День в кінотеатрі «Промінь» Луцька. Відкриваючи захід, ст. пресвітер М.Близнюк 
сказав, що ми завжди маємо бути вдячні Богові, навіть тоді, коли в нашому житті 
трапляються і певні труднощі. В Дніпропетровську понад півтори тисячі вірних 
ХВЄ, окрім молитви-подяки, молилися за інших християн, за мир у всьому світі, 
за Україну, за своє місто. Особливою була молитва покаяння, щоб люди у всьому 
світі приходили до Ісуса Христа. Понад шість тисяч представників Церкви ХВЄ 
дякували Богу за багатий врожай, зауважуючи при цьому, що окрім врожаю 
матеріального, є ще врожай і духовний. Саме Церква християн віри євангельської 
ініціювала ще в 2006 році щороку відзначати Всеукраїнський день подяки 
Господу. 

Спільнота віруючих євангельських церков України виступила з відкритим 
листом, в якому виступила проти ксенофобії й нетерпимості щодо так званих 
«сект», які останнім часом процвітають у ЗМІ. В поле зору цієї «критики» 
попадають переважно євангельські Церкви. «Ця антихристиянська пропаганда, - 
говориться в Листі, - має всі ознаки геббельсівської - поширюється брехня про 
віруючих, діяльність їх громад, а їм не надають право щось сказати у свій захист». 

В українських ЗМІ в останні місяці розгорнулася кимось організована й певне 
оплачувана кампанія з дискредитації протестантських церков, які при цьому 
відносяться до сект. Термін цей не вживається в нормативних актах України. 
Його, як це зауважили, не вживають із-за дещо негативної забарвленості й 
українські науковці, хоч визнають те, що кожна нова релігійна течія при своєму 
постанні буле сектою в якомусь релігійному віросповіданні. Саме християнство 
свого часу було сектою іудейської релігії. То ж українська Асоціація журналістів і 
видавців «Новомедіа», яка об’єднує переважно представників протестантських 
спільнот, виступила проти означеної кампанії. «Надто безграмотно відносити до 
сектантів протестантські церкви, в тому числі й протестантського напрямку, - 
говориться у Зверненні до журналістів, - оскільки їх віровчення не суперечить 
Нікейському Символу віри й іншим документам християнства, які визначають 
істинність вчення, яке приймається і католиками, і православними, і 
протестантами. Всі протестантські церкви, які займаються поширенням Євангелія 
на території України, в тому числі лютерани, реформати, баптисти, євангельські 
християни, п’ятидесятники і харизмати, що стосується ключових питань 
християнського віросповідання, зокрема божественності Ісуса Христа, догмату 
Трійці й інших віроповчальних догматів, знаходяться на тих же позиціях, що й 
православні чи католики». Асоціація наголошує на голослівності світських ЗМІ. В 
жодному випадку із сюжетів, де шельмуються протестантські церкви, які 
зараховуються до сект, а їх діяльність піддається критиці, не було наведено думку 
щодо цього протестантських пасторів, керівників союзів і об’єднань церков. Не 
залучаються до коментарів сюжетів також і незалежні експерти. 

 
 

ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 
 
Перша Школа служіння Української Асамблеї Бога розпочала свою роботу у 

селищі Онуфріївна на Кіровоградщині. 30 студентів з різних регіонів 

навчатимуться тут досвіду місіонерської роботи. Навчання вестимуть в Школі 
викладачі як з України, так і з-закордоння. Після закінчення Школи її випускники 
їхатимуть для практичної роботи на «місіонерські поля». Не встигла Школа 
відкритися, як піддалася обстрілу невідомими. Міліція при знаходженні злочинців 
виявляє байдужість і бездіяльність. Злочинці пошкодили ще й рекламний щит 
Школи, написали на ньому нецензурні слова. 

Грунтуючись на матеріалах слідства й на допитах підозрюваних,- сказав міністр МВС 
Ю.Луценко, - я наполягаю на тому, що мав право зробити свою заяву. Аделаджа 
прилучився до фінансової афери. Проте це не означає, що він звинувачений чи в 
підозрі. Міру його відповідальності за діяльність піраміди визначить слідство». 
Аделаджу запросили на зібрання глав незалежних євангельських Церков, де 
відчитали його за перебільшення ролі «Посольства Божого» в Помаранчевій 
революції, культі особи і незрозумілій ролі в діяльності фінансових установ. За 
словами єпископа Собору євангельських церков А. Калюжного, Аделаджа 
покаявся в своїх гріхах, але не визнав свою причетність до «Кінгз Кепітал». 
Стоячи на колінах перед прихожанами своєї Церкви, він сказав: «Я все життя 
будував цю церкву, формував добре ім’я своє, щоб ось так все це зруйнувати, 
скомпрометувати себе? Зрозуміло, що ні». Проте об’єднання євангельських 
Церков України визнало нещирим розкаяння Аделаджі і запропонувало Церкві 
«Посольство Боже» замінити ст. пастора. Матеріал про це див. в цьому числі. 

Послідовники переважно харизматичних церков Києва провели в столиці «Дні 
молитви за Україну». Організатором заходу виступила Українська міжцерковна 
рада. Першого дня було проведено молебні в 15 місцях Києва, зокрема біля 
Секретаріату Президента, Кабміну, Верховної Ради, мерії, на Майдані, на в’їздах в 
місто і аеропортах та ін.. Як заявили організатори, «молитвою люди «будуть 
спокутувати гріхи українського народу».На другий день – неділю – були 
передбачені молитви в храмах і молитовних будинках. Підсумкове служіння 
відбулося на Володимирській гірці. 

Сандей Аделаджа об’явився в Нігерії. Тут він брав участь у відкритті банку, на 
сайті якого він значиться як директор. Аделаджа повідомив, що він може 
повернутися в Нігерію, щоб боротися тут із бідністю. «Проживаючи в Європі, я 
там є пастором найбільшої церкви і мені легко повернутися в Нігерію й 
використати тут мою фінансову базу, щоб вибудувати величезну церкву. Але я 
бачу й інші, більш важливі проблеми тут. Тому з декількома друзями ми відкрили 
тут банк»,- сказав пастор на прес-конференції в Лагосі. . Як повідомив Сандей, до 
березня 2009 року актив банку складатиме 7,6 млн доларів (1 млрд найра). 
Офіційна мета банку – збагачення 4000 сіл в Нігерії. На офіційному сайті банку 
значиться ще й таке: «Банк утворено, щоб давати позики, супроводжувати 
юридично, проводити тренінги і радити біднякам, як правильно розпоряджатися 
грішми». Це чимось нагадує київську мету Аделаджі: навчити як стати 
міліонерами. Відкриття банку в Нігерії співпало із крахом банку «Кенгс Кепітал» 
в Києві, до діяльності якого приписують Сандея Аделаджу. Характерно, що ділки 
названого банку вивезли за кордон 100 млн вкладів. (Газета по-киевски.- №274, 
286) . 

В пресі часто пишуть про крах банку «Кінгс Кепітал». Біля 8 тис. вкладників 
втратили десь 150 млн доларів. Преса у своїх інформаціях наполягає на тому, що 
більшість вкладників – члени Церкви «Посольство Боже». Їх орієнтував 
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користуватися саме цим банком ст. пастор Посольства Сандей Аделаджа. Сам 
пастор категорично відхрещується від того, що він рекламував особисто цей банк. 
Проте стало відомо, що дозвіл на рекламу зі сцени Кінгс Кепітал його власникам 
Бандурченку і Сафонову давав сам Сандей. 

В Києві утворено ініціативну групу «Вкладники Kings Capital під захистом». Біля 
тисячі їх зібралися біля Кабміну України. Вони вимагали повернути законне право 
управління активами компанії вкладникам, забезпечити останніх банківськими 
гарантіями, об’єктивності слідства шляхом розгляду справи Генеральною 
Прокуратурою країни, повернути О.Бандурченка до праці в Kings Kapital в 
інтересах потерпілих.Демонтранти звернулися до журналістів з вимогою 
об’єктивної інформації про діяльність банку і Церкви «Посольство Боже». Ті 68 
млн боргу, які має банк, він може покрити, продавши своє майно, цінні папери. 
Лунали заклики до Уряду допомогти в об’єктивності і неупередженості 
розслідувань. 

 
 

МУСУЛЬМАНИ   В  УКРАЇНІ 
 

В Тернопільській медакадемії навчається 400 іноземних студентів десь майже з 
50 країн світу. Серед них багато із арабських країн (Сирії, Іраку, Сауд. Аравії, 
Судану, Пакистану, Єгипту та ін.), де сповідують іслам. В гуртожитку ці 
студенти мають спеціальну кімнатку для намазу. При відзначенні ними свого 
мусульманського Нового року – Ід аль-Адха – їм цього року не повезло: в 
навколишніх селах не знайшли двохрічного баранчика, щоб купити його для 
жертвоприношення. Прийшлося замінити кугутом. 

В підземеллі мавзолею Хаджі-Герая в Бахчисараї археологи виявили 18 домовин 
із останками перших кримських ханів і їхніх родичів. Проте відсутні хоч якісь 
натяки на те, хто тут був похований. Встановлено імена лише 4-х ханів. Всі 
людські останки будуть залишені в мавзолеї. Це узгоджено із ДУМ Криму. 
Вченим важко ідентифікувати залишки, бо ж традиції портретного живопису в 
ісламі немає. Ця релігія забороняє зображувати людей і тварин. Поховання вціліло 
й не зазнало якихось пограбувань вандалів, бо ж в мусульман немає традиції 
ховати людей із скарбами: тіло обгортають в білу тканину й вкладають в 
дерев’яну домовину. 

Велика група паломників з України відвідала в грудні Мекку. Вартість заходу 
нині коштує 4 тис. доларів. Паломники мали заброньовані готелі, зарезервовані 
шатра із кондиціонером в ритуальних місцях, забезпечення їжею. Паломники 
мали зустріч з королем Суд. Аравії, служба якого повідомила, що здійснить 
жертвоприношення за кожного його гостя.В місцях, які визначені пророком 
Мухам медом для поклоніння Аллаху, паломник має прийти в стані іхраму: 
здійснити омовіння, обгорнутися білими простирадлами і припинити жити так, як 
це він живе у своєму повсякденні. По «шляху Мухаммеда» паломникам 
прийшлося пройти пішки багато кілометрів. Жили вони у спеціальних шатрах, 
доторкалися до посланого Аллахом чорного каменя, пили зам-зам, побили Сатану. 
Як розповідає паломник Іслям, «хадж не рахується повним, якщо мусульманин не 
побував на горі Арафат, куди спустилися з раю Адам і Єва. Тут паломники мають 
покаятися у своїх гріхах, прочитати молитву за себе, за свою сім’ю, знайомих і за 

свою Батьківщину. Ми всі молилися тут за Україну. Потім була проповідь, яку 
прочитав муфтій Сауд. Аравії.».В українській групі цього року виявився один із 
найстаріших пілігримів хаджу – понад вісімдесятирічний імам мечеті з Красного 
Луча Абдурахман Аба. Хоч він пережив два інфаркти, але разом зі всіма пройшов 
сім кругів навколо Кааби при температурі 30 градусів жари. Він навіть витримав 
три кілометри по дорозі до побиття Сатани. Особисто приносити в жертву барана 
всім цьогорічним паломникам не прийшлося:цим займалися спеціальні служби. 
Плати гроші – одержуй факту жертвоприношення. 

Мусульмани України відзначили одне і своїх найголовніших свят Курбан-
байрам. В цей день передбачене обов’язкове принесення жертви Аллаху на 
згадку жертвопринесення пророка Авраама. В цей день лише в Києві, як 
повідомив співробітник ДУМУ Ільяс Шмаров, було зарізано біля 60 баранів. В 
купівлі їх не було проблеми, бо ж, знаючи мусульманську традицію, на базар їх 
було привезено надто багато. Кожна жертва при цьому поділялася на три частини 
– собі, рідні і бідним. 

Міністр внутрішніх справ Ю.Луценко заявив, що в Криму буде ліквідовано всі 
самозахвати землі кого б це не стосувалося й татар в тому числі. Особливо в 
самозахватах відзначився Даніял Аметов, який нібито є ваххабітом за своєю 
релігійною належністю. 

 
 

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ 
 
В Львові працює ресторанчик «Галицька жидівська кнайпа» поруч із 

зруйнованою синагогою «Золота троянда». Звернення до відвідувачів його 
звучить так: «Русини, Поляки, Жиди, Німці, Австрійці, Мадяри, Вірмени, Цигани, 
Греки і Татари впродовж століть спільно творили Галичину – світ, в якому не було 
зла». Кухня в ресторані галицько-єврейська. Ось назви блюд – «Форшмак від 
вуйця Шльома», «Борщ солодкий – Хасидові весілля» та ін.. В ресторані не тільки 
можна поїсти кошерну їжу і почути історію львівського єврейства, а й здійснити 
це в шляпі з пейсами. В ресторані цін немає: вмійте торгуватися. 

Протягом п’яти років В.Ющенко в день Хануки запалював в київській синагозі 
свічку Мінори. Цього разу він не приїхав, хоч і обіцяв. Зате прибув мер Києва 
Черновецький, який так втішав своїми словоплетивами присутніх, що 
американські гості із смішком стали питати у присутніх: «Це ваш Президент?». 
Ось деякі перли мера: «Без вас демократії в Україні не буде»; «Я щодня читаю 
Старий Завіт, а тому знаю, що на вас сипалася маца в пустелі» та ін. Щоб 
припинити ці теревені, головний рабин України Моше Асман запропонував меру 
поскоріше запалити свічку й сісти за стіл для прийняття участі в ханукальній 
трапезі, де його годував, що зветься, з ложечки, Вадим Рабинович. 

«В тяжкі часи на поверхню завжди випливають різні маргінальні групи, які 
прагнуть спрямувати гнів народу, ображеного поганим життям, у бік 
антисемітизму», - зауважує помічник головного рабина Давид Мальман із 
центральної синагоги України. Це він сказав, реагуючи на появу в газеті «Вечірній 
Івано-Франківськ» звинувачення Юрія Будзика євреїв у споювання українців, бо 
ж переважно вони є власниками спиртзаводів. Зрештою газета робить висновок: 
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«Євреїв створили з використанням генетики темні сили для захоплення влади на 
Землі в так звану ніч Сварога». 

 
 

НОВІ  РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ 
 

Буддійських громад в Україні порівняно мало, бо ж, окрім бурят, які об’єднані 
в свою національну спільноту і в яких у їх матірній автономії в Російській 
Федерації сповідують буддизм, представники інших етносів не з великим 
бажанням сприймають цю світову релігію. Але ситуація з часом може 
змінитися. В газетах з’являються повідомлення про запрошення на роботу на 
деякі українські підприємства із зарубіжжя представників тих народів, які 
сповідують переважно буддизм. Так, дніпропетровські роботодавці заявляють, 
що у зв’язку із відсутністю місцевого робітничого поповнення вони на заводи 
завезуть тайців – готових на будь-які умови проживання і праці, навіть на 
низькі зарплати. В Європі вже давно йде міграція дешевої робочої сили з 
країн, де існує перенаселення. Разом із тайцями чи в’єтнамцями до нас прийде 
й збільшення громад буддистів. 

 
 

ІНШІ РЕЛІГІЇ 
 

В Харкові виявили нову містичну групу, яка назвала себе « Гірська меса з 
вірою в темні сили і в ніч». До виявлення її спонукали пошуки вбивці 
студента, який вмер із-за черепно-мозкової травми. Потім вбитому перерізали 
горло і зібрали його кров. Підозрювані у вбивстві три студенти і одна 
студентка зрештою почали розповідати, що вбитий сам заявив своїм вбивцям, 
що хоче покинути цей світ. «Верховна жриця» погодилася принести хлопця в 
жертву Сатані. Вбили його перед сходом Сонця. Кров жертви випили із 
ритуальної чаші. Тіло залишили на кладовищі, де воно й пролежало біля двох 
тижнів. Вбивцям за злочин дадуть від 10 до 15 років. Але суд ще має з’ясувати 
достовірність версії належності цих студентів до якоїсь невизначеної секти. 
Відомо, що якщо злочин скоєно з релігійних мотивів, то суд враховує це й 
зменшує термін покарання. А чи не було це вбивство на чистій побутовій 
основі? 

 
 

МІСТИКА В  УКРАЇНІ 
 
В Гадячі на Полтавщині в приміщенні складу місцевого підприємця кафедра 

відеоспостереження фіксує сяючу білу хмару. Хмара змінювала форму (то – 
велика, а то й зовсім маленька) й рухалася приміщенням складу. Хмара 
з’являється, коли в складі нікого немає. Віруючі люди запропонували 
Василю Гафарову звернутися до священика, щоб він освятив склад і хату. 
Зайшовши до хати, священик розставив свічки в усіх приміщеннях, окрім 
туалету і ванни. Коли батюшка почав службу, то з останніх почувся 
страшенний шум. Після освячення складу хмара там більше не з’являлася.  

Коли читаєш гороскопи, то згадай, хто є покровителем газет, в якій він 
видрукуваний. То ж газета «Сегодня», опікувана донеччанами, у своєму 
числі за 25 грудня пророкує на весну нові вибори до ВР, серйозні удари по 
здоров’ю і кар’єрі Юлії Тимошенко і водночас повернення на прем’єрство чи 
навіть здобуття президентства Януковичем. При цьому обіцяє на основі 
передбачень знаних астрологів та нумерологів Ющенку в цей час великі зміни 
і водночас велике фінансове везіння, яке забезпечить матеріально його і його 
сім’ю на довгі роки. Останнім він окупить свої неприємності на роботі . 
Водночас пророкуються конфлікти і політичні зміни Луценку і везіння в 
реалізації своїх амбітних планів Яценюку. То ж, як в Біблії сказано, «тут ум 
имеющий мудрость». Пророкується втрата Юлею не без підтримки цього за 
відповідну мзду Ющенком всупереч протидії цьому Луценка посади прем’єра 
і прихід до влади прем’єра, а то й Президента (при залишенні останньої 
Яценюку) Януковича. Відтак, хто платить, на того користь і брешуть, 
формуючи в такий спосіб відповідну громадську думку. 

До яких тільки містичних марень людина не вдається. В «Газете по-киевски» 
(№291) видрукувано декілька інтерв’ю з цього приводу. Так, якийсь 
В.Волосян прив’язаний, йдучи вулицею, до номерів машин. Якщо він бачить 
667, то це на успіх, а якщо 766 – то це на невдачу. 676 попереджує його про 
скору невдачу. Журналіст А.Грабовський плюсує цифри номерів машин. 
Якщо зустрічається багато машин, сума цифр яких становить 100, то слід 
чекати успіху. Гадають і на мобілках. Чогось чекаєш. Воно збудеться, якщо 
першим до тебе подзвонить чоловік. Відтак на зміну гаданням на воскову 
свічку, золотий перстень, голки, поліно дров, дзеркало, карти, поведінку кота 
та ін.. приходять технізовані прикмети. 

Нинішній рік високосний, а тому пророкували зменшення кількості шлюбів в 
2008 році. Але молодь не зважає цілком на прикмету високосного року – 
нещасливого року. Якщо у Вінницькому міському РАЦСі в минулому році 
було зареєстровано 4244 шлюбів, то в цьому вже 3183. Нині лякають молодь 
2009 роком, який за якимсь календарем є роком Вдови. Але, як це засвідчує 
завідувач названого РАЦСу Галина Левицькі, «за багато літ праці так і не 
помітила залежності кількості розлучень від того, хто за якої погоди чи якого 
року побоявся. Тому я завжди кажу молодим: не вірте прикметам, вірте одне в 
одного та у свої почуття. Тим більше, що й Церква не визнає ніякі забобони». 
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 

РЕЛІГІЯ  І  СВІТ 
 
Росія плаче за монархією і сильним правителем, а водночас не в особливій 

пошані має свою Православну Церкву. Це засвідчило визначення в РФ 
найвеличнішого росіянина всіх часів їх історії. Перше місце посів (біля 530 тис. 
голосів) князь ще ХІІІ століття Олександр Невський, який спас Новгород від 
тевтонців, а водночас продався монголам, присікаючи виступ проти них «носа 
урезаши и очи выколаши», насаджуючи азіатчину на півночі Русі. На друге місце 
вийшов «душитель бунтівників», царський прем’єр-рефоратор П.Столипін (519 
тис.). А ось на третій сходинці маємо Йосипа Вісаріоновича Сталіна (515 тис.- не 
далеко відстав від переможця). Виявляючи свою любов до сили й імперських 
діянь «вождя всіх народів», нехтуючи організацією ним Голодомору в Україні і 
погромами Православної Церкви, як і релігійних організацій взагалі, насадженню 
силою комуністичної ідеології і таборами ГУЛАГу, бо ж для нього «смерть 
мільйонів – статистика», росіяни знову заспівали «Сталин наша слава боевая, 
Сталин нашей юности полѐт. С песнями, борясь и побеждая, наш народ за 
Сталиным идѐт». Вони пішли й за Лєніним, Петром Першим і Катериною ІІ, 
Суворовим та Іваном Грозним. Правда, попали ще в десятку Пушкін, 
Достоєвський і Менделєєв. Жодного церковного очільника. То ж тепер зрозуміло, 
в духовний провід кого тягнуть українців біляправославні братства Московсько-
Православної Церкви. Невський вже святий, черга – за Йосипом Віссаріоновичем 
(А.Колодний). 

Перший в історії США темношкірий президент Барак Обома стане першим 
главою цієї держави після Лінкольна, який прийме присягу на Біблії, що 
зберігається нині в Бібліотеці Конгресу. Урочиста церемонія прийняття присяги 
44-м Президентом США відбудеться 20 січня о 12-й годині біля Капітолію. На 
церемонію можуть приїхати до 5 млн осіб. 

Щороку у Великій Британії, поруч із різдв’яним поздоровленням королеви, 
звучить поздоровлення якоїсь знаменитості. В цьому році нею виявився 
президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад, якого всі знають як прибічника 
радикального ісламу. На цей раз президент виявився більш толерантним. Він 
сказав, що проблеми в окремих людей і народів з’являються тоді, коли вони 
забувають настанови пророків і Ісуса Христа. В ісламі Ісус постає як один із 
посланців Аллаха. Ахмадінеджад критично відізвався про «байдужість деяких 
урядів та держав до вчення божественних пророків». 

Сім із десяти британців не вірять в описану в Біблії історію народження Ісуса 
Христа. Понад 20% мешканців Великобританії не сприймають вчення про 
поєднання в Ісусі двох начал – божественного і людського. Це більше всього 
характерно для молоді. Папа Римський нинішню кризу пояснює зростанням 
зневіри в істини християнства. Згідно його слів, люди стали гнатися за грошима і 
забули Слово Боже. Саме тому й обанкротилися банки, скоротилися фінансові 
потоки. Люди мають зрозуміти,- заявив Бенедикт ХVІ, - що далеко надійніше 
мати опорою в житті Слово Боже». 

Президент США Дж. Буш дивує багатьох своїми одкровеннями. Нині він все 
частіше говорить про Біблію, еволюцію і про все суще на Землі. Він не розглядає 
Біблію як цілком достовірну книгу в «буквальному її розумінні». «Я не букваліст 
– людина, яка бездумно приймає якісь писання. Проте з Нового Завіту багато чого 
можна взяти для себе, наприклад, розуміння того, що Бог послав до нас свого 
сина. Це надто важливий урок».На думку Буша , еволюція не повністю розкриває 
таємницю життя. Без Промислу Божого тут не обійтися. «Гадаю, що Господь 
створив Землю, створив світ. Сотворіння світу настільки таємниче, воно потребує 
чогось великого і всемогутнього. Думаю, що це сумісне з науковими даними про 
еволюцію». 

В сутичці мусульман і християн в нігерійському місті Джос загинуло біля 400 
осіб. Конфлікт загостився після виборів, під час яких перемогла підтримувана 
християнами правляча Народно-демократична партія. Мусульманська Партія 
нігерійського народу оголосила результати голосування недійсними, 
сфальсифікованими. Її члени почали громити християнські храми, автомобілі. 
Народні демократи організувалися для відповіді. Релігійні війни в Джосі 
проходять постійно. 

 
 

КАТОЛИЦИЗМ 
 

Нині 12876 ченців живуть у 905-ти католицьких монастирях, а 48493 черниці 
мають 3520 монастирів. 2/3 монастирів знаходяться на Старому континенті. 
Водночас спостерігається зменшення кількості тих, хто бажає віддати своє життя 
монашому служінню. Римо-католицькі монастирі не відчувають браку «сестер 
Христових» в Азії, Африці, Лат. Америці. Тут навіть навпаки – зростає як 
кількість послушниць, так і має місце поява нових обителей. 

У Ватикані відбуваються владні переміщення. 76-річного префекта Конгрегації 
богослужіння і таїнств кардинала Френсіса Арінзе замінив 63-річний кардинал 
Антоніо Лловера, якого в Іспанії називають «маленьким Ратцінгером». Він є 
прихильником старої латинської месси, дружить із архієпископом Малкольмом 
Ранджітом, який є надто консервативним ієрархом і закликає відмовитися від 
практики подання євхаристійного хліба прямо в руки віруючих. Певно що із-за 
стану здоров’я кардинад Уільям Джозеф Левада свою посаду префекта 
Конгрегації віровчення передасть архієпископу віденському кардиналу 
Крістофору Шьонборну. Може бути й так, що останній замінить на посту 
президента Папської ради із сприяння християнській єдності (дай Боже – РП) 
кардинала Вальтера Каспера. Останній може, правда, на деякий час затриматися 
на посаді в разі обрання Патріархом РПЦ митрополита Кирила. У них надто теплі 
відносини, як це ми вже зауважували, зокрема і в сфері антиукраїнства. 

Папа Римський назвав теорію рівності статей «згубною для людства», бо ж вона 
стирає межі, які існують між чоловіком і жінкою, закладені ще Богом. Ця теорія 
нагадує, зауважив Понтифік, що кожна людина має осмислити своє біологічне 
призначення і свою роль в суспільстві. Але ж це визначено в Біблії і не потребує 
переосмислення. Це закладено в кожній людині ще до її народження. Папа заявив: 
«Завдання Римської католицької Церкви полягає у збереженні не тільки 
природних творінь Творця. Якщо тропічні ліси заслуговують нашої опіки і 
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захисту, то люди потребують останнього ще більше... Якщо існує захист 
навколишнього середовища, то має існувати й екологія людства». 

Щороку, починаючи з 1982 року, у Ватикані на площі святого Петра перед його 
базилікою встановлюють різдв’яне дерево. Його дарує якась із країн Європи. 
Цього року ялинку привезли із Австрії. Вона найвище із всіх, які були до неї. Її 
висота сягає 33 метрів. Після закінчення свят деревину не викинуть на смітник, як 
це було раніше, а виготовлять з неї шкільні парти, з трісок і голок - дитячі 
іграшки. 

Прекрасною рисою Католицької Церкви є те, що вона, на відміну від 
православних, має мужність визнавати й вибачатися за свої помилки й 
злодіяння в своєму історичному процесі. Згадаймо принагідно її вибачення за 
спалення в Римі на площі Квітів в 1600 році Джордано Бруно, який своєю смертю 
(інших можливостей він не мав) прагнув засвідчити достовірність свого вчення 
про нескінченність Всесвіту і те, що не Земля, а Сонце є центром світобудови. 
Галілео Галілею не потрібна була жертва собою, щоб довести, що Земля 
обертається навколо Сонця. Він – винахідник телескопу, за допомогою якого й 
доводив достовірність свого вчення. Церква, проголосивши його єретиком, 
змусила вченого у 1633 році публічно зректися своїх теорій і запахторила його під 
домашній арешт. І ось тепер під час урочистостей, присвячених зимовому 
сонцестоянню та 400-й річниці спостережень неба за допомогою телескопа, Папа 
Бенедикт ХVІ віддав шану Галілео Галілею. Понтифік наголосив у своїй 
промові, що «розуміння законів природи сприяє гідній оцінці Божого творіння». 

Під час різдв’яної меси в соборі св. Петра в Римі Папа Бенедикт ХVІ у своєму 
слові насамперед звернувся до проблеми захисту дітей, особливо безпритульних, 
без сімейного вогнища, які постають жертвами діляг порноіндустрії, закликав 
покласти кінець всім збройним конфліктам, налагодити мир на Ближньому Сході, 
де знаходиться колиска християнства. Особливо його турбує Єрусалим, бо ж в 
травні Понтифік має приїхати до цього міста. 

Римо-католицька Церква офіційно дозволила священикам використовувати 
комп’ютерний молитовник із порядком меси та молитвами під час служб 
Божих. Католицька Церква не відкидає можливість донесення до Вірин Святого 
Письма та засад віри всіма засобами масової інформації, у тому числі й 
електронними. Інтернет, комп’ютерні технології, цифрова техніка – не виняток. 
Проте в Церкві зустрічаються й інші думки. Так, один із очільників папської 
служби о. Федеріко Ломбарді зауважив, що «в епоху стільникових телефонів та 
Інтернету дуже важко зберегти свій внутрішній світ і не втратити душу». 

В базиліці Нотр-Дам-де –Пе, що знаходиться в столиці Кот-д’Івуар (нова назва 
Берега Слонової Кістки ) місті Ямусукро, вже нікому молитися. Храм було 
збудовано за примхи президента країни Уфус-Буаньї, який обіймав посаду з 1960 
по 1993 рік і забажав мати найбільшу католицьку базиліку у своєму рідному селі, 
куди й переніс столицю країни із міста Абіджана. Цей храм є дещо 
модифікованою базилікою св. Петра в Римі. Вона розрахована на 18 тисяч осіб (7 
тисяч місць для сидіння і 11 тисяч – для стояння. Оскільки папський престол 
зажадав, щоб ця базиліка була нижчою від римської, то архітектор П’єр Фахурі це 
врахував і зробив купол на декілька метрів нижче римського храму, але потім 
встановив хрест вищий від ватиканського. То ж загальна висота Ямусукровського 
храму сягає 158 метрів. Базиліку будували в 1985-1989 роках. Вона має 7 тисяч кв. 

метрів мозаїчних вікон. Під центральним канделябром - хрест із чистого золота 
вагою 50 кг. Храм оточують 60 колон із міді та бронзи, в окремих з яких вміщено 
ліфти для підйому на різні поверхи й оглядовий майданчик на даху. Зведення 
будівлі обійшлося в десь 400 млн доларів. Поруч є дві папські резиденції, хоч в 
них поселявся лише один раз Папа Іван Павло ІІ у 1990 році. Оскільки базліку 
збудовано в регіоні масового поширення мусульманства, то вона практично 
пустує, особливо після смерті Фелікса Уфує-Буаньї, який проголосив себе 13-м 
апостолом. Як апостол він зображений на одному із вітражів (Україна молода. – 
17 грудня). 

 
 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 
Патріотичний комітет сповідників християнства, який більше відомий як 

Китайський комітет патріотичного руху християн за потрійну незалежність, 
нараховує нині біля 20 млн своїх членів. Кількість незареєстрованих 
протестантських домашніх громад складає приблизно 65 млн осіб. Рух має 18 
семінарій, часто проводяться курси для проповідників місцевого рівня. 
Починаючи з 1987 року було видрукувано китайською мовою 50 млн Біблій. 

У місті Такома (США) відбулася УІ Конференція Міжнародної Асамблеї 
Християн віри євангельської . З України в її роботі брав участь єпископ ЦХВЄП 
М.Синюк. При зміні керівництва Міжнародної Асамблеї її віце-президентом 
обрали ст. пресвітера Союзу вільних церков ХВЄ України В.Райчинець. 
Затверджено новий текст Статуту МАХВЄ та основи віровчення. МАХВЄ є 
спільнотою слов’янських національних церков, що об’єднує християн віри 
євангельської країн СНД, Балтії, Європи, США та Канади. Наступне засідання 
Асамблеї через півроку відбудеться в Україні.  

Відома британська письменниця Христина Ріс, яка всіляко пропагує служіння 
жінок в Церкві, вважає, що до 2018 року кількість жінок в сані збільшиться у 
зв’язку із політикою нинішнього Синоду Церкви Англії, який приділяє особливу 
увагу жіночому служінню. Водночас як це відзначає Ріс, через 10 років питання 
про жіночі єпископські хіротонії в Англіканській церкві, скоріше, ще не буде 
вирішене. 

Пройшло біля 500 років з того часу, коли католицька Церква піддала критиці й 
відлученню від християнства Лютера. І ось під час своєї аудієнції, присвяченій 
апостолу Павлу, Папа Бенедикт ХVІ заявив, що вислів Лютера «про спасіння 
лише вірою», є правдивим, але тільки тоді, якщо «віра не суперечить милосердю й 
любові». «Віра – це означає дивитися на Христа, довіряти себе Йому, узгоджувати 
своє життя з Христом і ввійти в Його любов». 

З 1534 року королі/кололеви Великобританії мають статус світського голови 
Анліканської єпископальної Церкви. Депутати парламенту Великобританії 
виступили за відокремлення церкви від держави. Відтак королева Єлизавета 
ІІ втратить свій історичний титул. Духовний глава Церкви архієпископ 
Кентеберійський Роуен Уільямс з цим змирився, заявивши, що таке 
відокремлення церкви «не буде її кінцем» і навіть зміцнить її єдність. До того ж, 
таке відокремлення дає можливість коронації у Великобританії послідовникам 
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інших конфесій, навіть мусульман, який нині багато на острові, а то й агностиків, 
яких тут ще більше. 

Відомий протестантський проповідник Біллі Грем відзначив своє 90-річчя. З цієї 
нагоди пастор одержав багато подарунків. Хоч Грем ніколи не втручався в 
політику, але він був духовним радником останніх 9-х президентів США 
незалежно від їх партійної належності. Відзначивши свій ювілей, пастор сказав, 
що віднині він вже не буде радником ні Барака Обами, ні всіх наступних 
президентів країни. Як сказав його син Франклін, «батько відчуває, що час 
служіння його вже пройшов». Вже Біллі Грем не має здоров’я для виконання такої 
духовної функції. «Одначе, безумовно, батько побажає зустрітися з Обамою і 
помолитися разом з ним». 

 
 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 

Наступний курс Церкви Московського Патріархату визначить те, кого оберуть 
патріархом її. Реальні шанси, як відомо, мали два митрополита – митрополит 
Кирило, який очолював відділ зовнішніх зв’язків РПЦ , і митрополит Климент, 
який був керуючим справами РПЦ. Якщо перший з них відомий своїм 
лібералізмом, налаштованістю на контакти із світською владою й іншими 
конфесіями, зокрема римо-католиками, то другий відомий своїм консерватизмом, 
орієнтаціями на самоізоляцію Церкви від держави, більш непримиримий до інших 
конфесій. Обидва вони, а особливо Кирило, налаштовані негативно щодо 
автокефалії Українського Православ’я. Цікаво, що як кардинал Вальтер Каспер 
заявляє, що Патріархату УГКЦ в Україні «цьому не бути». Тими ж словами 
митрополит Кирило заявляє щодо Православного Патріархату в Україні. Це 
Кирило випхнув в Київ на відзначення 1020-річчя хрещення Русі Патріарха 
Алексія ІІ може й прикоротивши тим роки його життя. 

5 грудня у своїй резиденції в підмосковному Передєлкіно помер на 80 році життя 
Патріарх РПЦ Олексій ІІ. Обрано його на цю церковну посаду було в 1990 році. 
Під час голосування він обійшов кількістю голосів українців митрополитів 
Філарета (Денисенка), який виконував навіть роль Патріаршого Місцеблюстителя 
після смерті Патріарха Пімена, і Володимира (Сабодана), якого потім відправили 
в Київ на місце анафемованого Філарета. За час патріаршества Олексія ІІ 
Православна Церква повернула собі те місце в державі, яке вона мала в роки 
царизму. Особливо в цьому їй допоміг В.Путін в роки його президентства, бо ж 
Церква йому замінила ідеологічний відділ ЦК КПРС, особливо в збереженні і 
культивуванні російського шовіністичного духу. Як зазначає російський політолог 
С. Бєлковський, «Патріарх Олексій ІІ був не лише символом сучасної російської 
держави, а й однією із її складових. Такою незримо присутньою третьою головою 
орла на гербі». Якщо розпалася імперія Горбачова, то збереглася московсько-
православна імперія Олексія ІІ, яку й прагнуть використати для відновлення 
якогось нового видання Союзу, «собирателя земель руських». Олексій ІІ був 
запеклим ворогом української православної автокефалії. За спроби її утворення 
поплатився анафемою і відлученням від Церкви митрополит Філарет, хоч коли 
москвичі цей глум над ним вчинили, він до їхньої Церкви вже не належав. Олексій 
ІІ не приховував свою співпрацю в комуністичні роки з КДБ. Може саме тому так 

благоволив йому також працівник цієї фірми В.Путін. В пресі, виправдуючи цю 
співпрацю, зауважують, що це допомогло Олексію ІІ відвернути закриття 
Олександро-Невського собору в Талліні, повернення РПЦ в роки його 
митрополитствування в Ленінграді ряду храмів. Заслугу Олексія ІІ вбачають в 
тому, що він водночас відвернув розгортання в Церкві ліберального руху, який, до 
речі, пов’язують з нинішнім патріаршим місцеблюстителем Кирилом 
(Гундяєвим), і шквал фундаменталістів, розгорнутий чукотським єпископом 
Діомідом. Патріарх не допустив вплив на церковне життя мирянських об’єднань 
РПЦ тим, що скликав лише архієрейські, а не помісні собори. Під час Синоду, 
який обирав патріаршого місцеблюстителя, митрополит Володимир (Сабодан) міг 
претендувати на цю роль в РПЦ як найстарший за хіротонією владика РПЦ. З не 
прокоментованих мотивів він відвів свою кандидатуру. Він непомітним був і в 
Храмі Христа Спасителя, де протягом трьох днів було виставлено домовину з 
тілом покійного для прощання. За неповних три дні попрощатися з патріархом 
прийшло понад 50 тисяч осіб. Поховали Предстоятеля РПЦ в Богоявленській 
Церкві російської столиці, де поховані всі померлі Патріархи РПЦ ХХ століття. 
Синод РПЦ призначив Помісний Собор, на якому відбудеться обрання нового 
Патріарха РПЦ на 28-29 січня 2009 року. На обрання відводиться 6-місячний 
термін.(А.Колодний) 

Синод Московського Патріархату визначив такий варіант учасників Помісного 
Собору із виборів Патріарха. Кожна із 156 єпархій (в тому числі й УПЦ МП) 
обирає на єпархіальних зборах трьох своїх представників. Критерії до обрання 
делегатів не визначені. Ними можуть бути архієреї, клірики, монахи і миряни. 
Парафії США, Канади і Скандинавії делегують на Собор по дві особи. Разом 
делегатів Собору буде більше 1400. На Соборі можуть бути присутні богослови, 
спостерігачі, гості, але без права голосу. На Архієрейському Соборі 27-29 січня 
має бути названо імена трьох претендентів на посаду 16-го патріарха. Після 
обрання Помісним Собором Патріарха Московського і всія Русі 1 лютого 
відбудеться його інтронізація. Окрім митрополитів Кирила і Климента 
фаворитами залишаються ще митрополит Мінський Філарет, митрополит 
Крутицький Ювеналій. Хоч Архієрейський Собор і запропонує своїх кандидатів, 
але Помісний Собор має право рекомендувати ще й свого. Значною мірою тепер 
від складу делегатів Помісного Собору залежить те, хто переможе. Якщо буде 
більше на ньому єпископів і священиків, то це дає можливість Патріаршому 
Місцеблюстителю стати Патріархом. При значній кількості мирян і ченців може 
на перемогу розраховувати Климент. 

Російська Православна Церква допомагає гаїшникам боротися із порушниками 
дорожнього руху. Спроби використати для цього лекції з християнської етики на 
курсах водіїв і освячення найбільш аварійних ділянок доріг нічого не дали. Тепер 
священик виходить разом із правоохоронцями прямо на дорогу, де можна 
безпосередньо спілкуватися із порушниками. Як відзначив начальник безпеки 
дорожнього руху Пензенської міліції С. Логов, за два тижні кількість порушень 
зменшилася у півтора рази. Водіїв не штрафують, а пропонують послухати 
коротку проповідь. Новація запроваджується у всіх єпархіях РПЦ.  

На похорон глави РПЦ Олексія ІІ приїздили патріарх Грузинський Ілля ІІ, 
Патріарх Румунський Даниїл, митрополит Чехії і Словаків Христофор, 
архієпископ Албанський Анастасій, архієпископ Елладський Ієронім. Приїздив і 
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очолював літургію Вселенський Патріарх Варфоломій І. Приїздив католикос всіх 
вірмен Гарегін ІІ. Від католиків були кардинали Р.Еченарай і В.Каспер. 
Поминальна молитва звучала 12 мовами. Під час відспівування в Храмі Христа 
Спасителя були Д.Медвєдєв і В.Путін. Попрощатися із патріархом приїздили 
Президенти Білорусії і Молдови, Вірменії і Сербії. Від України були секретар 
РНБО Р.Богатирьова і заст. голови Секретаріату Ю.Богуцький. До Москви 
приїздив також В.Янукович. 

Ще не встиг померти Патріарх Олексій ІІ, як вже роздаються голоси за його 
канонізацію. Дивись, в храмі його поховання вже замироточив хрест. Українські 
паломники, організовані скоріше тими ж славнозвісними заполітизованими 
біляцерковними братствами, знову почали волати, що вони «за единую Церковь», 
проти автокефалії, за відновлення колись в Україні існуючого екзархату. 
Можливо це реакція на слухи, що на Помісному Соборі, на якому будуть обирати 
16-го Патріарха РПЦ, знову буде порушене питання автономії чи автокефалії 
Українського Православ’я. 

Президент Росії Дм. Медведєв у зв’язку із смертю Патріарха видав спеціальний 
указ «Про організаційні заходи у зв’язку зі смертю Патріарха Московського і 
всієї Русі Олексія ІІ». Цим указом, зокрема, рекомендовано телеканалам 
«забезпечити висвітлення заходу». А в самому храмі Христа Спасителя була така 
духота, що погано себе почувала Богатирьова. Патріарший місцеблюститель 
Кирило під час служби втратив свідомість. Пробувши певний час на свіжому 
повітрі, він продовжив службу. А ось Вселенський Патріарх Варфоломій І так 
себе погано почував, що на продовження служби не з’явився. 

 
 

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 
 
Як вважає російський ісламознавець С.Багдасаров, в наш час з’явився самостійний і 

могутній центр сили. Це –глобальний джихад. «Глобальна мережа без кордонів, 
без держави, максимально демократизована, бо ж в ній відсутня єдина ієрархія. 
Але джихадисти створили надто ефективну систему, здатну наносити руйнівні 
удари. Створена надто ефективна мережа тероризму. Раніше терористи ставили за 
завдання захоплення влади в якійсь із країн і встановлення там ісламської форми 
правління. В останні роки ми спостерігаємо іншу ситуацію. Глобальні 
джихадісти переслідують мету ведення війни проти всіх, кого вони 
розглядають як противників радикального ісламу, і нанесення ударів в різних 
країнах світу». Все це описано в 1600-сторінковій книзі Абу Муси аль-Сурі 
«Заклик до глобального ісламського опору». В ній звучить заклик переходити від 
локальних завдань до глобального терору. 

Екстремісти від ісламу вдаються до нових, нестандартних форм терористичної 
діяльності, про що свідчать їх погроми у Мумбаї. Стати живою бомбою, йти на 
явну смерть, пожертвувати собою в ім’я Аллаха – це характерно лише для 
ісламських екстремістів. Відтак вже навіть могутні держави нічого не можуть 
щось протиставити тероризму невеликих груп. Може скоро з’явитися 
нетрадиційний ядерний тероризм. Нині вже йде мова про виготовлення 
портативних ядерних приладів. Терористи не минають різні країни. В 2008 році, за 
словами керівника «Альфи» генерала Сергія Чалого, в Україні було захоплено 8 

злочинців, які знаходяться в міжнародному і міждержавному розшуку. Як 
зазначив генерал, «це – професійні терористи, професіонали вищого класу. У них 
величезна фінансова підтримкам, в їх розпорядженні високі технології, на їх 
рахунку надто серйозні злочини. 

Цьогорічний традиційний грудневий хадж в Мекку виявився водночас і 
найбільш масовим і найбільш спокійним. Згідно статистики Сауд. Аравії, із 178 
країн світу прибуло 1729841 паломників, із самої СА – 679008. Щоб забезпечити 
спокій, на обряд побиття сатани відводився весь день, а не тільки (як раніше) час 
від сходу і до заходу Сонця. Більше 200 тис. нелегальних паломників не 
допустили в Мекку. На 15% зменшилася злочинність, зокрема крадіжки. 
Зафіксовано понад 3 тис. ДТП. Прибуття паломників до Сауд. Аравії збагатило 
казну цієї і без того багатої держави на понад мільярд доларів. 

Не кожний, хто побажає самостійно побувати в Мецці чи Медині, може туди попасти. 
Ці міста закриті для всіх, хто не сповідує іслам. Попасти до них можна лише при 
наявності посвідчення – засвідчення твоєї мусульманськості із релігійної громади, 
в якому має бути ще й засвідчення того, що ти пройшов всі необхідні обряди. 
Іноземці можуть бути лише на відстані 80 км від Мекки і Медіни. 

В Інтернеті з’явилася віртуальна соціальна мережа для мусульман. Розробка 
Muxlim Pal дає можливість гравцям, які дотримуються норм ісламу, вибирати собі 
віртуальний персонал і розвивати його у відповідності з принципами Корану. 
Мережа розрахована не лише на мусульман, а й на тих, кого цікавить їх культура і 
спосіб життя (Джерело: cybersecurity.ru). 

Кінорежисер з Ірану Хана Махмальбаф, коментуючи свій фільм «Будда», 
зауважує: «Половина людства, яка належить до жіночої статі, до цього часу 
знаходиться під певним тиском. Ви можете сказати, що лише в Ірані жінки 
безправні, а в решті світу все нормально. Насправді ж все не так. Можливо що в 
Ірані мене спонукають одягати платок, а в Афганістані взагалі закривати обличчя, 
але ж і в решті світу жінки все одно йдуть за чоловіками, вони з-заді. Якщо в Ірані 
платок одягають на голову, то у всьому світі цей платок одягають на думки 
людини, на її сприйняття світу. Не дають можливості нормально мислити» (День. 
- №227). 

Як розповів ісламський терорист, групу, яка здійснила терористичну атаку в 
Мумбаї (Індія), готували в Пакистані у спеціальних таборах. Під час погромів 
загинуло понад 200 осіб, кілька сотень поранено. Лише на третю добу вдалося 
знешкодити нападників.  

В Туреччині вводять нові банкноти. Центральний банк країни із шести одну 
зарезервував за жінкою. Хто ж то мав бути? Пропонували Халіде Едіп Адівар – 
сподвижницю Ататюрка. Але зрештою перемогла письменниця Фатма Аліє (1862 
– 1939). Її погляди ближчі до позиції правлячої Партії справедливості. Аліє 
відстоювала ісламські традиції, наполягала на релігійному характері держави, а 
роль жінки зводила до берегині домашнього вогнища та матері. Це – перемога 
ворогів світськості сучасної Туреччини, хоч в країні мало хто знає цю 
письменницю. 

Мусульмани світу здійснюють хадж в Мекку. В цьому році на Курбан-Байрам їх 
там побувало до 3-х мільйонів. З 1990 по 2007 рік під час масової ходи паломників 
загинуло 2,5 тис. осіб. Проте у зв’язку з економічною кризою спостерігається 
зменшення кількості паломників із ряду країн. Так, якщо з Росії їх було в 
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минулому році 26,5 тисячі, то в цьому лише 20,5. 

 
 

БУДДИЗМ 
 
Таїланд вважається класичною буддійською країною. Офіційно вступаючи на 

посаду прем’єр-міністра країни, новий глава уряду Абхіст Ветчачива здійснив 
ритуальне підношення до статуї буддійського божества Брахми. При цьому він 
заявив, що сподівається відновити економіку країни, яка перебуває на межі краху. 

 
 

ІНДУЇЗМ 
 
В Індії давки під час відзначення індуїстських свят принесли більше людських 

жертв, ніж теракти. Місцева влада нічого не робить для обезопаснення місць, де 
в минулі роки траплялися жертви під час відзначення релігійних свят, зокрема з 
розширення і зміцнення перехідних сходинок до святинь. Місцева влада також не 
навчилася регулювати натовпи молільників. Місія поліцейських обмежується тим, 
щоб виявити, а чи немає часом в паломників якихось великих металевих 
предметів. Біля храмів різних божеств, де бувають великі напливи паломників, 
немає чергового лікаря чи машини «швидкої допомоги». В останні роки в Індії 
зросла кількість терактів на релігійному грунті. Але в місцях скупчення 
паломників терористам не треба використовувати вибухівку. Їм варто в декількох 
місцях людських скупчень крикнути: «Теракт!», чим викликати паніку в натовпі, а 
зрештою – й призвести до руйнації різних сходинкових переходів, падіння з 
висоти та ін. В 2008 році найбільше жертв було під час свят Кумбала Мелу і 
Ратха-ятра. Загинули люди під час першого з названих свят під час омовінь в 
Ганзі. 249 осіб загинуло і більше 400 було госпіталізовано під час свята Наваратрі, 
присвяченого богині Дурзі в Джодхпурі. 

Мешканці острова Балі (Індонезія) переважно є послідовниками індуїзму. Всюди 
на острові можна бачити підношення богам – тарілки з квітами і фруктами, які 
щодня поновлюються. Особливо балійці люблять Ганешу – доброго бога, 
покровителя підприємництва. Його зображають із головою слона. Вшановують і 
Вішну, який прилітає нібито на величезному птаху Гаруді. Всіх тут приваблює 
зроблений із чорного базальта храм Танах Лот, який нависає на скелі над морем. 
Цікаві самобутні традиції на Балі. Так, прощання індуїстів із померлим 
відбувається двічі. Спочатку його закопують біля храму Шіви на п’ять років. 
Потім викопують, залишки урочисто спалюють, а попіл розсипають над 
джунглями і океаном з тим, щоб ті, хто пішов від нас, могли продовжити свої 
земні мандри в новому тілесному обліку. 

 
 

ІНШІ  РЕЛІГІЇ 
 
Згідно релігії синто, поширеній в Японії, імператор країни є віддзеркаленням 

Бога. Відтак в країні Сходу Сонця дні народження монарха (а в цьому році йому 
75) відзначаються як загальнонаціональні свята. Акіхіто заявив: « У мене болить 
серце, коли я думаю про ситуацію, що люди, які хочуть працювати, не мають 
такої можливості... Сподіваюся, що народ, який сконцентрував свою мудрість 
важкі часи, зможе й цього разу, допомагаючи один одному, подолати нинішні 
труднощі». 

В Пермі розгорівся скандал  між Інтернет-блоггерами та отцем Симеоном. 
Останній вимагає в органів  влади закрити  антихристиянські сайти.  Отця обурює 
продажа людських душ через Інтернет. Молодь в бажанні підзаробити 
спокушується на продаж, одержуючи за свою «продану душу» десь 500-1000 
доларів.  «Купцям» підходить душа людей віком 16-35 років. В «чорному списку» 
некупованих душі злочинців, алкоголіків, наркоманів, душевнохворих і т.п.  
Процедура «купівлі» постає як своєрідний містичний ритуал. Спочатку окурюють 
кімнату, де відбуватиметься «купівля». Потім на лівій руці «продавця» вирізують 
зі шкіри трикутник, кров’ю зкріплюють  «договір куплі-продажу». Отець Симеон 
твердить, що «продавцям» після цього стає надто погано: вони звертаються до 
нього за допомогою. Виявлені «покупці» заявили, що вони лише посередники. 
Закону, який давав би право притягнути блоггерів до відповідальності, не існує. 
Як сказав отець, залишається лише молитися. 

 
 

МІСТИКА 
 
Ми часто читаємо в пресі передбачення астрологів, але ніколи не звіряємо 

опісля їх з реаліями життя. Тоді може б сказали: хлопці, перестаньте брехати! 
Ось що пророкував на 2008 рік в минулому відомий Глоба: барель нафти 
коштуватиме 100 доларів, президентом США буде обрано Хілларі Клінтон та ін.. 
«Кремлеастролог» Ендрю Качінас пророкував вбивство Володимира Путіна при 
виході його з храму Христа Спасителя, арешт мера Москви Лужкова за 
шахрайство і прихід до вищої влади в Росії Бориса Нємцова. 

У зімбабвійців віра у знахарів і чародіїв настільки велика, що вони звертаються 
до них з будь-яких питань життя. І хоч не завжди це звернення виявляється 
результативним, але віра ця зберігається. Зімбабвійці вірять й у те, що чародій 
може допомогти одержати візу в будь-яку країну. Бажаючи одержати візу до 
Великобританії одна молода зімбабвійка танцювала без одягу протягом години 
навколо чаклуна, який при цьому поливав її нібито святою водою. Зрештою 
чарівник виставив красуні таку суму, що вона вимушена була вирішувати питання 
через суд. Останній ув’язнив чародія «за примушування жінки до здійснення дій, 
які принижували її гідність». 
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СВОБОДА СОВІСТІ 
 
 

В. МОЛОЧКО, 
начальник відділу у справах релігій 

Чернігівської облдержадміністрації 
 

МЕЖІ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ І ЦЕРКВИ 
НА ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ Й УТВЕРДЖЕННЯ 

ВІДКРИТОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 
Релігія – феноменальне, безперечно, неоднозначне, часто суперечливе і 

найбільш невивчене явище, яке сьогодні вимагає глибокого аналізу і адекватних 
оцінок та висновків. 

В умовах нових реалій, які позначені глобалізаційними процесами, 
системної морально-духовної кризи в нашому суспільстві, вирішення злободенних 
проблем і питань нашого життя сьогодні неможливе без духовно-морального 
відродження суспільства. Саме тому релігія та церква повинні займати вагоме місце в 
розбудові незалежної України, формуванні громадянського суспільства. Звичайно, 
релігія – не панацея, але один з важливих чинників суспільного життя, до якого ми 
повинні ставитися з великою увагою і розумінням. Будучи поліфункціональною, 
релігія задовольняє різноманітні потреби людини і жоден із соціальних феноменів не 
здатен замінити її.  

Можна констатувати, що людство відходить від духовного шляху. В останнє 
десятиліття прояви величі людського духу стали великою рідкістю, а діячів такого 
рівня, як мати Тереза чи Альберт Швейцер, або таких, як наші земляки-подвижники 
Божі, серед яких Антоній Печерський, Микола Святоша, Михаїл і Федір Чернігівські, 
Лазар Баранович, Димитрій Туптало, (більше відомий у православному світі, як 
Димитрій Ростовський), Феодосій Углицький, останнім часом щось не помічено.  

Держава і Церква – це найважливіші інститути буття громадянського 
суспільства. Держава, на наш погляд, має бути світською, позаконфесійною. 
Сьогоднішнє суспільство потребує також осучаснених відповідей і церкви на виклики 
радикально-зміненого світу.  

Громадянське суспільство – це суспільство, в якому не тільки гарантовано 
всі права людини та всі громадянські свободи, але й забезпечено їх реалізацію. Це - 
суспільство, де держава ефективно сприяє створенню і діяльності різноманітних 
організацій громадянського суспільства, визнає їх партнерами у розв’язанні 
суспільних проблем. Це, безперечно, відноситься і до релігійних організацій. 
Розвинене громадянське суспільство є гарантом суспільної і політичної стабільності, 
безперебійної роботи демократичних механізмів урядування, прозорості діяльності 
органів влади та, зрозуміло, свободи світогляду, совісті, слова.  

У сфері релігійного життя України відбулися такі кардинальні зміни, якими 
напевно, не позначена жодна інша галузь нашого буття. Не є винятком у цьому і 
Чернігівщина, про що свідчить конфесійна статистика. В області на сьогодні діє 810 
зареєстрованих релігійних громад 28-ми конфесій і релігійних напрямків, 10 
монастирів, дві місії, три навчальні духовні заклади, більше 140 недільних шкіл. 

Християнські організації складають 98,7 відсотків релігійної мережі області.  
Мета нашої діяльності в релігійній сфері – це забезпечення конституційного 

права кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, налагодження 
ефективної співпраці державних органів влади та органів місцевого самоврядування з 
релігійними організаціями з вирішення багатьох питань духовно-морального та 
соціального характеру, зокрема, формування gomo spiritus – людини духовної, і, 
нарешті, створення духовної суверенності Української Держави.  

Україна не зможе забезпечити національне порозуміння й злагоду, а відтак і 
стати справді європейською та демократичною державою без міжконфесійного 
порозуміння, зокрема, міжправославного. Але для того, щоб мати позитивний вплив 
на релігійне середовище і, передусім, мати можливість корисної співпраці в інтересах 
суспільства і держави, необхідно об’єктивно знати стан, тенденції, процеси, 
прагнення, наміри, психологію, настрої релігійного середовища. На наш погляд, ні 
керівництво держави, ні регіональні органи влади не мають об’єктивної оцінки і 
бачення релігійного середовища, не виробили оптимальної моделі державно-
церковних відносин. Ми тільки декларуємо важливість духовно-моральних чинників, 
але, по суті, дуже мало робимо, щоб вони стали необхідністю в повсякденній практиці 
наших людей. 

Чим більше буде тривати протистояння у сфері міжконфесійних відносин, 
тим більше віруючі будуть наповнюватися почуттям ворожнечі. Не можна будувати 
майбутнє на ненависті і ксенофобії. Це стосується і міжцерковних внутрі 
православних відносин. На наш погляд, без втручання держави питання про 
утворення єдиної Помісної Православної Церкви в Україні не може бути вирішене. 
Президент України, значна частина українського політикуму, православні віруючих 
висловлюються за створення єдиної Помісної Української Православної Церкви.  

Україні необхідно вивільнитися від духовної залежності від сусідньої 
держави. Скільки ще років, десятиліть ворогуватимуть православні українці з 
православними українцями?! Сьогодні важко передбачити, коли в Україні постане 
Українська Помісна Православна Церква. Відразу хочу зазначити, що цю 
надзвичайно важливу проблему повинні вирішувати насамперед самі церкви. 
Водночас, держава і суспільство проявляють закономірну зацікавленість проблемою 
створення єдиної Помісної Української Православної Церкви. По-перше, ситуація, 
яка склалася в православ’ї, зокрема протистояння між православними церквами, не 
влаштовує нікого і позначається негативно на вирішенні багатьох питань релігійного 
та суспільно-політичного буття. Протистояння це не сприяє реалізації ідеї 
національної єдності, практичному утвердженню злагоди і миру в нашому 
суспільстві. Змушений констатувати, що уже сьогодні наявна ситуація сприяє 
формуванню конфліктного мислення, виникнення суперечностей. Відтак ми не 
можемо недооцінювати небезпеку подальшого розвитку православ’я в такому 
форматі.  

Створення єдиної Помісної Православної Церкви позитивно позначилось би 
на релігійному, суспільно-політичному, культурному житті України і області, хоча це 
ні в якому разі не повинно привести до створення державної церкви. Кожен народ, 
нація має право мати свою Церкву. Християнська культура у всіх народів є 
національною культурою. Не можна не враховувати і те, що церква була і є 
націєутворюючою складовою будь-якого суспільства. Тут доречно нагадати важливу 
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думку лідера сусідньої нам країни, який сказав, що “ нет высшего блага для церкви, 
нежели служение отечеству». 

На мій погляд, в процесі створення помісної церкви всім треба керуватися 
словами блаженного Августина: “У головному – єдність, у другорядному – свобода, у 
всьому – любов”. 

Передача Катерининської церкви в м.Чернігові віруючим УПЦ КП є 
яскравим віддзеркаленням глибоких протиріч в Українському Православ”ї. По суті, 
ситуація, яка створилася навколо даної події, стала своєрідним тестом не тільки на 
толерантність у міжконфесійних відносинах, а й на утвердження реального 
християнства. Ця ситуація показала, що знайти порозуміння між УПЦ і УПЦ КП буде 
надто складно, а може й неможливо. Матеріали, які з’являються в ЗМІ, інтернеті, в 
тому числі і в російських ЗМІ, засвідчують, що УПЦ МП є важливим інструментом 
для досягнення політичних цілей Російської Федерації. 

Чи повинна роз”єднувати людей належність до певної церкви? Чи може віра 
в Бога давати підстави звинувачувати людей іншого віросповідання, іншої церкви, що 
за їх належність саме до тієй церкви? І чи ж наближають такі звинувачення віруючих 
до Бога? Чи ми приходимо у світ, створений Богом, щоб боротися з творіннями 
Божими ? Чи думають про духовні наслідки своїх діянь віруючі, які засуджують 
інших віруючих? Чи можуть віруючі бути причиною неспокоїв, причиною непокори 
владі? Чи може християнин ненавидіти брата по християнській вірі? Ці питання 
далеко не риторичні. За умов хворої сучасної цивілізації нам потрібне нове мислення. 
Тільки через конструктивний діалог можна знаходити спільні точки зору, приходити 
до згоди, консенсусу при розв’язанні актуальних питань, наповнюватись повагою, 
братерською любов’ю до людей з іншими поглядами. Реалії життя вимагають 
налагоджувати міжрелігійний та міжконфесійний діалог. 

Теологічна полеміка сьогодні, в ХХІ столітті, повинна відбуватися лише із 
урахуванням точки зору опонентів, реалій сьогодення, з прагненням до компромісу й 
порозуміння. Глава Елладської православної церкви архієпископ Афінський і всієї 
Еллади Христодул сказав: “Ми, римо-католики й православні, не нехтуючи нашими 
догматичними та теологічними розбіжностями, можемо співіснувати у світі, який 
потребує релігійної злагоди, а також – у однодумності та єдності з багатьох питань”.  

Хто насамперед повинен подавати приклад порозуміння, взаємопідтримки, 
приклад поваги один до одного, розуміння один одного? Переконаний – віруючі! 
Адже віруючим притаманно терпіти, віруючим притаманно прощати. Христос 
закликав любити ближнього і навіть не просто ближнього, а ворога свого. 

Відсутність в суспільстві достатньої об’єктивної інформації про сутність, 
канони того чи іншого віросповідання, його культову практику викликає часто-густо 
неадекватні оцінки, негативні настрої і висновки й не сприяє створенню атмосфери 
миру і злагоди. Отже, сьогодні необхідно налагоджувати системну інформаційно-
просвітницьку роботу, щоб менше було релігійної всеїдності. Створення 
інформаційно-аналітичних центрів з питань релігії - як в регіонах, так і в центрі, 
попервах можливо при кафедрах філософії університетів в обласних центрах - є 
неохідністю для глибокого вивчення, осмислення і адекватного реагування на 
процеси і тенденції, що відбуваються в релігійному середовищі. 

Симбіоз релігії і політики, який нині спостерігається в нашій країні – явище 
вкрай небезпечне. Воно негативно позначається як на внутрішньоцерковних, так і на 
міжцерковних відносинах. Якщо церкви залучаються до політичних процесів, то 

відповідно моральність Євангелія заміняється корпоративною етикою, підтримується 
те, що є вигідним з матеріального погляду або в плані підвищення їх впливу в 
суспільстві. Чи здатні церковні діячі відстояти принципове невтручання Церкви в 
політику і незалежність Церкви від діяльності політичних сил? Досвід навіть нашої 
області засвідчує, що ні. Проте, на жаль, церкви використовуються в геополітичних 
процесах. Якщо боротьба за віру супроводжується внесенням в неї елементів 
політизації, то в кінцевому результаті заперечується головний принцип самої віри, 
зокрема вчення Ісуса Христа, що кесарю - кесареве, а Богу - Боже. 

Неоднозначним на сьогодні є як балотування кандидатами в депутати різних 
рівнів священнослужителів, так і їхня безпосередня діяльність в ролі депутатів. 
Останній приклад з життєдіяльності Менського району Чернігівської області. Під 
впливом депутата районної ради, благочинного Менського округу УПЦ МП сесія 
районної ради приймає рішення про закінчення оренди приміщення районного 
Будинку культури релігійною громадою харизматичної церкви “Спасіння”. 

Цікава особливість у ставленні деяких церков та релігійних організацій до 
держави в цілому і до державних структур зокрема. Церкви стали самодостатніми, 
мають добру матеріально-технічну базу, розвинену інфраструктуру і прагнуть 
використовувати державні структури і їхніх керівників в своїх цілях, навіть диктують 
свої умови органам державної влади та і суспільству. Керівники деяких церков не 
хочуть нагадувати своїм вірянам про зміст 13 глави Послання до римлян апостола 
Павла:”Коріться своїй владі”. Дехто дозволяє навіть відійти від вимог положень про 
шанобливе ставлення до влади і всіляко розмірковує на тему неправомірності діянь 
влади. Поступово частина монастирів стають “закритими” об’єктами, незважаючи на 
те, що культові будівлі в них є пам’ятками архітектури і відповідно до законодавства 
повинні мати вільний доступ громадян. По суті, створюються релігійні об’єднання 
закритого типу, де вплив держави і її структур, навіть при необхідності, є нереальним.  

В розвитку громадянського суспільства треба враховувати різний рівень 
свідомості віруючих, їхній освітній, культурний, політичний ценз. Помітні елементи 
маргіналізації деякої частини віруючих в різних конфесіях, зокрема, і в православних. 
Серед деякої частини віруючих формується переконаність у тому, що тільки вони 
володарі і носителі істини, а люди, які відносять себе до інших віросповідань є зло, 
“загроза духовності і людству”. При цьому мають місце прояви нетерпимості, 
агресивності, образ, загалом елементарної неповаги до носіїв інших світоглядних 
ціннотей. Деякі віруючі схильні до помилкових безграмотних тверджень, абсолютно 
несамокритичних оцінок себе і своєї діяльності, часто-густо не хочуть сприймати 
навіть аргументи Святого Письма. Для багатьох з них культова будівля є найбільшою 
святинею. Зайве говорити про можливий діалог, контакти, а тим більше, співпрацю з 
людьми, які належать до інших віросповідань. В цілому, їхнє бачення світу і процесів, 
які в ньому відбуваються, обмежене, без врахування багатогранності, 
багатоманітності світу, який є результатом Творення. 

Виникає питання: хто ж формує конфліктне мислення яке є надзвичайно 
небезпечним і як все це позначається на створенні громадянського суспільства? 

Відкритість суспільства, можливість використання релігійними 
організаціями засобів масової інформації в своїх інтересах, а також наявність своїх 
ЗМІ, дозволяє церквам та релігійним організаціям висловлювати позицію і 
розміщувати на них інформацію, яка не тільки порушує чинне законодавство 
України, а головне - не сприяє утвердженню миру, злагоди і братерства між 
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громадянами України, розпалює міжконфесійну і міжнаціональну ворожнечу, а відтак 
і не сприяє формуванню відкритого громадянського суспільства. Прикладом такого 
інформування є розміщення матеріалів у деяких українських та російських ЗМІ щодо 
повернення Катерининського храму козацькій православній громаді УПЦ КП у м. 
Чернігові. Інтернет-сайт “Високий Вал” зробив аналіз реакції російських і 
проросійських українських медіа на цю подію. Результати такого моніторингу стали 
своєрідним тестом на об’єктивність, зрілість та рівень журналістики в засобах масової 
інформації щодо державно-церковних відносин. Характерною особливістю 
висвітлення цієї події стали брехливі твердження та відсутність інформації про 
рішення Вищого Адміністративного Суду України, який відхилив позов Чернігівської 
єпархії УПЦ МП про “незаконність передачі храму” козацькій громаді УПЦ 
Київського Патріархату. 

Останнім часом все частіше має місце втручання одних релігійних 
організацій у діяльність інших. Церкві нині не вистачає гонінь і вона будь-яку 
ситуацію, яка має конфліктні елементи, використовує для підживлення віри. Держава 
сьогодні, підтримуючи штучно церкви, надаючи їм допомогу, як не парадоксально це 
звучить, сприяє релігійному зомбуванню населення. 

Треба зазначити, що поступово розмивається принцип відокремлення школи 
від церкви. Навіть директори шкіл, явно порушуючи Конституцію і відповідні закони, 
стають церковними активістами. Мають місце випадки функціонування релігійних 
недільних шкіл у світських школах. Крім усього іншого, це неоднозначно 
позначається і на професійній діяльності самих вчителів, їхньому авторитеті. Треба 
також звернути серйозну увагу на релігійну літературу, яка продається в церковних 
кіосках. За своїм змістом вона часто веде до загострення міжконфесійних відносин, не 
сприяє встановленню екуменічного діалогу, не відповідає національним інтересам 
нашої держави. Ми виходимо з того, що церква повинна бути духовним гарантом 
розвитку суспільства, а це передбачає велику відповідальність. 

Нинішня кризова ситуація в світі і, зокрема, в Україні використовується 
деякими релігійними організаціями для підтвердження апокаліптичних передбачень, 
а відтак і для переконання віруючих у необхідності виконувати настанови і вимоги 
церков. Будучи важливим фактором суспільного життя, церква як і в давні періоди 
свого буття, прагне до свого переважаючого функціонального пріоритету в системі 
суспільних відносин, прагне впливати на органи влади для досягнення своїх інтересів. 
Зокрема, єпархія УПЦ МП та, частково, й УПЦ КП прагне впливати на керівний 
склад області, в тому числі і правоохоронних органів. З цією метою використовується 
запрошення на відзначення релігійних свят, богослужінь або просто на святкову 
трапезу, де все обставляється таким чином, щоб вразити запрошених, сформувати у 
них розуміння єдиної істинної церкви. 

З метою прихилення та налагодження на свої інтереси керівного складу 
держави церква використовує дні народжень керівників області. Є всі підстави 
констатувати, що в такій “теплій” атмосфері, використовуючи богословську 
риторику, спекулюючи на категоріях вічності, відшуковуються шляхи до серця того 
чи іншого державного діяча високого рівня, церква все ж впливає на його свідомість, 
формуючи певну залежність цього діяча від себе. Нині широко використовується 
церквами у своїх корисливих інтересах нагородження своїми орденами, грамотами 
осіб із впливових світських інституцій, в тому числі й керівників правоохоронних 
органів. Водночас спостерігається навіть намагання деяких керівників отримати 

церковні нагороди. Все це призводить до посилення впливу церкви на державні 
структури, зростаючу клерикалізацію суспільного життя, порушення принципів 
рівноправності, відокремлення церкви від держави. 

“Панібратсько-кумівські” взаємини в умовах динамічного розвитку 
поліконфесійного середовища, невирішення надзвичайно важливого для держави 
питання – автокефалії православної церкви вкрай негативно позначаються на 
державно-церковних та міжконфесійних відносинах. Проведення державної політики 
щодо релігії та церкви, налагодження партнерських відносин між органами влади та 
релігійними організаціями можливі тільки тоді, коли всі державні структури, їхні 
керівники у своїй діяльності будуть чітко дотримуватися чинного законодавства і 
позбавлятися суб’єктивізму та особистої кон’юнктури.Відсутність же єдиної спільної 
позиції у відношенні до церкви та релігійних організацій призводить до багатьох 
ускладнень у вирішенні важливих проблем духовно-морального характеру, державно-
церковних відносин. 

Ми не повинні виконувати волю тієї чи іншої церкви, прислужуватися 
тільки одній конфесії, Бо ж з часом це знову приведе до серйозної деформацій у 
релігійній сфері. Бачення і розуміння релігійної ситуації в місті, районі, населеному 
пункті не повинно формуватися будь-яким церковним діячем, навіть авторитетним 
для нас. Наше завдання – забезпечити умови для задоволення потреб усіх релегійних 
організацій, які діють відповідно до чинного законодавства і діяльність яких 
відповідає державотворчим та національним інтересм. На жаль, ми ще не маємо 
системного міжконфесійного діалогу.  

Водночас релігійна активність жителів нашої області зростає. Вона вища, 
ніж інші різновиди громадської активності Все частіше проводяться різні релігійні 
заходи, хресні ходи тощо. Ми прагнемо того, щоб кожний релігійний захід відбувався 
в правовому полі і не позначався негативно на життєдіяльності відповідних населених 
пунктів. 

Актуальною проблемою є забезпечення релігійних організацій культовими 
будівлями. На жаль, деякі звернення певних релігійних спільнот щодо передачі їм 
колишніх культових споруд некоректні, спотворюють реальні факти, не відповідають 
духу християнського віровчення, викликають сумнів щодо прагнення утверджувати 
духовність. І це при тому, що ці заявники мають можливість задовольняти свої 
релігійні потреби, мають місце для моління, інколи могли б зачекати, коли держава 
матиме сприятливі умови для передачі запрошуваної будівлі. 

Я вірю в духовне пробудження нашого народу, який має великий духовний 
потенціал. Бо поступово приходить усвідомлення того, що будувати державу – це, 
передусім, виховувати громадян цієї держави, сильних духом, відповідальних як за 
власне життя, так і за життя ближнього. Сьогодні повинен діяти постулат: хочеш 
змінити світ – змінюй самого себе. І якщо кожен з нас поставить собі за мету 
збудувати храм у своїй душі, то весь світ стане кращим. 
 

*** 
 
В нахабному порушенні закону про свободу совісті при вирішення питання 

виділення земельної ділянки греко-католицькій громаді Сумська міська 
рада не знає меж. Вона вже не один рік протиправно із надуманими приводами 
зволікає з вирішенням питання. Проросійська налаштованість її депутатів сповна 
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виявляється в цьому, бо ж, дивись, цього не бажає єпархія Московсько-
Православної Церкви. Громаді сумських греко-католиків пора перестати 
принижуватися перед сумською владою, почати вирішення свого земельного 
питання через судові інстанції і не лише міста, області, країни, а й через 
Європейський суд і з такими штрафними санкціями за зволікання і глумління над 
сумлінням вірян, що це дасть можливість за кошти штрафу збудувати храм на тій 
земельній ділянці, яку просто змусять міськраду виділити. При цьому особливо 
варто було б «потрусити» архітектора, який категорично відмовляється підписати 
проект «неординарної конфесії» і хоче (може від «недотрусу») відправити його на 
якесь громадське слухання. Широке інформування громадськості міста про 
будівництво греко-католицького храму не викликало ніяких протестів. Ось тільки 
українофобській міській владі це не подобається та й такій же місцевій УПЦ МП, 
яка організувала ходу протесту по місту (РІСУ, 30 грудня).  

63 Генеральна Асамблея ООН 13 листопада в присутності представників 60 
країн світу обговорила тему «Міжрелігійний діалог як важливий вимір 
культури миру». Знання країн-членів ООН пропагувати на світовому рівні 
повагу до всіх прав людини і її фундаментальних свобод відповідно до Декларації 
прав людини, якій виповнилося 60 років. Наголошено на міжнародній співпраці 
серед ЗМІ задля пропагування міжрелігійного і міжкультурного діалогу, 
толерантності і взаєморозуміння. 

Комерційні інтереси до ділянки землі по вул. Ялтинській в Сімферополі 
торпедують вже не один рік вирішення питання побудови в столиці 
Автономії Соборної мечеті кримських мусульман. Міська рада Сімферополі 
при цьому вигадує одну причину відмови за іншою, а зрештою виявляє 
нехлюйство щодо духовних запитів кримськотатарської умми, стовідсоткову 
зневагу до національних виявів духовності народу, по-звірячому винищуваного 
російсько-колоніальною владою високошанованого й понині в Росії Йосипа 
Сталіна. Як і в Сумах, тут також звучить ідея референдуму, наслідки якого вже 
передбачені заздалегідь. Російськомовні кримчани заявляють же кримським 
татарам, щоб вони поверталися туди, звідки приїхали. Враховуючи нахабство 
сімферопольської влади і ту тяганину, яку вона затіяла щодо ділянки землі під 
мечеть, можна було б погодитися із правом татар будувати мечеть всупереч владі 
на Ялтинській, а заодно податися до Європейського суду, а також до міжнародних 
організацій, зокрема ООН. Тим більше, що Господарський суд АРК зобов’язав 
Сімферопольську міську владу в десятиденний терміни укласти з ДУМК договір 
оренди земельної ділянки по вул.. Ялтинській. 

Держдепартамент США у своїй щорічній доповіді, присвяченій дотриманню 
принципів свободи совісті у світі, піддала гострій критиці її «злобних 
порушників» - Мьянму, Китай, Ерітрею, КНДР, Іран, Сауд.Аравію, Судан та 
Узбекистан. Надто детально доповідь аналізує стан свободи совісті в Росії. 
Держдеп турбує розслідування російською Генпрокуратурою діяльності 
татарсько-турецьких коледжів, кримінальна справа А.Ежаєва, що пов’язана з 
видруком ним забороненої в РФ книги мусульманського богослова М. Алі аль-
Хашімі. Держдеп турбує, з одного боку, протидія російської влади діяльності 
релігійних меншин (тут – свідки Єгови, протестантські деномінації і саєнтологи), 
а з другого – переслідування мусульманських громад із-за підозри у можливій їх 
терористичній діяльності. Як про зауваги держдепу говорять в самій Росії, 

американці у своїх висновках діяльність релігійних організацій РФ співвимірюють 
із якимись міжнародними універсальними законами, а не із законами Росії. В 
документі держдепу США наголошується на поєднанні Російської держави і 
Російської Православної Церкви, надання останній всіляких сприянь в її 
діяльності і водночас обмеженні діяльності неправославних релігійних 
організацій. В доповіді перераховуються випадки злочинів, які здійснено в Росії 
на грунті міжконфесійних протистоянь (див.про інше : www. state. gov).  

Майже два десятки релігійних організацій залишаються у «чорному списку» 
Мін’юсту Росії. Раніше з’явилася інформація, що таких, на які подадуть іск про 
заборону, буде 56. З’ясовуючи причини попадання в список 19 організацій, 
представник Мін’юсту РФ С.Мілушкін наголосив, що вони не подали їм 
інформації про свою діяльність протягом останніх 5-7 років. 

Євросоюз висловив своє занепокоєння змістом тих поправок, які вніс парламент 
Киргизії до свого Закону «Про свободу віросповідань і релігійних 
організацій». Зокрема, Євросоюз занепокоєний ставленням Закону до 
місіонерської діяльності, а також умовами реєстрації релігійних організацій. Так, 
згідно реєстрації, останнім в Киргизії треба мати не менше 200 своїх членів. 
Списки ці мають пройти реєстрацію в місцевій раді. Потрібно подати також 
письмове роз’ясненя мети і завдань діяльності організації, описання її засновників 
і штату. Новим доповненням заборонено завозити в країну і поширювати 
релігійну літературу, вести публічну агітацію. 

  
 
 
 

АКТУАЛЬНА ТЕМА 
 

ПАТРІАРХ РПЦ ОЛЕКСІЙ ІІ ПОМЕР 
 

Єпископ РПЦ Іларіон (Алфеєв) вважає, що 
Російська Православна Церква переживає доленосні дні. 
«Перегорнута ще одна сторінка її історії, відкривається 
інша» (НГ религии.- 17 декабря). Далі єпископ пише так: 
«Алексей ІІ - первоиерарх, возглавивший Церковь в тот 
момент, корда она только начала выходить из гетто, только 
стала вставать с колен. Ушѐл человек, с именем которого 
навсегда связано беспрецедентное по своим масштабам 
возрождение церковной жизни, которое продолжалось на 
протяжении 18 лет его патиаршества и продолжается по 
сей день... Время патриаршества Святейшего Алексия ІІ 
ознаменувалось беспрецедентным количественным ростом 
Церкви: число священников и приходов увеличилось в 
несколько раз, число духовних учебных заведений – в десятки, а монастырей – в 
сотни раз». Церква має потурбуватися про те, наголошує владика, «чтобы его миссия 
не приостановилась, чтобы церковный корабль продолжал двигаться тем же курсом». 
Єпископ Іларіон пише про завдання, які прийдеться вирішувати новому Патріарху 
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РПЦ. Серед них: 1.«Нелѐгкая борьба за сохранение целостности РПЦ. Киевская 
крещальная купель стала колыбелью Церкви, сумевшей подняться над 
национальными, политическими и языковыми различиями, сохранив своѐ единство 
поверх политических границ... Некоторые политические лидеры и движения 
заинтересованы в том, чтобы подкрепить независимость государственную 
независимостью церковной. Но Церковь должна твѐрдо противостоять попыткам 
расколоть еѐ по политическому, национальному или этническому признаку» 
(Примітка РП: відтак нічого чекати Україні помісність своєї Церкви від новообраного 
Патріарха РПЦ). 2. «Преемнику придѐтся продолжить борьбу за сохранение и 
укрепление межправославного единства… Найдено временное решение, позволившее 
восстановить евхаристическое общение, но не снявшее те проблемы, из-за которых 
возник кризис» (Примітка РП: тут йде мова за конфлікт Москви й Константинополя 
із-за Естонії). «Новому Патриарху придѐтся в решении этих вопросов быть 
одновременно и очень жестким, чтобы ни в чѐм не поступаться интересами Русской 
Церкви, и очень дипломатичным» (Примітка РП: відтак оскал т.зв. Третього Риму 
слід чекати й надалі у всеправославному світі). 3. «Новому Предстоятелю придѐтся 
иметь дело с лидерами разных стран, при этом предоставляя широкие полномочия в 
деле выстраивания церковно-государственных отношений главам православных 
митрополий и епархий, находящихся на территории этих стран и входящих в состав 
Московского Патриархата. Для этого потребуются и твердость, и способность, и 
большой личный авторитет, и способность опираться на авторитет других церковных 
лидеров, которые на местах выстраивают отношения со светскими 
властями».(Примітка РП: Тут маємо безіменний натяк, зокрема, на митрополита 
Володимира Сабо дана). 4. «Новому Патриарху придѐтся думать не столько о 
дальнейшем увеличении числа приходов, монастырей и духовных учебных 
заведений, сколько о том, чтобы храмы продолжали наполняться людьми, монаcтыри 
– иноками, а духовные семинарии и академии – воспитанниками и студентами. В этой 
ситуации первостепенное значение приобретает православная миссия – работа с 
людьми, находящимися вне Церкви или ещѐ на пути к ней. Процент людей, 
посещающих храмы, значительно ниже процента лиц, считающих себя 
православными… Нам нужен Патриарх, который сумеет сократить разрыв между 
номинальными и реальными христианами… Нужен церковный лидер, который 
сумеет найти общий язык с деятелями культуры и искусства, науки и образования, со 
всеми сегментами внецерковного общества». 5. «Новый Патриарх должен быть 
миссионером и просветителем. В то же время – в силу указанных выше обстоятельств 
– новый Предстоятель Церкви должен обладать опытом ведения межцерковных 
переговоров, быть и дипломатом и политиком, Он должен иметь доброе 
«свидетельство от внешних», включая не только государственных руководителей, но 
и глав и представителей иных конфессий и религий». 

Патріарх Олексій ІІ не особливо реагував на заклики, до яких вдавася 
митрополит Кирило Смоленський: необхідно адаптувати Церкву до потреб ХХ 
століття. Його патріаршество відзначалося скоріше прагненням зберегти статус-кво 
при незначних змінах. Його в цьому підтримувала більшість єпископату. Можливо 
саме така політика не призвела до розколів у Церкві, сприяла об’єднанню РПЦ і 
РПЦЗ. І хоч митрополит Кирило, якого обрали Патріаршим місцеблюстителем, в 
останні роки й приглушив свій реформаторський запал, але його минулі заклики в 
Церкві пам’ятають, хоч при цьому його не можна сприймати вже за якогось ліберала. 

Він прагнув модернізувати лише церковний консерватизм, змінити не його сутність, а 
стиль, пристосувавши до потреб дня. Враховуючи все це, може в Церкві знайдуть за 
краще обрати на соборі Патріархом ієрарха в роках, який буде не здатним на серйозні 
зміни. За цих умов церква залишиться «церквою бабусь», постійних парафіян, для 
яких храм є другим домом. 

Багато в чомусь саме таким Патріархом, як це пише російсько-православна 
преса, і був Олексій ІІ. Тому вже роздаються пропозиції по свіжих слідах 
канонізувати його. В РПЦ в минулі століття канонізовано три її патріархи – Йов, 
Гермоген і Тихон. Що стосується Олексія ІІ, то в Російській Православній Церкві 
заявили, що для розгляду питання про канонізацію Олексій ІІ має пройти як мінімум 
50 років.  

Неоднозначну оцінку діяльності Патріарха Олексія ІІ дала на сайті 
ГРАНИ.РУ 11 грудня відома Валерія Новодворська. Заголовок її моніторінга звучить: 
«Патріарх умер. За время его правления Россия стала дальше от християнства, чем 
она была перед пересторойкой, при Брежневе и Андропове». І далі: «Ничьей смерти, 
даже путиновской или медведевской, интеллигенция радоваться не может. Мы не 
варвары и не людоеды. Мы не подпишемся под неосторожной пушкинской фразой: 
«Твою погибель, смерть детей с жестокой радостию вижу».  

Далі В.Новодворська перераховує декілька добрих справ покійного. «Их 
немного, а поэтому начнѐм с них». Першою постає пропозиція Патріарха забрати із 
Красної площі язичницьке капище , а Лєніна зрештою поховати. Олексій ІІ приютив 
на «своїй» території біля храму Христа Спасителя статую Олександра ІІ – царя-
реформатора, яку відкрив Борис Нємцов і якій не знайшов місця мер Лужков. 
Патріарх відмовився «мародерствовать на канонической территории грузинского 
коллеги» і не приєднав до своїх володінь Абхазію і Півд. Осетію, не підтримав заклик 
вигнати грузин з Росії. 

Потім в тексті читаємо: «Что же, этого хватит для того, чтобы Бог простил: 
Бог прощал и не таких. Иисус простил разбойника. Но почему на грешной земле над 
этим гробом было пролито столько чекистских крокодильих слѐз и сказано столько 
лживых слов о завидной судьбе христианства в России? Вдь за эти 20 лет Россия 
потеряла не патриарха – Бога, потеряла по дороге к государственному статусу и не 
заметила. Нынешнее положение дел с христианством на Руси может устраивать 
только слезливых старушек, черносотенцев и бывших преподавателей марксизма-
ленинизма и атеизма…». Новодворська далі повторює слова із заголовка 
моніторингу, зокрема, що Росія нині знаходиться далі від християнства, ніж навіть у 
передбудовчі роки. Бо ж тоді інтелігенція мріяла про християнство як про щастя й 
готова була йти за нього в амфітеатр на поїдання левам. Вона відмовлялася знімати з 
себе хрестик.А Олексій ІІ в цей час відлучав від Церкви отця Глєба Якуніна, а отця 
Віктора Смирнова загнав у новгородську глухомань. Ми тоді купляли Біблію на 
«чорном рынке», ходили на потаємні богослужіння «наших» священиків. «И что же 
мы получили после снятия запретов, когда увели львов? Множество храмов и 
монастырей с позолотой, штатными единицами осторожных батюшек, с 
колокольным звоном и ладаном, с золотыми ризами, но без Бога… Церковь стала 
идеологическим отделом ЦЕ «Единая Россия», идеологией «вертикали власти», 
идеологией изоляционизма, несвободы, ксенофобии, узости и насилия. Путинской 
идеологией». Олексій ІІ закликав воювати в Чечні. При ньому було утворено 
«православну інквізицію», мали захоплення власності карловчан, особливо в діаспорі. 
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При Олексії ІІ забирали театри і музеї під храми, в яких немає Бога. При ньому 
Церква «травила католиков и протестантов, воевала с Украинской Православной 
Церковцю как с врагом». При ньому, як і в роки радянської влади заганяли у приватні 
квартири священиків з Богом в душі, зокрема отця Якова Кротова. Жодного разі 
Олексій ІІ не заступився «за политзаключѐнных, за истерзанного Василия 
Алексаняна, за Михаила Ходорковского… Право «печалования» РПЦ отдала за право 
чинопочитания. Ни милосердия, ни благородства, ни защиты политических прав 
человека и общечеловеческих ценностей. Наоборот – всѐ время РПЦ поносила и 
отрицала их». Церква відмовилася поховати залишки царської сім’ї. «От христианства 
на Руси осталась голая Догма и мыслящим людям в РПЦ места нет. А только они и 
нужны Иисусу, который сказал: «Познайте истину, и истина сделает вас 
свободными... В руках РПЦ не деревяный крест, а чугунный. На нѐм нет Спасителя, 
им можно только бить непокорных по голове». 

 
*** 

 
САНДЕЙ АДЕЛАДЖА І БАНК КІНГЗ КЕПІТАЛ 

 
ЗАЯВА  

старших служителів християнських євангельських церков України  
з приводу діяльності Сандея Аделаджа, що викликала  

за собою негативні наслідки для християн України 
 

16 грудня 2008 року відбулася зустріч старших служителів євангельських 
церков України із старшим пастором релігійної громади «Посольство Боже» (м. Київ) 
Сандеєм Аделаджа, метою якої було озвучити претензії та з'ясувати питання, що 
хвилюють церкви та громадськість України, а також вказати на дії і вислови 
С.Аделаджа, що не відповідають Священному Письму. Під час цієї зустрічі 
С.Аделаджа визнав більшість помилок, вибачився та пообіцяв публічно покаятися у 
визнаних помилках, а також підпорядкувати себе євангельській позиції, висловленій 
на зустрічі з лідерами євангельських церков України. Зі свого боку, ми, як служителі 
євангельських церков, очікували від пастора Сандея Аделаджа конкретних кроків для 
виконання обіцянихвиправлень. 

На  превеликий жаль, з часу, що минув від вказаної зустрічі, С.Аделаджа не 
зробив дій, які можна було б розцінити як "вчинення гідного плоду покаяння". 
Навпаки, на офіційному сайті «Посольства Божого» з'явились інформаційні 
повідомлення («Сандей Аделаджа подякував лідерам євангельських церков за 
підтримку», «Сандей Аделаджа: "Несправедливо давати однобічний звіт"», 
«Звернення пастора Сандея Аделаджа до всіх протестантських віруючих»), які ясно 
свідчать про те, що Сандей Аделаджа вдався до маніпуляцій інформацією, неправди 
та самовиправдання. 

Нами були взяті до уваги звернення за допомогою і порадою багатьох людей 
з числа парафіян релігійної громади «Посольство Боже», які постраждали у зв'язку з 
діяльністю компанії «King's Capital». Свідчення цих людей, аналіз фактів, реакція на 
претензії єпископів євангельських церков України від 16 грудня 2008 року вказують 
на те, що пастор Сандей Аделаджа надихав і здійснював духовне заступництво 
фінансових структур, що зрештою призвело до жалюгідного духовного та 

матеріального стану багатьох людей, а також до загрози втрати їх власного житла. Ця 
діяльність стала приводом для деяких ЗМІ ототожнювати Сандея Аделаджа зі всіма  
християнськими євангельськими церквами. 

Священнослужителі церков раніше неодноразово застерігали й попереджали 
С.Аделаджу, але були проігноровані ним. Зважаючи на вищевикладене і на підставі 
Біблії (Іс.56:10-11; Іс.57:17,20-21; Єз.34:1-11; Мт.6:24; Мт.18:17; 1 Пт.5:1-3; 1 
Тим.5:20; 1 Тим.6:5-11) ЗАЯВЛЯЄМО: 
Ми рішуче відмежовуємося від Сандея Аделаджі та його діяльності. 
Ми засуджуємо:  
 прагнення до створення культу особистості; 
 методи і діяльність, засновані на саморекламі, перебільшенні своїх здобутків та 

неправді; 
 псевдовчення про збагачення, гріх сріблолюбства; 
 практику прокльону служителів незгодних з його думкою. 
Ми констатуємо: 
 що Сандей Аделаджа є натхненником і духовним заступником біляцерковних 

фінансових структур («King's Capital» та інших); 
 що Сандей Аделаджа відхилився від чистоти євангельського вчення та 

знаходиться в духовній омані та зведенні. 
Ми закликаємо: 
 всіх служителів утримуватися від братського спілкування з Сандеєм Аделаджа; 
 молитися за духовне зцілення парафіян «Посольства Божого»; 
 молитися за постраждалих від діяльності фінансової компанії «King's Capital»; 
 Духовну раду релігійної громади «Посольство Боже»  відсторонити Сандея 

Аделаджа від виконання його обов’язків, а самого Сандея Аделаджа – 
повністю залишити своє служіння для духовного оздоровленняцеркви. 

Ми пропонуємо Сандею Аделаджі щиро покаятися у словах і справах, та віримо, що 
лише глибоке покаяння може дати очищення та прощення від усіх гріхів та зведень 
(Біблія, Об’явлення 3:18-19). 

  
Звернення підписали: 

 
Михайло Паночко – ст. єпископ Всеукраїнського Союзу Церков християн віри 
євангельської – п’ятидесятників; 
Леонід Падун – ст.. єпископ Української Християнської Євангельської Церкви; 
Анатолій Глуховський – заступник ст.. єпископа Союзу вільних церков християн 
євангельської віри України; 
Пилип Савочка – єпископ Церкви християн віри євангельської «Спасіння»; 
Валерій Решетинський – єпископ Об'єднання церков християн віри євангельської 
«Українська місіонерська церква»; 
Анатолій Гаврилюк – президент Об'єднання незалежних харизматичних 
християнських церков України (Повної Євангелії); 
Борис Грисенко – пастор Київської месіанської громади; 
Петро Коваленко – ст. пастор Харківської християнської церкви. 
                                                                                

м. Київ, 29 грудня 2008 року 
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Проф. Л.Филипович 

 
Про «ЗАЯВУ 

старших служителів християнських євангельських церков України 
з приводу діяльності Сандея Аделаджа, що викликала за собою негативні 

наслідки для християн України» 
 
Заява цікава і навіть знакова у релігійному житті України. Вона є свідоцтвом 

віросповідної і теологічної зрілості церков, які об’єднані в одній конфесії – 
євангельському християнстві. Церкви підтвердили Біблійні (Євангельські) підвалини 
своєї віри, а також чітко висловились щодо сучасних суспільних процесів. 
Опублікований документ є результатом солідарного осмислення гарячих подій 
економічного, соціального і врешті - морального ґатунку. І хоча приводом для цього 
стала «справа Сандея Аделаджі» і пов’язаний з останнім фінансовий скандал навколо 
«King's Capital», Заява підтвердила здатність і готовність протестантських лідерів 
оперативно відреагувати на будь-які актуальні події.  

Не наша релігієзнавча справа визначати ступінь вини пастора, з’ясовувати 
причини, обставини, наслідки діяльності компанії, хоча саме цього, певно, і чекають. 
На то є правосуддя: воно розбереться у справі і винесе, сподіваюсь, справедливий 
вирок, але не за віросповідність, а за заподіяну шкоду.  

Мене, як релігієзнавця, спонукає до рефлексії зовсім інше - сам факт 
церковної оцінки ситуації, що склалася в конкретному конфесійному середовищі. І 
його треба визнати позитивом. Хоча тут не все так однозначно, підтвердженням чому 
є наявність або відсутність під Заявою підписів представників конфесії, керівників 
євангельських церков. Зрозуміло, що церкви схвильовані і занепокоєні тим, що 
сталося в «Посольстві Божому». При всій автономності релігійного життя 
євангельських спільнот і визнання самостійності в управлінні церкви проявили 
солідарність і відповідальність за те, що робиться в братській церкві.  

Опублікований документ говорить про те, що євангельським церквам не 
байдуже, що про них думають в суспільстві, віруючі і невіруючі, високопосадовці і 
звичайні люди. Саме тому вони так серйозно поставилися до свого авторитету, важко 
напрацьованого за роки активної євангелізації, місіонерства, соціальної роботи. 
Церква хоче відмежуватися від неприродних для християнства плодів – плодів гучних 
успіхів, демонстративного благополуччя, особливо її лідерів, що блиском нових 
лімузинів і палаців засліплюють очі своїм прихожанам.  

Заява засудила, а не просто не погодилася з тим, що не відповідає Біблії, 
вченню Ісуса Христа, зокрема сучасне прагнення до збагачення. Наголошено, що 
церкви не приймають теологічне виправдання матеріального успіху, називаючи 
останній гріхом сріблолюбства. Християнству, і це підтверджено в Заяві, противний 
культ особи, сучасні світські методи утвердження в суспільстві віри, Церкви, людини, 
тим більше – духовного керівника. 

Думка про те, що той, хто бажає успіху, прийде за порадою до успішної 
людини, сама по собі не є крамольною. Але при чому тут християнство, Церква, 
священик чи пастор?! Типові протестантські настанови в християнській вірі - успішне 
підприємництво, працьовитість, доброчесність, набожність, покірність владі, а також 
обіцянка відповідної винагороди за це (збагачення в ім’я Бога) – включали також і 
тезу про «світський аскетизм», що вимагає повної відданості людини своїм справам, 

бережливості, а також відмови від комфорту, розваг, надмірних радощів життя. Чи всі 
християни, в т.ч. і протестанти, пам’ятають про це? Заява нагадала про істинну суть 
християнства, про призначення Церкви, про відповідальність її лідерів за долю людей, 
а особливо в ситуації економічної кризи. Відкрито пролунав голос в захист 
знедолених, ошуканих, зневірених, тобто потребуючих допомоги. Іншими словами, в 
документі ясно виписане євангельське розуміння статусу і покликання Церкви в 
сучасному світі: Богу – Богове, а кесарю – кесареве. 

Продемонструвавши здатність до самооцінки, до формування критичного 
погляду на себе, до конструктивного мислення щодо виправлення ситуації (що є не 
таким вже частим і поширеним явищем в релігійному світі), протестантські церкви 
закликали до покаяння. Саме таке покаяння-вибачення недавно принесла Католицька 
церква за часи інквізиції, хрестових походів, спалення вільнодумців. Результатом 
покаяння стало взаємне зняття 1965 року анафем римським папою Павлом VI і 
Константинопольським патріархом Афінагором І. Можна навести й інші приклади. 
Каяття несе очищення, свідчить про визнання своєї вини. Зрозуміло, що для покаяння 
треба мати особливу мужність – мужність визнавати свої помилки. Часто релігійні 
лідери, займаючи тривалий час високі пости, упевнені у своїй безгрішності, і тут не 
тільки вина самих лідерів, але й того оточення, яке, власне, і сакралізує свого лідера, 
возносить його до рангу напівбога, а цей напівбогз часом втрачає відчуття реальності. 
Християнські чесноти (скромність, аскетичність тощо) стають все менш 
притаманними духовним і релігійним провідникам. Тож тепер вибір за самим 
Сандеєм Аделаджою: покаятися чи ні. 

Разом з тим, зміст Заяви фіксує відсутність єдності серед протестантів. 
Існуючі в протестантському середовищі розходження в їх розумінні Біблії, світу, в 
формуванні стратегій поведінки, є, на думку одних, ознакою розбрату серед християн, 
а тому підлягають засудженню. Інші ж переконані, що наявність декількох позицій 
треба сприйняти схвально, оскільки це говорить про достатньо високий рівень 
самоусвідомлення євангельськими церквами своєї причетності до християнства, 
ідентифікації себе саме з євангельським його напрямом. Вважається, що відмінна від 
твоєї думка спонукає сміливіше артикулювати свої віросповідні принципи, чіткіше 
визначити, що відповідає духові вчення, а що ні. Що це, як не розвиток соціальної 
концепції протестантів, протестантського богослов’я? 

Розмірковуючи про значенням даної заяви для подальшого розвитку 
євангельського християнства, зокрема про те, послабить вона позиції даної конфесії 
чи навпаки – посилить, думаю, що цей випадок - при всіх розбіжностях в розумінні 
місії Церкви - не приведе до нового розколу. Незважаючи на достатньо рішучий тон 
Заяви, можна очікувати лише загострення відносин між церквами, хоча в Заяві і 
містяться заклики до порозуміння. За прогнозованою відмовою Аделаджі покинути 
своє служіння в церкві і рішучістю церков не змінювати прийнятих рішень стоять 
більш глибинні речі, які супроводжують християнську Церкву від самого її постання. 
І нині євангельським церквам, як і сотні років назад, належить відповісти, як жити в 
цьому світі? відмовитися від «прєлєстей» життя, засудивши мирське, чи 
пристосуватися до нього? обрати цінності вічного життя чи ситого щоденного 
існування? На мою думку, Заява ясно показала, що є пріоритетним для більшості 
євангельських християн. 
 

 



44                                                                             45 
27 грудня 2008 року Духовна Рада Церкви «Найсвятіша Святиня», пастором 

якої є Софія Жукотанська, прийняла рішення про свій вихід із 
покровительства Церкви «Посольство Боже». Про це Духовну Раду останньої 
повідомили наступного дня. Причина виходу не мотивується. Домовлено, що 11 
січня Сандей Аделаджа відвідає Церкву «Найсвятіша Святиня». 

Сандей Аделаджа і Духовна Рада «Посольства Божого» вихід Церкви 
«Найсвятіша Святиня» розцінили вихід «Найсвятішої Святині» як процес 
очищення. «Бог очищає свою Церкву і ми дуже раді цьому»,- сказав голова ДР 
«Посольства» Анатолій Білоножко. При цьому він наголосив, що оббріхувачі 
діють за розписаним кимось сценарієм. «Я щасливий, що мені вдалося підняти і 
виростити, зробивши із звичайних, простих людей, таких як Сергій Шидловський 
і Софія Жукотанська, які стали відомими на всю країну. Але те, що кожний 
робить із цієї слави і успіху, на совісті кожного із них. Адже відомо, що саме під 
час випробувань пізнаються дійсні друзі», - зауважив С.Аделаджа. При цьому він 
благословив вихід Софії Жукотанської із «Посольства Божого» 

Вихід із «Посольства Божого» Софії Жукотанської і церкви «Найсвятіша 
Святиня» був для Аделаджі  несподіванкою. Сама Жукотанська заявила, що її 
до цього спонукала сама Духовна Рада її Церкви. За два дня  до цієї заяви пастор 
Софія Жукотанська брала участь  в засідання Духовної Ради «Посольства 
Божого». 

В Церкві «Посольство Боже» утворено Антикризовий Комітет, покликанням 
якого буде допомога постраждалим вкладникам банку Кінгз Кепітал.  
Утворено комісію із 7 пасторів, яка буде займатися питаннями справедливого 
розподілу коштів, як надходитимуть на спеціальний рахунок для постраждалих. 

Духовна Рада «Посольства Божого» звернулася до старших служителів 
євангельських Церков України. Вона висловлює своє здивування тим, що 
жодний із них, підписуючи Заяву, не прийшов до Церкви, щоб вивчити питання 
на місці. Далі в зверненні сказано: «Пропозиція відсторонити пастора Сандея 
Аделаджу від виконання своїх обов’язків, не відповідає встановленим   Словом 
Божим порядку (не нижчі знімають старших). Цією порадою ДР не може 
скористатися. Вона напрошується на зустріч із старшими єпископами 
євангельських Церков. При цьому Клуб 1000 мільйонерів, що діє при ПБ, 
зазначає, що в заяві служителів євангельських церков проглядаються  «особисті 
амбіції, боротьба за приходи, заздрість до чужого успішного служіння, 
просування особистих інтересів». 

Співробітники МВС України оточили легкоатлетичний манеж, де розміщено 
офіс «Посольства Божого», не впускають нікого в його кабінети. Ті, хто 
знаходився в манежі, відмовилися виходити з нього. Біля манежу віряни Церкви 
збираються щодня, співають релігійні пісні. Водночас були зламані двері до 
квартири Сандея Аделаджі, проведено обшук. Самого Аделаджу 2 січня 
викликали у слідчий відділ МВС Києва. Як засвідчив сам пастор, з ним 
поводилися чемно. «Я радий тому, що міліція зрештою вирішила зайнятися 
виконанням своїх безпосередніх обов’язків, - заявив Аделаджа. - Треба 
розслідувати справу, а не виконувати чиєсь політичне замовлення». 

Сайт Церкви «Посольство Боже» , засновником якої є Сандей Аделаджа, 
рекламує її як найбільшу євангельську Церкву Європи. Лише в Києві вона 
має 20 тис. своїх прихожан, а в Україні сто тисяч. Аделаджа є доктором 

богословія, членом Міжнародного комітету захисту прав людини, почесним 
академіком Міжнародної Академії духовної єдності народів світу при ООН. Має 
більше 85 видрукуваних книг. Нині «Посольство Боже» має по всьому світу 
більше 700 своїх представників. 

 
 
 

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

1. НАСИЧЕНІСТЬ РЕЛІГІЙНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ НА 2008 РІК 
Насиченість визначається за кількістю громадян області на одну релігійну громаду, до 
яких були прилучені ще й монастирі. При цьому Київська область включає й Київ, а 
АР Крим – і Севастополь. 1.Тернопільська -653. 2. Волинська – 707. 3. Чернівецька – 
752. 4. Хмельницька – 785. 5. Рівненська – 803. 6. Вінницька – 860. 7.Львівська – 903. 
8. Житомирська -1021. 9.Івано-Франківська – 1076. 10. Автономна Республіка Крим із 
Севастополем – 1122. 11. Черкаська – 1138. 12. Закарпатська – 1245. 13. – Херсонська 
– 1292. 14. Чернігівська – 1326. 15. Полтавська – 1622. 16. Сумська – 1668. 17. 
Кіровоградська – 1724. 18. Миколаївська – 1744. 19. Київська обл.. з Києвом – 2014 
(лише в області – 1136). 20. Запорізька – 2032. 21. Одеська – 2081. 22. 
Дніпропетровська – 3001. 23. Донецька – 3008. 24. Луганська – 3274. 25. Харківська – 
3608. Загалом по Україні маємо насиченість 1404, по Києву – 3439. 

2. КАНДИДАТСЬКІ ЕКЗАМЕНИ ПОШУКІВЦІВ З РЕЛІГІЄЗНАВСТВА 
Згідно нових інструкцій ВАК України пошуковець кандидатського ступеня, якщо він 
не має базової вищої освіти із спеціальності, за якою захищає дисертацію, повинен ще 
складати додатково два кандидатські екзамени із фаху. Відтак з 2009 року ті, хто 
захищатиметься за релігієзнавчою спеціальністю на здобуття вченого ступеня 
кандидата філософських наук складатимуть екзамени: 1. Загальне релігієзнавство. 2. 
Філософія. 3. Іноземна мова. 4. Історія філософії. 5. Філософія релігії. Претенденти на 
кандидата історичних наук за нашою спеціальністю здають: 1. Загальне 
релігієзнавство. 2.Загальну історію. 3. Іноземну мову. 4. Історію філософії. 5. Історію 
релігії. Претенденти на кандидата-соціолога складають: 1. Загальне релігієзнавство. 2. 
Загальну соціологію. 3. Іноземну мову. 4. Історію філософії. 5. Соціологію релігії. 
Запитальник до екзаменів із релігієзнавчих дисциплін є в Бібліотеці Інституту 
філософії НАН України (Трьохсвятительська, 4).  

3. МУЛЬТМЕДІЙНЕ«АКАДЕМІЧНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО» 
Львівське видавництво «Свічадо» випустило у світ електронну версію 
доопрацьованого підручника «Академічне релігієзнавство» (за ред.. А.Колодного). 
Книга вийшла у світ в 2000 році, але із-за високого попиту на неї стала рідкістю. Вона 
розрахована на аспірантів і студентів релігієзнавчих спеціалізацій, написана на 
найсвіжіших здобутках релігієзнавчої науки і з оригінальною потемною структурою. 
Про можливість придбання диску дзвоніть за тел.. (044) 279.04.18 С.Продивус. 

4. РЕЛІГІЄЗНАВЧІ КОНФЕРЕНЦІЇ ПОЧАТКУ 2009 РОКУ 
На базі Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ буде проведенно конференції: «Іслам в 
сучасному світі й Україні» (лютий); 2. Україна і Ватикан у контексті культурно-
цивілізаційного діалогу – історичний і сучасний зрізи (квітень) 3. Свобода релігії: 
репресовані церкви і релігійні організації України (травень). 
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СТОРІНКА ЧИСЛА 
 
 
 
 

КОНФЕСІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ 
 

Конфесіологія релігії – одна із релігієзнавчих дисциплін, що покликана (на відміну 
від історії релігії) дати історіософське описання багатоманіття конфесійних 
утворень релігії. Нижче подаємо у тезовому викладі можливі окремі теми такої 
навчальної дисципліни. Вони у 98-му числі РП замінять традиційну «Сторінку 
конфесії». Підручник-монографію «Конфесіологія релігії», написаний 
співробітниками Відділення релігієзнавства ІФ НАН України, буде видруковано 
до кінця 2009 року.  

 
 
 

 Докт.філос.наук В.Климов 
 

КОНФЕСІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ ЯК ГАЛУЗЬ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА 
 
Долаючи первісне, досить загальне розуміння терміну "конфесія" як 

лише віросповідання (лат. confessio – визнання, віросповідання), сучасне 
релігієзнавство, спираючись на здобутки вітчизняної та зарубіжної наукової 
думки, а також практику застосування цього терміну, тлумачить поняття 
"конфесія" як офіційний системний виклад певної віросповідної доктрини, що 
може включати, як складові, основні положення віровчення (догми, символи 
віри), їх пояснення та аргументацію; історію віровчення та його утвердження; 
ставлення віросповідання до навколишнього світу, суспільства та інших релігій 
тощо; опис очікуваної світоглядної позиції, релігійної поведінки індивіда, який є 
носієм даного віросповідання; втілення принципів віри у специфічну для даного 
віросповідання культову та обрядову практику, церковно-організаційну 
структуру та ін. 

Прийняття даних віросповідних положень (догм), принципів та норм 
ідентифікує й об’єднує дану групу віруючих ідейно-догматично, організаційно-
обрядово та морально-психологічно. Визнання і прийняття віруючим офіційно 
сформульованих положень певного віровчення фіксує конфесійна приналежність 
віруючого, робить православного – православним, католика – католиком, 
лютеранина – лютеранином і т. д., відрізняючи його від прихильників інших 
конфесій.  

Відомо, що найбільшу кількість конфесій породило християнство, 
переважно в реформаційний і післяреформаційний періоди його історії. Сучасні 
релігієзнавці нараховують понад 150 офіційно визнаних християнських віровчень 
і конфесій. 

Потреба науково описати, пояснити, осмислити, вичленити 
закономірності, теоретично систематизувати, типологізувати об’єктивні знання 
про цілу низку значущих процесів та тенденцій, пов’язаних з офіційно 
затвердженою фіксацією фундаментальних положень певного віросповідання 
(конфесій), спричинила до появи в структурі релігієзнавства спеціальної галузі 
знань – конфесіології. Існуюча на сьогодні сума знань щодо предмета, функцій, 
методів конфесіології дозволяє визначити її як окрему галузь релігієзнавства, що 

 займається дослідженням феномену конфесій як інституйованих 
віросповідних систем, які включають певне віровчення, його 
історію, культову та обрядову практику, організаційно-ієрархічну 
структуру як символічний відповідник даному віровченню;  

 аналізує динаміку змін, що фіксуються конфесіями під впливом 
внутрішніх та зовнішніх чинників, політичних, соціальних та 
духовних умов функціонування віросповідання, трансформацій у 
позиціях самих віруючих;  

 вивчає віросповідні спільноти індивідів, які ідентифікують себе з 
даною конфесією, поділяючи її ідеї, догми, обряди, організаційні 
засади та практичну діяльність; 

 досліджує особливості функціонування конфесійних спільнот у 
державі, суспільстві, в середовищі політичних, соціальних, 
економічних, національних, культурно-освітніх та поліконфесійних 
об'єднань чи груп, а також взаємовпливи конфесійно солідарних 
спільнот віруючих та названих об'єднань і груп, їх структур; 

 прогнозує стан і перспективи розвитку конфесійно єдиних спільнот 
із врахуванням існуючих тенденцій у суспільстві та самому 
релігійному середовищі, а також беручи до уваги прогнозовані 
внутрішні та зовнішні трансформації конфесій; 

 розробляє сучасні оптимальні методи вивчення конфесійних 
спільнот, явищ, процесів та закономірностей у них; формує нові, 
поглиблює вже усталені терміни, поняття, категорії, як специфічні 
для конфесіології, так і спільні з релігієзнавством.  

 Суто конфесійний аспект дослідження релігійних об’єктів визначає 
науковий предмет конфесіології як більш конкретизований, конфесійно 
маркірований, який в рамках релігієзнавчої науки більш детально, спеціалізовано 
досліджує явища і процеси конфесійного сегмента, збагачуючи, поглиблюючи 
зміст як самої конфесіології, так і релігієзнавства.  

Принципово важливими напрямами наукових досліджень вітчизняної 
конфесіології є проблеми історичного становлення найбільш чисельних 
конфесій, що склалися на християнському грунті в Україні, проблеми 
конфесіологізації в контексті суспільно-політичних процесів в Україні після ХVІ 
ст., функцій конфесій, їх класифікації, типологізації та ін. 
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Докт. філос. наук А.Колодний 

 
ПЕРІОДИЗАЦІЇ ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ І ЇЇ ТИПОЛОГІЗАЦІЯ 
 
Величезне різноманіття типів і форм релігії виключає можливість мати 

єдиний критерій її періодизації. Першим виокремив три стадії у розвитку релігії 
П.Гольбах (1723-1789). Ними є: страх людини перед стихіями природи; 
поклоніння істотам, які керують стихіями; підпорядкування одному єдиному 
агенту, тобто Богу. Інший французький просвітитель К.Вольней (1757-1820) 
запропонував надто складну етапізацію. Початкові етапи розвитку релігій він 
вибудував на чистих розмірковуваннях людини (“культ стихій і фізичних сил 
природи”, “культ зірок”, “культ символів”, “культ богів-причин” та ін.), опісля 
він розставив існуючі релігії в один рядок, слідуючи історії народів світу (“релігія 
Мойсея, “релігія Зороастра”, брахманізм, буддизм, християнство). 

Поєднуючи ідею логічного саморозвитку релігії як наростаючого 
ідеального подвоєння світу із визнанням зв’язків в її історії з конкретними 
епохами суспільного процесу, з окремими народами і державами, Г.-В.-Ф.Гегель 
(1770-1831) в еволюції релігії насамперед виділив три генеральні стадії: природні 
релігії, релігії духовної індивідуальності і абсолютні релігії. Водночас філософ 
виокремив етапи кожної стадії, підібравши на їх роль конкретні віровчення. 
Позитивним в гегелівському стадіюванні є те, що тут релігія не виводиться за 
сферу людської історії, а конкретні релігійні вчення включаються в 
загальноісторичну схему.  

Особливо плідними на схеми загальної періодизації релігії були розвідки 
другої половини ХІХ і ХХ століття. Тут насамперед привертає увагу поділ 
О.Контом (1798-1857 рр.) розвитку релігії на три фази – фетишизм, політеїзм і 
монотеїзм, Дж.Льоббоком вже на сім стадій - атеїзм (відсутність будь-яких 
уявлень про надприродне), тотемізм (рівність людини з предметом вшанування), 
шаманізм (божества відкриваються лише окремим людям – шаманам), ідол 
поклоніння, віра в богів – творців світу і віра в богів як благодійників. Не станемо 
тут розглядати інші концепції періодизації історії релігії, зокрема Т. Ахеліса, 
О.Пфлейдерера, Ф.Парріша, Е Фромма та ін. Всі вони відзначаються певною 
штучністю, схематизмом, довільністю, відсутністю обґрунтованого критерію 
виокремлення стадій тощо. Окрім історичного, існують також географічний та 
етнокультурний принцип систематики релігій. Останнім керувався М.Мюллер, 
виділивши релігії “арійських”, “семітських” та “туранських” народів. З точки 
зору хронології відрізняють доісторичні та історичні релігії. Оскільки більшість 
релігій відома нам завдяки письмовим джерелам, доісторичними вважають 
релігії того часу, коли не існувало ніяких письмових засвідчень їх буття. Дехто 
вважає, що доісторичні релігії обіймають проміжок біля 1-2 млн років тому й 
завершилися десь 3 тис. років тому до н.е, коли виникла писемність в 
цивілізаціях Близького Сходу, Китаю і Центр. Америки. Протягом всього часу 
існування доісторичних релігій релігійні знання передавалися за допомогою 
усного слова та збереження обрядів і ритуалів. Релігії пізнішого часу вже 

вважаються історичними. Історичні релігії знайомлять нас з епохою писемності. 
В цей час наявні великі цивілізації, що ґрунтувалися на іррігаційному 
землеробстві при централізації верховної влади, навіть обожненні правителів. 
Історичні релігії характеризує наявність чіткої ієрархії серед жерців, широке 
храмове будівництво, розроблена система ритуалів і жертвоприношень. Вони 
домінували як світогляд розвинутих землеробських цивілізацій Месопотамії, 
Єгипту і Китаю. 

 В рамках марксистської традиції виділялися релігія докласового і релігія 
класового суспільства, а також поділ релігій за етнічною ознакою –родоплем’яну, 
національно-державні і світові..  

Дискусійним в релігієзнавстві виявилося і питання витокової форми 
релігії. Ними поставали анімізм (Е.Тейлор, Г.Кунов), преанімізм (Р.Каретт та ін.), 
магія (Дж.Фрезер), фетишизм (О.Конт, Дж.Льоббок та ін.), тотемізм 
(Е.Дюркгейм, Д.Зеленін та ін.) тощо. Тут можна погодитися з оцінкою цих 
концепцій С.Токаревим, який вважає, що названі поняття не можуть позначити 
якусь окрему загальну стадію в розвитку релігії, бо ж ці релігійні явища є і в 
примітивних, і у високо розвинутих релігіях; вони не можуть бути виставлені в 
одну шеренгу послідовної зміни, бо ж співіснують одне з іншим. 

 Марксистським історикам зрештою так і не вдалося пристосувати 
вчення про п’ять суспільно-економічних формацій до періодизації історії релігії. 
Ними виділялися три типи релігій – родо-плем’яні, національно-державні та 
світові (наднаціональні). Спільним критерієм, який давав підстави відносити 
певні релігії до національно-державного типу, була наявність в певних народів 
культу власної національності і власної держави, а не щось інше. Проте в 
зазначеній класифікації й етапізації релігій марксизмом використовувався 
критерій, який є далеким від її сутнісної природи. Скажімо, світові релігії 
обстоюють універсалізм людства, ідею всезагального спасіння, етноцентризм їм 
не притаманний, бо ж їх світоглядна основа є космополітичною. Належність до 
них не опосередковується етнічністю чи державним громадянством, а 
добровільністю прийняття певного віросповідання, вірою за переконанням.  

Отже, надто складно віднайти класифікацію релігії, яка б відповідала 
повністю всім виявам процесу її змін. Бо ж те, що в одному випадку постає як 
істотна ознака для систематизації, в іншому - веде до поділу однорідного і 
поєднання відмінного. Тому при науковій класифікації релігій не досить просто 
поєднати просторову і часову їх близькість, а основу їх групування слід 
віднаходити в істотних ознаках саме релігійного процесу. 

Окрім названих вище, існують ще генеалогічні й морфологічні 
класифікації релігій. Якщо перша ґрунтується на здобутках мовознавства і 
говорить про мовні сім’ї народів (хоч і всередині їх співіснують різнорідні 
релігії), то морфологічна класифікація будується на оціночних судженнях. 
Морфологічна класифікація релігій проводиться за ідейним змістом та формою 
віровчення, за характером культу і поклоніння, за родом чуттєвого життя, за тим 
ідеалом, до якого так чи інакше прагне та чи інша конфесія. 
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Порівняльне дослідження релігії засвідчує її історичну природу. При 

цьому слід враховувати той факт, що наявні релігійні комплекси, як і релігійні 
відносини, цінності, функціональні зв’язки релігії із суспільними інституціями й 
духовними виявами є історично сформованими, що вони по-різному виявляють 
себе на різних етапах людської історії. З кожним новим поколінням людей не 
з’являються обов’язково наново змінені якісь конфесії, системи релігійних 
вірувань, обрядових форм, а чи ж змінюються загальні принципи релігійного 
світобачення. Нові покоління тому засвоюють релігію як історичну данність, 
спадщину батьків, узаконений часом звичай або певний тип світорозумінні і 
світоставлення. Водночас з цим відбуваються зміни і в середині релігійних 
систем, що пов’язані з модифікацією і модернізацією складових компонентів 
релігії, змінами або зникненням тих обставин і причин, які зумовлювали 
існування саме таких її духовних форм, певних конфесій й чи їх різновидів, 
інституційних оформлень. 

 
 

Докт. філос. наук  А Колодний 
 

ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ РЕЛІГІЇ 
 
Історія релігії досить тривала (десь біля 40-50 тис. років), хоч і постає 

вона як певна усталеність деяких її концептів в їх конфесійних вмраженнях. 
Якщо марксизм взагалі заперечував самостійну історію релігії, то в  західному 
релігієзнавстві її еволюцію описували, але не прагнули пізнати її закономірності, 
бо ж взагалі вважали, що на відміну від природи, в суспільній сфері, а тим більше 
в духовному житті, як таких не існує. Першим виявив прагнення відкрити 
загальні закони релігійного розвитку голландський вчений  Г.Тіле (1830-1902). 
Виходячи з того, що розвивається, власне, не релігія, а релігійна людина, 
дослідник розглядав їх як закони розвитку людського духу, який фіксує 
конструктивну роль релігії у встановленні зв’язку між інтелектуальним і 
духовним життям й в зорієнтованості теоретичного світогляду в русло 
практичної діяльності. Визнаючи, що розвиток релігії ніколи є неперервним, 
К.Тіле водночас безпідставно ігнорував зміни зовнішніх виявів релігії, зокрема 
обрядових, богословських та організаційних, її суспільної функціональності. 

          Виокремлюючи спектр закономірностей релігійного процесу, ми 
виділяємо в ньому внутрішній і зовнішній контекст, закономірності 
функціонування релігії в суспільній системі.Найбільш характерною 
закономірністю внутрішнього розвитку релігії в процесі розвитку людського 
світосприймання є абстрактизація її основної ідеї, тобто розуміння 
надприродного. 

         Першою історичною формою світобачення людини був аніматизм, 
коли вона освоювала довкілля шляхом загального оживлення-уособлення його.  
Однак уособлення – це ще не релігія. Від нього людина в еволюції свого 
світорозуміння йде до фетишизму, коли реальні предмети, при чому ті, які мали 

для неї особливе життєве значення, наділяються чуттєво-надчуттєвими 
властивостями. Але надприродне тут нею ще не відділяється від природного. 
Ототожнення себе з природою привело до ідеї своєї спорідненості з певними 
об’єктами довкілля, а особливо із окремим представниками тваринного світу. На 
основі цього виник тотемізм. Розвиток  виробничої діяльності людини, а також 
абстрагуючих пізнавальних можливостей призвели з часом до втрати 
фетишизованими предметами надчуттєвих властивостей. Але оскільки ще 
зберігалася майже повна практична залежність людини від навколишнього світу, 
дійсні причини якої вона збагнути не могла, а пізнати намагалася, то, не без 
впливу нерозуміння природи психічного життя, у неї складається уява, що 
кожний об’єкт довкілля має свого невидимого двійника – душу. Так виникає 
анімістичне (anima – душа) світорозуміння. Якщо на стадії аніматизму і 
фетишизму причина речей мислилася ще в самих речах, то на стадії анімізму 
вона вже мислиться поза ними як їх двійник. Створивши в своїй уяві світ 
надприродного і вірячи в реальність його існування, людина прагнула налагодити 
з ним певні зв’язки, вирішити через них свої потреби. В цьому слід вбачати 
гносеологічні корені появи магії у всьому багатому різноманітті її форм. 

В процесі еволюції релігійної свідомості, а причинами цього були вже не 
лише зовнішні щодо релігії чинники, переважно здобутки виробничої практики, а 
й її власна внутрішня логіка, з’являється диференціація душ-двійників за місцем 
їх просторової локалізації, відбувається своєрідна абстрактизація їх. З’являється 
уява про духів-покровителів певного місця, певного виду діяльності, окремих 
сфер світобудови, формується політеїзм (багатобожжя).. В політеїзмі кожний бог 
виступає як уособлення певних явищ природи і суспільства, як їх господар-
повелитель.  

На подальших ступенях людського розвитку політеїзм через генотеїзм 
(це коли із пантеону  богів один постає як головний, напр., Зевс в Греції чи 
Сварог на Русі) переростає в монотеїзм, тобто віру в єдиного всемогутнього Бога. 
На нього переноситься вся сукупність природних і суспільних атрибутів багатьох 
богів. Це стало можливим з появою в людини розвинутих здібностей до 
абстрагування: пізнання людини звільняється від необхідності перебувати в 
безпосередній залежності від об’єктів довкілля, процес мислення стає відносно 
самостійним, набуває здатності оперувати думками поза конкретними зв’язками 
їх з реальними предметами. 

На етапі політеїзму, а особливо монотеїзму потойбічний світ набирає 
якісно відмінних від земного властивостей. Надприродні сили переносяться в 
його сферу, яка стає недосяжною для людського пізнання. Зникає чуттєво-
конкретна уява надприродного, натомість приходить його духовне розуміння: 
Бог через свій дух відкриває себе і проявляє себе скрізь. Відбувається своєрідне 
повернення до вихідної стадії розвитку релігії – анімізму, але все у світі 
одухотворяють не якісь душі-двійники, а духовна сила Бога. Саме таку функцію 
в християнстві виконує Дух Святий. 

Проведений вище аналіз еволюції релігійного світобачення засвідчує те, 
що релігія розвивається насамперед на власному “мислительному матеріалі”. 
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Будь-яке нове релігійне утворення постає як своєрідний синтез старого і нового, 
бо ж в такій духовній сфері як релігійна нове, якщо воно і з’являється, надто 
повільно і складно одержує своє прийняття, а то й зникає зовсім.  

 Наочним прикладом цього служить християнство. Хоча постало воно в 
лоні іудаїзму цій природній релігії як його секта і запозичило від нього ряд своїх 
основоположних догматів, але християнство є штучною релігійною системою, 
стихія появи якої доповнювалася втручанням в цей процес визначних релігійних 
діячів, зокрема Павла, проголошеного апостолом. Вирішальна роль в 
утвердженні християнства як світової релігії належить суб’єктивному світському 
чиннику – діяльності  імператора Римської імперії Костянтину. В розвитку 
християнського віровчення і формуванні обрядової системи християнства 
відзначилися Отці Церкви (ІІІ-V ст.ст.). 

 Штучні релігії, хоч вони і віддають певну данину своїй духовній 
першооснові, розвиваються все ж як нова релігійна парадигма. Це засвідчує щодо 
християнства навіть апостол Павло словами, що “людина не може бути 
виправдана ділами Закону, а тільки вірою в Христа Ісуса” (Гал. 2:16). Штучні 
релігійні системи виникають часто не як пряме продовження існуючих до них, як 
їх природного фундаменту, конфесій (іудаїзм – християнство, індуїзм – буддизм), 
а як зумовлена багатьма світськими і культурними компонентами абсолютизація 
віроповчальної системи якогось її відгалуження. Так, щодо християнства 
матірним є не сам по собі іудаїзм, а виникле на його основі вчення назареїв і 
ессенів. Не даремно історики віднаходять більше п’ятисот спільних ознак 
раннього християнства з останнім. 

Приклад християнства  засвідчує значну наступність в процесах появи 
нових релігійних систем і водночас помітний синкретизм релігійного процесу. 
Християнська релігія увібрала в себе не лише елементи з різних близькосхідних 
релігійних течій, а й надто багато з духовної спадщини давніх греків: грецька 
філософія підготувала сприятливий ґрунт для утвердження християнського 
сприйняття світу як ілюзорної реальності, віри в можливість індивідуальних 
стосунків людини з Богом. 

Таким чином, нові релігії з’являються на природному ґрунті і творяться 
не так, як це заманеться їх творцям, а в залежності від наявних обставин – 
історичної традиції, соціальних відносин, духовного середовища, певних 
стереотипів мислення. Вивчення цих обставин засвідчує, що зв’язок попередніх 
етапів розвитку релігії з її сучасним станом не характеризується ні повною 
ідентичністю, ні її абсолютною відсутністю, як кореляція, за словами К.Тіле, 
нинішнього на основі минулого, що має порівняльно-оціночний характер. 

Розвиток релігії постає не як заміна однієї її форми іншою, відмінною від 
неї, а як зумовлене новими релігійними потребами своєрідне виростання вихідної 
релігійної системи. Відтак релігійний розвиток – це внутрішній процес змін в 
релігійній свідомості і релігійних почуттях, що знаходить зрештою свій вияв і в 
змінах релігійної обрядовості й інституційних виявах нової релігійності.  

Поява релігійних новоутворень – це не просто виникнення нових типів 
релігій, скоріше всього тут наявним є процес якогось очищення вихідного 

релігійного матеріалу відповідно до нових потреб релігійного становлення. Так, 
християнство на українських теренах не відмінило язичництво як релігійну 
картину природи і господарки нашого далекого предка, а своєрідно 
надбудувалося над ним вже як картина людини і міжлюдських відносин, 
своєрідна Богом визначена моральна доктрина. З’явилася та синкретична 
двовірність, сліди якої живучі в “народному християнстві”. Релігійний 
синкретизм  постає як об’єктивний процес поєднання і взаємодії часто відмінних 
вірувань і обрядів. Як бачимо, в розвитку релігії виявляють свою дію два фактори 
– стихійний (безсвідомий) і свідомий. Якщо перший з них особливо активно себе 
виявляє на вихідних етапах становлення нової релігійної системи, то другий 
активно діє вже на стадії її сформованості, втручаючись в процес оформлення її 
віровчення, обрядів, інституцій. 

      Історія засвідчує, що тенденція до диференціації, дроблення 
існуючих релігій і появи їх нових варіацій є сталою і домінуючою. Тенденція ж 
до їх зближення і поєднання із-за супротиву цьому суб’єктивного чинника 
виявляється нерезультативною, а зрештою – і неможливою. Релігії водночас і 
диференціюються і розвиваються. Розвинуті їх нові форми вже ніяк не можна 
якось поєднати із старими. Власне тому ідея християнського екуменізму так і 
залишиться ідеєю, а не реальністю, адже, скажімо, протестантизм як 
християнство Нового часу не можна поєднати з середньовічним православ’ям. 
Нові історичні умови вимагають і нового прочитання традиційних релігій, а 
водночас не сприймають їх застарілі ортодоксальні форми. 

Релігійні вірування завжди знаходяться в безпосередньому зв’язку з тим 
етнічним середовищем, в якому вони виникають і функціонують. Саме завдяки 
своїй етнічності релігія має здатність стати складовою національної культури, 
постати тією святинею, захист якої розглядається як вищий вияв патріотизму, 
слугувати критерієм визначення територіальних меж певної держави та ін. Проте, 
в міру розвитку релігії, її етнічні межі стають все більше розмитими, світові 
релігії нівелюють національний чинник, відокремлюють конфесійне від 
етнічного. Глобалізація суспільного життя глобалізує і релігійний процес, 
своєрідно розетнізовує його. Свідчення того, що це є однією із закономірностей 
релігійного розвитку, є, окрім появи і поширення світових релігій, абстрактизація 
ідеї надприродного, розкультнення релігійних систем, успіхи прозелітичної 
діяльності тощо. 

В духовному житті людства релігії постають як подвійна картина – світу 
і людини. Як картина світу, вони існували на етапах родоплем’яному і етнічному. 
Зростання самосвідомості індивіда, прояснення особистісної свідомості постало 
однією із причин того, що на зміну їм прийшли світові релігії, які загалом можні 
охарактеризувати як етико-індивідуалістичні, універсалістські, бо ж вони мають 
свої надто деталізовані релігійні і моральні закони, що ґрунтуються на вихідних 
принципах загальнолюдської моралі. У віровченнях світових конфесій 
відбувається зміна акцентацій: релігії постають все більше як надприродно 
санкціоновані моральні системи, в центрі яких стоять вже не проблеми 
світобудови і місця людини в світі, а індивідуальне життя людини, її 
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міжособистісні відносини. Отже,  розвиток світових релігій засвідчує наявність 
таких загальних тенденцій релігійного процесу, як етизація та індивідуалізація. 

Як бачимо, основні рушійні сили еволюції релігії знаходяться в ній 
самій. Цю еволюцію характеризуються такі закономірності, як абстрактизація ідеї 
надприродного, релігійний синкретизм, розетнізація релігійних систем, етизація 
й індивідуалізація релігій. Розвиток релігій характеризує також зростання в 
цьому ролі суб’єктивного і свідомого чинника, діяльності релігієтворців. 

Якщо на перших етапах своєю еволюції релігія поставала насамперед як 
специфічна форма емоційного ставлення людини до навколишнього світу, що 
виражалося через відповідні релігійно-обрядові системи, то з появою жрецтва як 
особливої соціальної групи, а опісля з формуванням церковних інституцій, роль 
релігій і в суспільному житті докорінно змінюється. В рамках Церкви 
складається певна сукупність правил, норм, стереотипів поведінки. Церква 
нав’язує віруючим свої стандарти мислення, визначає їх орієнтації в суспільному 
житті. Саме через Церкву як особливу соціальну інституцію. Релігія виходить за 
свої межі, відбувається змирщення релігійного життя. 

Хоч формально, згідно з конфесійними вченнями, Церква є поєднанням 
кліру і мирян, але реально з часу появи цієї інституції, монополізувавши її своїй 
волі та інтересам, все життя конфесії повністю стало визначати ієрархічно 
організоване професійне духовенство. Відбулася своєрідна сакралізація кліру.  

В міру свого розвитку релігія постійно розширювала сфери 
функціонального впливу за рахунок інших духовних та ідеологічних форм. 
Останнім часом релігія прагне по-своєму монополізувати політику і науку. 
Церква часто намагається підмінити державу як світську інституцію, нехтуючи 
Христовою вказівкою: кесареве – кесарю, а Боже – Богу. 

Історична природа релігій виявляється не лише в еволюції її конкретних 
форм, а й в тих змінах, які відбуваються всередині самих релігійних систем, 
пов’язаних з модифікаціями і модернізаціями її компонентів. 

 
 

Д.Базик  
 

ФЕНОМЕН ПЕРВІСНОЇ РЕЛІГІЇ 
 
Проблема феномену первісної релігії протягом століть викликає 

зацікавленість як богословів, так і вчених багатьох поколінь. Головні питання, які 
постають перед дослідниками, можна сформулювати наступним чином: «Яка 
релігія була найпершою?» і «В кого і як вірили перші люди на Землі?». На ці 
запитання існують дуже багато різних відповідей, які часто суперечать одна одній. 
Богослови практично одностайно первісною релігією називають прамонотеїзм 
(первинну віру в єдиного Бога), вважаючи, що після гріхопадіння розум людини 
затьмарився і вона почала поклонятися силам природи та різного роду вигаданим 
богам. Зауважимо, що така точка зору може бути лише сприйнята на віру, але не 
може бути доведена науково. Зі свого боку, вчені різних шкіл та напрямків 

створили численну кількість гіпотез, теорій походження первісних релігійних 
вірувань, кожна з яких, маючи як сильні, так і слабкі сторони, теж має право на своє 
існування. Проблема вивчення первісної релігії ускладнюється тим, що на сьогодні 
наука не оперує достовірними, обґрунтованими фактами про те, якою була первісна 
релігія. Очевидним є те, що первісна релігія виникла разом з появою людини. Адже 
не зафіксовано як в сучасності, так і в історичному минулому жодного народу, 
навіть найвідсталішого племені, ізольованого від зовнішніх культурних впливів, 
серед представників якого були б відсутніми релігійні вірування. 

Найбільш поширеним в українському релігієзнавстві є узагальнюючий підхід 
до еволюції релігійних вірувань від елементарних, найпростіших форм релігії в бік 
поступового ускладнення, з частковим збереженням залишків первісних релігійних 
вірувань в більш пізніх, розвинених релігіях. Відтак, первісна релігія постає 
явищем стадіальним, першою сходинкою в подальшому розвитку релігійних 
вірувань. Тому в рамках релігійного еволюціонізму актуальним вважаємо 
розглядати первісну релігійність відносно більш пізніх вірувань. Наприклад, давні 
язичницькі вірування, пов’язані, як правило, з вірою в існування багатьох богів 
(політеїзм) виступають первинними по відношенню до світових релігій. В свою 
чергу, серед комплексу різноманітних давніх язичницьких вірувань існують форми 
релігії, які виникли раніше від інших. Не претендуючи на вичерпність переліку 
форм первісних релігійних вірувань, назвемо серед них основні, загальноприйняті в 
українському релігієзнавстві: 1) тотемізм – віра у спільні надприродні кровно-
родинні відносини людини або групи людей з певною твариною, рослиною чи 
якимсь явищем природи; 2) фетишизм – наділення деяких матеріальних предметів 
«чуттєво-надчуттєвими» якостями; 3) анімізм – вірування в існування в тілі людини 
двійника-душі, від якої залежить життя особи, її фізіологічні та психологічні стани; 
4) магія – віра в можливість впливу людини за допомогою спеціальних обрядів, 
заклинань, зачарованих речей здійснювати вплив на оточуючих людей та 
навколишній світ. Варто зауважити тут, що наведені вище форми первісних 
релігійних вірувань не є самостійними релігіями, а взаємопов’язані між собою 
релігійні вияви. Тому їх потрібно розглядати як елементи, складові частини 
єдиного, цілісного феномену, який називається первісна релігія.  

Сучасні дослідження ізольованих від впливів цивілізації племен Австралії, 
Океанії та Африки свідчать про те, що первісна релігія є більш складним, 
багатоплановим феноменом, аніж це вважалося раніше. Вона, в першу чергу, тісно 
пов’язана зі способом життя родоплем’яного суспільства. Серед основних критеріїв 
(ознак) феномену первісних релігійних вірувань можна виділити наступні: 

1) відсутність абстрактних уявлень про надприродне, що призводить до 
приписування чудодійних властивостей неживим матеріальним 
предметам (знаряддям праці, незвичайної форми камінцям, кісткам 
тощо), наділення надчуттєвими якостями і властивостями різноманітних 
рослин і тварин, обожнення, сакралізація природних явищ (сонця, зірок, 
вітру, дощу тощо);  

2) тісний взаємозв’язок певних складових способу життя первісного 
колективу з релігійним культом, згідно якому повсякденна діяльність 
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(полювання, рибальство, збиральництво тощо) набувають релігійного 
значення, складаючи основу для збереження традиційних релігійних 
обрядів, правил та заборон; 

3) родоплем’яний характер релігійних вірувань, в основу яких покладений 
культ предків, що пов’язаний з представниками конкретного племені або 
родини;  

4) поширення релігійних вірувань на локальну, обмежену територією, де 
проживає певна плем’яна група; 

5) залежність релігійних обрядів від природних циклів (змін пір року, 
скорочення або подовження сонячного дня). 
 
 

 
Докт.філос.наук Л.Филипович 

 
ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ В ЇХ СУТНОСТІ І РІЗНОМАНІТНОСТІ 

 
Етнічні релігії є результатом сукупного релігійного досвіду таких 

соціальних організмів, як етнічні спільноти. Їхні релігійні уявлення, переживання 
та практики, будучи зафіксованими в традиціях і звичаях народу, в особливостях 
його світогляду, типу мислення й моделях поведінки, в пам’ятках матеріальної та 
духовної культури, відображають взаємозв’язок двох начал – етнічного і 
релігійного. Етнічні релігії є продуктом синтезу цих двох сутностей, двох 
площин людського буття, які тривалий час взаємодіють між собою, врешті 
етнічно забарвлюючи систему релігійних цінностей та сакралізуючи й 
символізуючи світ етносу. В етнорелігіях відображаються релігійні аспекти 
життєдіяльності етносів та етнічні особливості релігійного буття як окремої 
особи-носія певної етнічності, так і всієї етнічної спільноти. 

Етнізм релігії фіксує безпосередній зв’язок між релігійним віруванням та 
етнічним середовищем, в якому вони виникають і функціонують. В етнічній 
релігії фіксується специфіка походження, історії та розвитку народу, особливості 
його сакралізованого світовідчуття, світосприймання і світоставлення. Етнічна 
релігія акумулює результати пізнання етносом світу, природного і 
надприродного, його духовні пошуки.  

Етнічні релігії, будучи автохтонними релігійними комплексами, що 
виникають природним шляхом по мірі дозрівання етнічного організму у межах 
конкретної етнічної території і не поширюються на інші етноси, є 
самодостатніми духовними системами, які задовольняють духовно-культурні 
потреби певного етносу. Вони є засобом його самозбереження як самобутньої 
етнічної спільноти, постають формою пошуку і утвердження етнічної тотожності. 
В процесі життя етносу його природна релігія зазнає змін, вдосконалюється і, 
якщо її розвитку не перешкоджають якісь зовнішні чинники, постає ідеальним 
виразником внутрішньої ідентичності або тожсамості народу. 

Таким чином, етнічна релігія – це віросповідання кровноспорідненої 
спільноти людей, яка має спільну територію (рідну землю), спільну мову (рідну 
мову), спільні родові легенди про походження свого народу, спільну історичну 
пам’ять, звичаї та обряди. 

Етнічні релігії – не тільки історичні феномени, перехідний етап в 
загальному релігієгенезі. Це не тимчасова або недорозвинута ланка релігійного 
поступу якогось народу чи всього людства, на зміну яким має прийти більш 
досконала релігія. Етнічні релігії живуть й активно діють і в сучасну епоху, 
виступаючи духовними індикаторами народів, сприяють їхній ідентифікації, 
збереженню, відтворенню. В умовах глобалізації вони не тільки не розчиняються 
серед інших релігій, а навіть розширюють сферу свого функціонування.  

Етнічні релігії зорієнтовані на збереження і відтворення етносу, його 
культури, традицій. Зростаючи разом з етносом, набуваючи при цьому 
етноспецифічних форм, релігія стає інтегратором завдяки віровченню, відправі 
культу тощо. Вона формує в її носіїв відчуття етнічної і релігійної спорідненості, 
визначеності, навіть особливості. Етнічна релігія сприяє формуванню і 
збереженню етнічної ідентичності. В умовах глобалізації, уніфікації, 
стандартизації, безкордонності, позапросторовсті і позачасовості життя саме 
етнічні релігії стають тим ґрунтом, на якому стає можливим збереження 
традиційних цінностей народів та їхня адаптація до реалій сучасного світу. 
Етнічні релігії є моделлю гармонійної взаємодії етнічного і релігійного. Коли ж 
етнічне і релігійне в межах однієї спільноти діє в різних напрямках, то наслідком 
такої дії є послаблення або однієї, або ж обох її складових. Релігія може 
пришвидшити або пригальмувати створення єдиної нації, збираючи та 
об’єднуючи різнорідні етнічні групи в єдине ціле під унійною ідеєю одних 
цінностей (свого Бога, своєї церкви, своєї релігії) або ж розчленовуючи етнос на 
окремі складові на основі відмінностей у вірі. 

Взаємозв’язок між етнічністю і релігійністю є складним і суперечливим. 
Залежно від історичної епохи та географічного розташування народу він набуває 
різних форм вияву. Етнічні релігії складають певну групу конкретних релігій, чия 
поява і функціонування, межі поширення та основні символи пов’язані з якимось 
народом. Варіацій такого синтезу існує безліч, серед яких релігійні комплекси 
давніх народів (давньоіранські, давньоєгипетські, давньокитайські, 
давньоіндійські, давньогрецькі, давньослов’янські тощо), які передували 
відносно розвинутим релігіям державних етносів-народів. Етнічні релігії – це 
продовження і вияв автохтонних традицій, які не лише зберігають їх, а й 
розвивають та вдосконалюють. Власні етнічні релігії має кожний етнос, оскільки 
духовна культура народів є витоковою для кожного з них. На жаль, майже всі ці 
релігії втрачені, оскільки на їхній грунт була привнесена чужа культура, яка 
наклалася на первісно рідні вірування, синтезувала їх, поступово витісняючи те, 
що було свого часу для етносу природним.  

Але і досі зберігаються ті релігії, які зуміли протистояти універсаліям 
світових релігій і по сьогодні складають їм певну конкуренцію. До цієї групи 
релігій належать національні релігії, чий авторитет і влада були підсилені 
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створенням національних держав, зокрема індійської, китайської, японської, 
єврейської та ін. Такими нині є індуїзм, джайнізм, сикхізм, зороастризм, даосизм, 
конфуціанство, іудаїзм. 

Етнічні релігії є обов’язковими для сповідання представниками певних 
етнічних спільнот, їх, як правило, не вибирають, в них - народжуються. Етнічна 
релігія краще інтегрує етнос, ніж світова, бо пріоритетними висуває етнічні 
цінності. Метою етнічних релігій є єдність і солідарність етносу, його фізичне 
збереження і духовний розвиток. 

 
 

Докт. філос. наук А.Колодний 
 

СВІТОВІ РЕЛІГІЇ 
 
Світовими є релігії, які долають етнонаціональні обмеженості, а відтак 

стають доступними для сприйняття людини будь-якої національності. До них 
прийнято відносити буддизм, християнство та іслам. Якщо становлення 
національних релігій відображає процес утворення незалежних держав, яким ці 
релігії служили ідеологічним підґрунтям, то формування світових релігій 
відбувається за умов розбудови “світових імперій”, як їх доповнення. На їх змісті 
позначилася специфіка способу життя народів великих географічних регіонів. 
Так, буддизм сформувався на територіях індостанського півострова, 
християнство – на теренах Римської імперії, Середземне море для якої немовби 
було всередині розміщеним озером. Іслам виник на Аравійському півострові, 
який населяли різні племена і народності  

 Особливістю світових релігій є те, що вони своєю появою ніби 
супроводжують значні історичні зміни в житті великих мас людей. Як на нас, то 
вони знаменують появу феодальних відносин. Так, буддизм виник в VI ст. до н.е. 
в Індії і країнах Центральної й Південно-Східної Азії, коли вони, відкидаючи 
кастовий устрій, переходили до класових відносин. Утвердження християнства 
пов’язане з політичним об’єднанням Середземномор’я під владою Римських 
імператорів. Іслам також з’явився в роки переходу аравійських племен до 
феодальних відносин. 

Характерною ознакою світових релігій є їх міжетнічний, 
космполітичний характер, бо ж вони гарантують спасіння незалежно від того, до 
якого етносу належать їх послідовники. Так, за новозавітними повчаннями, 
християнином міг бути і грек, й іудей, і варвар, і скіф. Своєю п’ятидесятницею 
Христос підтвердив можливість сприйняття істин Його вчення всіма народами і 
на рідній їм мові. Якщо іудаїзм обстоював ідею богообраності єврейського 
народу, то християнство акцентувало увагу вже на спасінні тих, хто прийняв 
Божого Сина як свого Спасителя. 

Оскільки законсервовані національними релігіями складні обрядові 
форми заважали спілкуватися з іновірцями, навіть формували нетерпимість до 
них, то світові релігії на перших етапах свого становлення взагалі не прагнули до 

своєї специфічної обрядовості, а використовували в асимільованому вигляді 
обряди автохтонних народів. І це порівняно легко вдавалося їм зробити, адже ці 
обряди, як правило, виявляли прагнення опанувати за допомогою вищих божеств 
чи духів силами природи, а світові релігії поставали у вигляді картини людини, а 
тому були зорієнтовані переважно на регламентацію міжособистісних відносин. 
Лише через кілька століть після своєї появи світові релігії почали обростати 
власною обрядовістю. В християнстві вона формується з IV століття. 

Особливістю світових релігій є й те, що вони визнають рівність перед 
Богом всіх людей, незалежно від їхнього соціального стану. Так, в християнстві 
“всі – брати і сестри в Христі”. Індуїзм, який поділяв людей за кастовими 
ознаками, зазнав через це кризи. Саме це підготувало появу буддизму, який 
вказував кожному єдиний шлях до нірвани. Слід відзначити, що світові релігії 
поєднує саме актуалізація вчення про спасіння.  

Світові релігії характеризує те, що їх засновники приходять до людей як 
спасителі і як вісники благодаті для всього людства. Відтак кожна з цих релігій 
претендує на роль спасительної сили щодо всього людства. “Ви світло світу, сіль 
землі”, – повчають християни. Простір ісламу – всеохоплююче світове буття, яке 
з часом має бути заповненим повністю мусульманами. Із ранніх часів поширення 
ісламу утверджувалася можливість створення для всіх “Божого граду на землі”. 
Шлях до цього – дотримання всіх правил життя, які визначаються Кораном. 

Сказане вище засвідчує те, що світовість релігії визначається не 
кількістю її послідовників, значною територіальною поширеністю чи прагненням 
до своєрідного зняття, синкретизування всіх раніше існуючих значних конфесій. 
Саме із-за цього світовою релігією не є майже вісімсот мільйонний індуїзм, 
поширений в більшості країн світу іудаїзм, синкретизований бахаїзм. Науковою 
проблемою є те, чому і як багатомільйонні маси погодились прийняти ту чи іншу 
світову релігію, що слугувало підставою віддати перевагу саме їм. Коли постає 
питання, а чи можлива нині, за умов явної інтенсивної диференціації існуючих 
конфесій, поява якоїсь нової світової релігії, то тут певно що вдалу відповідь дав 
Ф.Енгельс, який писав, що після християнства, цієї найбільш завершеної і 
абсолютної релігії, створити щось нове, більш досконале й оригінальне, не 
можна. Сам спосіб життя й мислення сучасної людини виключає це. 

Таким чином, світові релігії слугують засобом віросповідного зв’язку 
людей незалежно від їхньої етнічної, мовної, соціальної, політичної 
самоідентифікації. Саме вони єднають людей між собою поза їх мовами та 
країнами народження чи проживання. Світові релігії відзначаються надто 
вираженим прозелітизмом, проповідницькою активністю. За конкретних 
історичних умов в тій чи іншій країні вони можуть набирати етнічних рис, 
виявляти тенденцію до ідентифікації етнічної і релігійної належності. 

Світові релігії характеризує прагнення всяк утвердити свою 
вселенськість. Це засвідчує іслам в його задумі світового Халіфату. Це всіляко 
виявляє такий різновид християнства як католицизм, який вже навіть однією 
своєю назвою katholikos проголошує свою вселенськість. Під ці прагнення 
католицизм підвів і біблійне засвідчення, зокрема слова Ісуса Христа про те, що 
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на апостолі Петрі він вибудує свою Церкву. Свою єдиноістинність в християнстві 
католицизм демонструє тим, що лік всехристиянських соборів не завершив 
сімома, які визнають і православні, а провів (понад ці) ще півтора десятка. 
Католики прагнуть подавати Ватикан не як центр своєї конфесії, а як 
Апостольську столицю всього християнського світу. Своїми візитами в понад ста 
країн світу Іван Павло ІІ засвідчував безмежжя своїх земних володінь, 
понаддержавність свого папоцезарізму. Згідно рішень І-го Ватиканського собору, 
Папа проголошений непогрішимим «владикою Всесвіту»,«божественною 
людиною і людським Богом». Навіть те, що Ватикан донедавна обстоював 
неодмінність використанням у всіх регіонах його поширення латинську мову як 
богослужбову, засвідчує також його прагнення стати над державами і націями. 
Католицька Церква не входить до Всесвітньої Ради Церков, бо ж рівноправне 
членство її у ВРЦ нібито применшить її статус «Церкви над церквами». 

 
 
 

Канд. філос. наук П.Павленко 
 

ХРИСТИЯНСТВО ЯК РЕЛІГІЙНО-МОРАЛЬНА ПАРАДИГМА 
 

Таки був правий Л.Фейєрбах, коли зауважував, що успіх християнства 
полягає в обстоюваній ним моралі і в його «вмінні» доходити до «серця» 
людини. Новизна, популярність християнства від самих його початків 
проявляється саме в тому, що воно проголосило іншого Бога – Бога Добрі, 
Любові й Милосердя і який, власне, й є Добром, Любов’ю і Милосердям у 
найвищому їх розумінні і найдосконаліших їх проявах. 

Центром християнського віровчення постає Бог, який любить людину, 
який прагне їй добра і водночас виступає реалізатором цього добра й щастя в її 
житті. Відтак сутність християнства зводиться до відкриття людиною цього 
Доброго, Благого Бога, який екзистенційно уможливлює і коригує все її буття. З 
огляду на означений ідейний момент, це дає нам повне право говорити саме про 
гуманістичну домінанту релігії Євангелій, саме про антропологічну суть 
християнського віровчення, бо ж віруючий, вертаючись до Бога через Христа, по 
суті, звертається до самого себе, прагнучи відкрити Бога в собі, усвідомити, що 
він є його образом і подобою й зреалізувати їх (ці образ і подобу) в собі. Втім 
стати подібним до Бога, зреалізуватися, як його образ і подоба – значить стати 
уособленням його самого, тобто стати тим Добром, Любов’ю і Милосердям, 
уособленням яких є сам Всевишній. Проте оскільки Добро, Любов і Милосердя є 
категоріями моральними, ми можемо розглядати християнського Бога-Отця як 
персоніфіковану людську мораль, але осмислену й подану з позицій ідеального 
Блага, ідеї вселенської Справедливості, переломлених через призму іудейського 
етичного монотеїзму. Таким чином, цілком слушно констатувати, що 
християнство зробивши з моралі Бога чи ж євангельську ідею Бога перетворивши 
на мораль, в такий спосіб утворило релігію Христа як релігію Моралі. 

Християнська морально-етична доктрина визнає найвищим добром, 
благом таку форму вищого буття, в межах якого відбувається досконале, 
гармонійне і обов’язково вільне (свобідне) спілкування людей між собою, людей 
з Богом і з цілим світом. Регулятором відносин християнина у світі, а також з 
іншими людьми, виступає «закон любові», згідно з яким, усе підпорядковується 
тезі непротивлення злу (Мт. 5:39). Більше того, для віруючого авторитетом у його 
стосунках з іншими людьми виступає сам Христос, який, якщо судити за 
Євангеліями, не вважає достатнім просте непротивлення злу. «Він спонукає і 
заохочує, - як це відзначає Ф.Кампаус, єпископ Лімбурзький, - до нової 
ініціативи, до нових дій» [Kamphaus F. Selig Die Friedensstifter. Ein Friedlihes Streit 
– Gesprach uber den Frieden // Herder Korrespondenz.- 1982.- №10.- S. 501]. І це він 
показав на 4-х прикладах: і коли вдарить тебе хтось у праву щоку твою, то 
підстав йому й другу (1); і коли захоче хтось забрати сорочку твою, то віддай 
йому й плаща свого (2); і коли силуватиме тебе хтось подорожувати милю одну, 
то йди з ним навіть дві (3); і коли проситиме хтось у тебе щось, то віддай йому 
все (4). Означеними повчаннями визнається недопустимість відповідати злом на 
зло. Проте слова Христа можна вірно зрозуміти тільки тоді, коли будеш мати 
перед очима його самого. «Його вказівки пов’язані з його особою. Антитези 
Нагірної проповіді не є сукупністю всезагальних сентенцій та мудрих 
висловлювань і не являють собою абстрактний моральний принцип» [Там само]. 
Ісус Христос, як син Бога, чинив усе з волі Бога-Отця як вищого Добра і сам 
виступав здійснювачем Добра, оскільки «у нім перебувала вся повнота (Бога – 
П.П.)» (Кол. 1:19). 

Бог Нового Завіту, на відміну від Яхве, Зевса чи Юпітера, саме й є Богом 
Добрим, Благим. Категорія божественного Добра в християнстві водночас несе в 
собі ще й морально-етичну визначеність, що, значною мірою, нагадує деякі 
положення філософії Сократа. «Не треба платити за несправедливість 
несправедливістю, - читаємо в «Крітоні», - ні робити комусь зло, навіть якщо 
хтось тобі зло заподіяв» [Платон. Критон // Платон. Сочинения: В 3-х т.- Т.1.- С. 
124]. Це судження надто подібне до міркувань Луки: «Ви ж любіть ворогів 
ваших, добро чиніте їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, а велика буде ваша 
нагорода, й будете Всевишнього синами, бо він благий для злих і невдячних» 
(6:35). 

Справа в тому, що моральна характеристика вчинків християнина своїм 
взірцем мусить мати життєвий приклад Христа, його чесноту, любов, милосердя. 
А це більше, ніж просто пуста декларація. Християнин, чинячи так, виступає 
одним із тих миротворців, про яких Ісус говорить як про блаженних, тобто 
щасливих у своєму діянні, а тому вже й святих. «У заповіді блаженства 
миротворців Ісус із Назарету бажав більше ніж відмовитися від насильства, - 
відзначає Ф.Кампаус, - він вимагав і подав приклад цього своєю поведінкою в 
житті та образом своїх дій, що перемагають насилля» [Kamphaus F. Там само.- S. 
499]. Християнин мусить жити, робити, діяти так, як чинив би це на його місці 
сам Христос. 
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Зрозуміло, що подібна мотивація вчинків людини можлива лише за 

умови тісного містичного поєднання її з Христом, її віри в те, що Христос 
безпосередньо перебуває в ній, знаходиться в її свідомості, виступає еталоном 
святості й божественності її життя. «І живу вже не я, - говорить апостол, - а 
Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, - живу вірою в Божого Сина, 
що мене полюбив, і видав за мене Самого Себе» (Гал. 2:20). Цей момент несе в 
собі і психологічний мотив, адже для щиро віруючого християнина відтак легко 
реагувати й на будь-які події не лише особистого життя, а й, загалом, усього 
людства. Його вже немає, його стара особистість померла з Христом у хрещенні. 
Його свідомість працює на рівні Бога. Вона саме й є вже божественною 
Христовою свідомістю. 

«Бути людиною – значить, бути спрямованим не на самого себе, а на 
щось інше» [Франкл В. Человек в поисках смысла.- М., 1990.- С. 284]. З одного 
боку, це «щось інше» передбачає спрямування на божественне як істинно суще, а 
з іншого – зорієнтованість у Христовій любові до всіх людей. Проте любов до 
ближнього детермінується не лише любов’ю християнина до Христа, але й його 
любов’ю до самого себе. Це аж ніяк не передбачає любов егоїстичну. «Любов до 
самого себе є своєрідним мірилом любові до інших людей, а відтак одне 
неможливе без іншого. Але любов до себе у християнина мусить бути поєднана з 
добровільним зреченням себе самого» [Борушко С. Проблема парадокса в 
богословии // Богомыслие.- 1992.- Вып. 3.- С. 147]. 

Христос, як посередник між людиною та Богом, виступає в 
християнському вченні, з одного боку, як саме Добро, а з іншого – як здійснювач 
тієї духовної роботи з реалізації Добра і його пізнавання за людину, яке вона сама 
не може зробити із-за непізнаваності Добра і незбагненності Бога. Таким чином, 
вважати, що віровчення християнства пропагувало лише навернення людини до 
божественного, означало б знехтувати найголовнішим, адже «християнство, - як 
справедливо відзначив це Тейяр де Шарден, - згідно зі своїм визначенням та 
своєю сутністю є релігією втілення. Бог з’єднався зі світом, який він сам створив, 
щоб об’єднати його і певним чином включити його в себе...» [Poupard P. Le role 
des universites catoliques dans le monde aujourd’hui // La documentation catolique.- 
07.02.1982.- №1823]. Проте факт втілення Бога у світ можна розглядати і як факт 
боговтілення самої людини, адже людина природно наділена і божественним 
єством – духом. Боговтілення окремої людини було б неможливим, якби її 
божественне начало було чисто зовнішнім. Людина, відзначав В.Соловйов, 
«тільки тому може вільно, внутрішньо єднатися з божественним началом (Богом 
– П.П.), що вона сама, у певному розумінні, є божественною, точніше – причетна 
до Божества» [Соловьев В.С. Сочинения.- М., 1994.- С. 27]. 

Власне, сам факт цього боговтілення окремої людини в християнстві 
передбачає розуміння людини не як абстрактного поняття (людини взагалі), а як 
справжньої, живої особи, як окремої особистості і як окремого божества. Іншими 
словами, кожна людина має безумовну, божественну цінність і значення. Бог 
християнської релігії, з одного боку, включає в себе безумовний зміст усього, а з 
іншого – не задовольняється лише тим, що має «все в собі». Він прагне мати 

поруч ще й людину, як своє творіння, як свою дитину, аби бути завершеним чи 
абсолютним, бути Богом. Поруч з цим, в Євангелії від Івана Ісус недвозначно дав 
зрозуміти, що й людина є Богом. І то лише тому, що вона причетна до 
божественної сутності. То ж, християнство, незважаючи на те, що воно визнавало 
людину як натуру гріховну і наскрізь просякнуту гріхом, піднесло її до рангу 
вінця Божого творива, надало їй можливість відчути себе впевненою 
особистістю. Шлях до майбутнього божественного буття, зрештою Страшний 
суд започатковується тут, бо ж судиться людина згідно з тими моральними 
настановами, які спрямовані культивувати і регулювати в ній її божественність, 
перетворювати її на Бога чи, перефразовуючи апостола Павла, «зодягати її 
Христом». 

Віднаходячи в християнстві для себе нові смисли життя, сенс свого саме 
морального буття, людина усвідомлювала водночас значущість себе як 
особистості, того, що вона виступає не лише знавцем і носієм вищої істини буття, 
а й засобом реалізації у світі чогось більш цінного. «За християнським уявленням 
особистість священна, - наголошує папа Іван Павло ІІ. - Зв’язок із Богом є 
невід’ємною частиною самого існування особистості. Бути особистістю для 
християнина – значить, бути живим образом Бога, значить, відчувати внутрішню 
залежність від трансцендентної дійсності, значить, виявляти присутність 
божественного у світі. Коротше кажучи, для християнина особистість є живим 
зв’язком із Богом» [L’Allocuzione del Papa All’UNESCO (2 giugno 1980) // 
L’Osservatore Romano.- 2-3.06, 1980]. Відтак людина-християнин, віруючи в 
божественну любов, увірувала водночас і в саму себе. 

 
 

Докт. філос. наук П.Яроцький 
 

ОСОБЛИВОСТІ КОНФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙ 
 

 Розвиток будь-якої релігії як специфічної конфесії простежується як процес 
формування завершеної і цілісної системи її віровчення, культу та організаційної 
структури. З самого початку необхідно виявити джерело постання цієї релігії, 
ідейне „лоно” становлення майбутньої конфесії. Для прикладу звернемося до 
витоків світових релігій. 

 Буддизм – найдавніша світова релігія, яка є спільним компонентом 
різних цивілізацій Сходу – від Індії до Японії. Зародившись у лоні брахманізму в 
VІ ст. до н.е. як реакція на його елітарність, як вияв вільнодумства у боротьбі із 
закостенілою брахманською ортодоксією і зовнішнім ритуалізмом, буддизм 
відкинув брахманське вчення про сакральність і незмінність варно-кастової 
системи {поділ індійського суспільства на елітарні варни (стани) – брахманів, 
кшатріїв, вайш’їв а також упосліджених і „недоторканих” – шудрів}, вийшов за 
межі варно-кастового та етнічного поділу, проголосивши, що „просвітлення” 
(основоположна доктрина буддизму) як шлях до звільнення доступне для 
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людини будь-якої варни за умов дотримання нею його філософських, 
доктринальних, етичних і психотехнічних (медитаційних) принципів. 

Вийшовши із лона брахманізму, буддизм запозичив у нього і розвинув 
основні філософські поняття – сансару, карму, мокшу (надавши їй нового 
означення – нірвана). І ще одна важлива особливість буддизм – пошуки 
„пробудження” і „просвітлення” без будь-якого бога. Буддизм вважається 
„релігією без Бога”, „атеїстичною релігією”, оскільки у його віровченні немає 
поняття Бога-творця світу, відсутнє вчення про створення світу (креаціонізм), 
кінець світу і Судний день (есхатологія). Світ існуватиме вічно, відтак сансара – 
постійний кругообіг усього, що існує у світі, безперервний ланцюг перевтілень 
(смертей – народжень) – також вічна. Головне в буддизмі – вийти із сансари 
(колеса страждань) і досягти нірвани. 

Буддизм як найдавніша світова релігія у своєму постанні „завдячує” 
кульмінаційному періоду віросповідної диференціації, яким характеризується 
шосте століття історії людства до н.е. Саме тоді на Сході прокотилася хвиля 
зародження і становлення нових релігій і філософських вчень, зокрема, в Індії, 
Китаї та інших країнах. 

Конфесійне оформлення буддизму продовжилось ще кілька століть у 
вигляді становлення його течій – Хінаяни і Махаяни і досягло свого 
кульмінаційного завершення у формі тібетського буддизму – ламаїзму 
(Варджаяна), розвиненого культу будд і бадхисатв й проголошення Тібету як 
теократичної держави начолі з Далай-ламою і Панчен-ламою (у ХІV ст. н.е.). 

Процес становлення і конфесійного оформлення християнства охоплює 
період, почавши від середини першого до п’ятого століття включно (а деякі 
важливі елементи християнського культу – іконопоклоніння і хрест як символ 
християнства прийняті у восьмому столітті на VII Вселенському соборі (787 р.) 
Вирішальним чинником конфесіалізації став перехід християнства від 
забороненої до державної релігії Римської імперії на початку четвертого століття. 

Конфесійний (догматичний, культовий, інституційний) розвиток 
християнства відбувався поступово і тривалий час: витокова стадія – 
іудеохристиянство (перша половина І ст.); стадія актуальної есхатології 
(завершилася у кінці першого століття); стадія пристосовництва до існуючої 
системи речей (ІІ ст.); стадія інституційного і догматичного оформлення (ІІІ – V 
ст.). Саме на цій останній стадії християнство сформувало основні свої догмати і 
канони упродовж семи Вселенських соборів. Лише на першому соборі 
(Нікейському) у 325 р. був прийнятий основний догмат християнства – св. 
Трійця, на третьому соборі (Константинопольському) у 381 р. остаточно 
схвалено Християнський символ віри. Христологічні суперечки про природу 
Ісуса Христа (хто він: Бог, людина чи Боголюдина?) завершилися схваленням 
формули Боголюдини на Халкидонському соборі у 451 р. Формування Євангеліє 
з вилученням апокрифічних книг і затвердженням лише 27 книг Нового Завіту як 
канонічних відбулося у 397 р. на помісному Карфагенському соборі. 

Низка нових догматів, які сформувалися вже в Римо-католицькій Церкві 
після розколу християнства у 1054 р. (першість Римського папи як намісника 

Ісуса Христа на Землі і спадкоємця верховної влади в Церкві, яку отримав 
апостол Петро; вчення про філіокве, чистилище, маріологічні догмати), закріпили 
і поглибили розбіжності у християнстві двома його конфесійними різновидами – 
православ’ям і католицизмом. Наступний великий розкол християнства на 
початку ХVІ ст. в епоху Реформації започаткував третю течію християнства – 
протестантизм, з великим розмаїттям конфесійних різновидів: ранній 
протестантизм – лютеранство, кальвінізм, англіканство; пізній протестантизм з 
ще більшою диференціацією – баптизм, євангелізм, адвентизм, п’ятидесятництво 
та ін. Конфесійне „розбрунькування” християнства продовжується і в наш час у 
вигляді неохристиянства і, зокрема, харизматичних рухів. 

У порівнянні з християнством, іслам як третя світова релігія 
відзначається особливостями постання, догматичного, культового та 
інституційного становлення. Виникнення ісламу відбулося у VІІ ст. н.е. в процесі 
розпаду родового устрою в арабів, економічного і політичного об’єднання 
племен Аравійського півострова, а головне – формування єдиної арабської 
держави Халіфат, коли виникла потреба в її ідеологічній основі, якою стала 
єдинобожна, монотеїстична релігія. 

Іслам сформувався на стику європейської та східної цивілізації, 
увібравши багато надбань іудаїзму, християнства, а також зороастризму, 
буддизму, грецької філософії, римського права, а також культур народів Сходу і 
Північної Африки. Важливим чинником прискореної конфесіологізації ісламу 
було формування єдиної арабської мови для численних його неофітів в різних 
регіонах його поширення, що, зрештою, було закріплено єдиною священною 
мовою Корану – арабською. 

У стисло історичний термін нечисленна етнічна група з кількох 
семітських племен, які жили на невеликому клаптику землі освоєної пустелі 
Західної Аравії, стала значною етнокультурною спільнотою, яка започаткувала 
могутню світову державу – Халіфат і високорозвинену арабську цивілізацію. 

Уже в 20-х роках VІІ ст. на грунті укладеного Мухаммадом договору 
між мусульманами – курейшитами і племенами Медини, який отримав назву 
„Дустур Медина” – „Конституція Медини”, утворилася первісна громада 
мусульман – умма. В такий спосіб було конституйовано самоідентифікацію 
мусульман, визнання їхньої відмінності, що фактично означало постання нової 
надплем’яної етноконфесійної спільноти. 

На відміну від Будди й Ісуса Христа, Мухаммад був не лише великим 
релігійним діячем – „посланцем Аллаха”, а й політиком, дипломатом, 
воєначальником, законодавцем. У цілому конфесійне оформлення ісламу 
відбулося набагато швидше, ніж конфесійне становлення буддизму й 
християнства. Основні догмати, „стовпи віри”, приписи ісламу, які складають 
обов’язковий для кожного правовірного мусульманина кодекс правил поведінки, 
були закладені в коранічних положеннях, виголошених Мухаммадом. 

Поділ ісламу на течії (хариджити, сунніти, шиїти) та різні секти 
(насамперед в шиїзмі) пов’язаний з однією істотною причиною – боротьбою за 
владу в Халіфаті, яка розпочалася відразу ж після смерті Мухаммада, 



66                                                                             67 
продовження якої спостерігається й сьогодні, але вже на іншому політичному 
ґрунті, наприклад, в Іраці та інших мусульманських країнах. Правове конфесійне 
оформлення ісламу у вигляді мусульманського права і шаріату завершилося у Х 
ст., коли мусульманське правознавство остаточно склалося як самостійна 
дисципліна з основними п’ятьома богословсько-правовими школами (мазхабами) 
– ханіфітами, малікітами, шафіїтами, ханбалітами, джафаритами. 

Відтак, конфесійні особливості постання й розвитку ісламу сформували 
релігію надзвичайно широкого діапазону впливу і проникнення у всі сфери 
особистого, суспільного і державного життя на рівнях ментальності, психології, 
способу життя мусульман, традиції, звичаїв, культури, філософії народів, які 
сповідують іслам, політики, права і держави, де іслам має статус державної чи 
офіційної релігії. 

 
 

Докт.філос. наук О.Саган, 
 канд. філос наук С. Здіорук  

 
ПРАВОСЛАВ’Я ЯК СИНТЕЗ ЕТНІЧНОСТІ ТА ВСЕЛЕНСЬКОСТІ 

 
Національне та вселенське – два невід’ємні атрибути православної 

традиції. На перший погляд відповідні характеристики видаються несумісними і 
навіть такими, що виключають одна одну. Нічого дивного у цьому немає, 
оскільки більшість людей звикла довіряти поверховому формально-логічному 
або, як його ще називають, розсудковому мисленню. На вади останнього 
вказував ще німецький філософ Георг Вільгельм Фрідріх Гегель. Він 
дотримувався думки, що розсудок ніколи не розкриває суті проблеми, а завжди 
подає її фрагментарно і вкрай однобічно. Альтернативу розсудковому мисленню 
творець системи абсолютного ідеалізму вбачав у діалектичних конструкціях 
розуму, завдяки яким предмет осягається цілісно. Відтак, якщо віддати належне 
аналітико-синтетичному (діалектичному) трактуванню нашого питання, то 
помилковість бачення, запропонованого розсудком, стає очевидною. Етнічність і 
вселенськість зовсім не входять у суперечність між собою. Вони, ніби як дві 
сторони однієї медалі, притаманні феномену православ’я, забезпечуючи його 
повноту і неповторний колорит.  

Вселенськість православної традиції, по-перше, розкривається словами 
апостола Павла у Посланні до Колоссян: “Немає ні елліна, ні іудея…” (3: 10-11). 
Цим висловлюванням учень Ісуса Христа підніс християнство (а відтак і 
православ’я, як його складову) над будь-якими національними релігійними 
системами – чи то ранніми (давньоєгипетська, давньошумерська, давньогрецька), 
чи то пізніми (індуїстська, синтоїстська, юдейська), – приналежність до яких 
визначалася і продовжує визначатися на підставі етнічного критерію. 
Християнська віра стала вірою наднаціональною. У всіх своїх розгалуженнях 
вона разом з буддизмом та ісламом відноситься до розряду світових релігій. 

По-друге, вселенськість православ’я випливає із розуміння природи 
Церкви означеним напрямком християнства. Церковна інституція розглядається 
не лише як видиме зібрання людей, об’єднаних вірою. Церква – цілісний 
містичний організм. Вона – Тіло Христове. Тільки Спаситель є її вічним і 
незмінним главою. Христос присутній однаковою мірою у всіх земних 
структурах Церкви, гарантуючи тим самим соборність церковного організму. 

По-третє, вселенськість православ’я проявляється й на зримому рівні. 
Йдеться про єдність православної віри, тобто сповідування одного й того ж 
самого Символу віри; спільність таїнств і богослужінь; наявність церковної 
ієрархії з апостольською спадковістю; ідентичність церковних канонів тощо. 

З іншого боку, православна віра (та й не тільки вона) не існує поза 
певним етнічним субстратом. Її носіями є конкретні живі люди – представники 
національних спільнот, котрі відрізняються між собою менталітетом, мовою, 
способом господарювання, формою політичного устрою і т. п. Зрозуміло, що ці 
відмінності накладають відбиток на реальне функціонування релігії в тому чи 
іншому етнічному середовищі. Навіть географічно близькі народи не 
демонструють тотожності у сповідуванні однієї і тієї ж релігії. Наприклад, 
православна традиція українців у багатьох аспектах не схожа на православну 
традицію росіян. Деспотизм світської влади у Російській імперії безпосередньо 
позначився на статусі православної церкви. Остання перетворилася на придаток 
державного механізму, з часом успадкувавши властивий йому імперський дух. 
Це суттєво контрастувало з принципами соборності, виборності духовенства, 
активної участі мирян в житті парафій, на яких ґрунтувалося життя православної 
церкви в Україні. Невипадково духовний провід Українського Православ’я 
впродовж тридцяти доленосних років після укладення Переяславської угоди 
всіляко противився церковній злуці. 

Національна специфіка православної віри найочевидніше засвідчує про 
себе у культовій царині. Основна маса пересічних віруючих сприймає релігію не 
крізь призму догматичних постулатів в силу їх надмірної затеоретизованості, а на 
рівні конкретно-чуттєвої обрядовості. Саме ритуал, обряд, таїнство є тими 
складниками релігійного, в яких відтворюється неповторна самобутність 
культури певного народу, надаючи культово-обрядовій сфері місцевого 
забарвлення.  

На етноконфесійному розмаїтті добре зналися ще учні Христа, а тому 
докладали зусиль для облаштування релігійно-церковного життя відповідно до 
звичаїв того чи іншого народу. 34 Апостольське правило стверджує, що 
“єпископам усякого народу належить знати першого серед них і визнавати його 
як главу”. Розбудовувати Церкву з урахуванням особливостей національного 
буття проголошує також 6-те правило І Вселенського собору: “Нехай 
зберігаються давні звичаї, прийняті у Єгипті, у Лівії і в Пентаполі, щоб 
Олександрійський єпископ мав владу над усіма цими. Бо і Римському єпископу 
це звично. Подібно й у Антіохії, і в інших областях нехай зберігаються переваги 
церков”. Аналогічним принципом пропонують послуговуватися правила 17-те 
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IV-го та 38-ме VI-го Вселенських соборів, в яких мовиться, що “громадянським 
та земельним розподілам нехай відповідає і розподіл церковних справ” . 

Отже, ще за давніх часів було закладено підґрунтя для формування 
системи Помісних Православних Церков за національною ознакою. Нагадаємо, 
що сучасне Вселенське Православ’я представлене низкою автокефальних і 
автономних церковних інституцій. Більшість з них у своїй назві містять вказівку 
на ті етнічні спільноти, серед яких вони постали і здійснюють власне служіння. 
Це - Грузинська Православна Церква, Болгарська Православна Церква, Сербська 
Православна Церква, Російська Православна Церква, Румунська Православна 
Церква, Елладська Православна Церква тощо. 

З огляду на сказане, Українська Православна Церква, як-то 
передбачають церковні канони, цілковито заслуговує на самостійність. 
Небажання бачити її у статусі автокефальної – результат політизації 
конфесійного середовища у планетарному масштабі. Осуд з боку деяких 
Помісних Православних Церков явища філетизму – національних поділів у 
православ’ї – видається справжнім лицемірством, оскільки у такий спосіб ними 
нівелюється той фундамент, на якому вони самі утвердилися свого часу. 
Необхідно бути послідовним і не забувати, що православ’я є вселенським за 
своєю суттю і етнічним за конкретним проявом у системі просторово-часових 
координат. 

 
 

Канд. філос. наук О.Недавня 
 

 УНІЙНІ ПОШУКИ В ХРИСТИЯНСТВІ 
 

Унійні пошуки були притаманні християнству фактично від початків 
його розвитку. Перші християнські провідники, апостоли та єпископи, очільники 
християнських громад, намагалися розбудовувати їх згідно із закликом 
Спасителя «щоб всі були одно». Такі практичні спроби втілювалися, у тій чи 
іншій мірі та в той чи інший спосіб, в інституалізаційній та догматичній 
творчості. Пошук спільного знаменника проходив через всі Вселенські Собори 
першого християнського тисячоліття, продовжувався і в другому (Ліонський, 
Флорентійський Собори, зібрання різного масштабу в ХХ ст.), триває й досі. 
Частково він поставав у практичних формах – уніях, коли та чи інша східна 
Церква на тих чи інших умовах об’єднувалася з іншою – католицькою.  

Феномен унії в християнстві відноситься до таких релігійних явищ, 
котрі, побутуючи у вигляді ідей чи в спробах практичної реалізації, принесли як 
позитивні наслідки, так і певні проблеми християнській спільноті.  

Водночас, унія, як гасло боротьби за єдність християн, їх однозгідність у 
сповідування та практикуванні християнства, є традиційно санкціонуючою ідеєю 
у спробах укладення взаємовигідних домовленостей між західно- та 
східнохристиянськими церквами. На цій стезі їх чекали як успіхи (наприклад, 
Вселенські Собори, що збирали і уточнювали Христову науку), так і численні 

перепони, в тому числі й пов’язані з необхідністю набути свій оригінальний 
християнський досвід, збагнути своє християнське визначення та призначення (і 
окремим особам, і цілим народам), перш ніж єднатися з іншими.  

Однак, відкликаючись до авторитетно проголошеної настанови на 
всехристиянське єднання, з різною долею щирості та по-різному ту єдність 
трактуючи, християни накопичили багату історію укладених і проектованих, але 
неукладених об’єднань-уній, більш чи менш відповідних поточним потребам та 
перспективним інтересам більшої чи меншої кількості віруючих. 

Порівняно найстабільнішу унійну позицію (яка значною мірою 
вплинула і на їх сучасне екуменічне налаштування) займали східно- та 
західнохристиянські центри. Так, для Константинополя «унія - бажаний 
максимум» - це розповсюдження принципів, а ще краще - і форм співжиття 
православних церков між собою на спілкування з іншими християнськими 
церквами, зокрема, і з католицькою церквою - як із західним патріархатом. При 
тому за Римським Папою визнається необтяжливий і малодієвий учительний 
примат «по честі», котрий належить йому як єпископу колишньої славної 
столиці, де потерпали перші християнські мученики. «Унію - практичний 
мінімум» траплялося заключати Константинопольським патріархам як скоріше 
політичний союз східної та західної християнських церков, задля поборювання 
єресей або задля допомоги проти загарбників-мусульман. Цей варіант унійної 
угоди має сумнівний і, як свідчить історія, нетривкий ґрунт страху перед наглою 
загрозою. 

Для столиці західних християн, Риму, «унія - бажаний максимум» - 
означає об’єднання всіх християнських церков під керуванням спадкоємця 
верховного апостола Петра, видимого голови церкви Папи Римського, з більш чи 
менш тісною залежністю від нього. «Унія - практичний мінімум» зводиться до 
залучення до такого об’єднання окремої церкви з більш або менш суттєвими, але 
не принциповими компромісами, котрі, однак, не суперечили б католицькій 
догматиці та стрункій ієрархічній організації. Очевидно, що всі загальні унійні 
домовленості православних і католицької церков укладалися як ненадійно 
узгоджені, обмежені «унії-мінімуми» для обох сторін, не маючи шансів 
розбудуватися до несумісних «уній-максимумів». 

Не менше сталим було практичне відношення до унійних ідей з боку 
третього найвпливовішого «гравця» - Росії, яке характеризується суцільним 
відторгненням. Будь-яку згадку про унію в Москві зустрічали з обуренням. 
Очевидно, що унійні ідеї навіть в такому поміркованому, мало реальному 
вигляді, як «унія-максимум» для Константинополя, непотрібні і неприйнятні 
«Третьому Римові». А необхідність в унії заради допомоги не виникала там так 
гостро, як свого часу для Візантії. Але, незважаючи на все це, мало хто так 
покористувався з унійного руху, як Росія. «Зацікавлені» розмови про унію та 
нещирі обіцянки відповідного співробітництва застосовували російські 
самодержці Іван Грозний та Петро Перший як дозволений з неприятелем 
обманний засіб, щоб добитися дипломатичної підтримки західнохристиянського 
центру. Епізодична унійна діяльність Константинопольського патріарха була 
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використана як зручний привід, щоб позбутися формальної залежності від нього. 
Унією в українських землях виправдовувалась необхідність втручання в 
українські справи, а потім - “чистка” української церкви. У ХХ ст. комуністична 
Москва фактично шантажувала Апостольський престол, вимагаючи відступлення 
від українських уніатів - вірних УГКЦ, в обмін на дозвіл Московському 
патріархові брати участь в екуменічному русі. 

Отже, в оточуючому українців християнському світі унійні ідеї мали 
багато тлумачень, аж до таких, що є взаємовиключаючими. Відмінність підходів 
була зумовлена, з одного боку, особливостями формування і розвитку окремих 
християнських напрямків, а з іншого - поточною специфікою перебігу 
соціальних, національних, політичних відносин в кожній зацікавленій країні та 
між ними.  

Саме в Україні унійні пошуки втілилися наймасштабніше. Крім ряду 
невеликих східних церков, котрі уклали унійні домовленості з Римом (їх у світі 
нині 22), тільки в Україні внаслідок Берестейської унії 1596 року була 
розбудована кілька мільйонна Церква, яка, хоч і не стала зразковим явищем у 
всехристиянському плані, але в національному - явила приклад можливого 
втілення унійних ідей. Не можна сказати, що це практичне втілення стало 
ідеальним об’єднанням (та й шлях від Берестейської унії до розбудови 
Української Греко-Католицької Церкви був складним та небезпроблемним), але 
натомість постала національна Церква зі східним обрядом та західною 
організацією, яка зберегла духовну ідентичність українців. Нині унійні пошуки 
продовжуються у християнському світі скоріше як екуменічні. 

 
 

Канд. філос. наук М.Черенков 
 

ПРОТЕСТАНТИЗМ ЯК РАФІНОВАНЕ ХРИСТИЯНСТВО 
 
Філософсько-релігійний смисл Реформації розкривається як 

зворотно-циклічний тип розвитку через порівняння сучасності й 
ідеалізованого раннього («чистого») християнства. На відміну від історичних 
церков, у ідентичності яких домінують етнічні та культурні складові, 
протестантизм відображає «ідеальний тип» масової релігійності, принципово 
не ототожнюючись з конкретними соціокультурними формами. Саме в 
даному модусі євангельський протестантизм може бути національним 
духовним рухом, який має інтегральне, універсальне значення для всіх 
соціальних і етнічних груп суспільства. 

Розвиваючи тему особистості й особистісної віри, протестантизм 
актуалізує особистісні аспекти благочестя, покликання, загального 
священства та свободи совісті. При цьому основні догмати християнства 
розглядаються ним крізь призму особистості, що дає підстави говорити про 
антропний принцип євангельського богослов’я, що проявляється ще з 
більшою виразністю в соціокультурних вимірах, коли богословські доктрини 

трансформуються у спосіб життя, у регламент буденності, стають засадами 
етики та соціальних відносин. Своєю чергою цей ряд богословських 
характеристик, підвалинами якого виступають індивідуальна свобода та 
відповідальність, цінність особи, а також віра як самовизначення людини, 
узгоджується з соціальними принципами індивідуалізму, демократизму, 
християнського гуманізму та свободи релігії.  

Тим часом архетипічні характеристики соціально-богословської 
позиції протестантів в українському культурно-історичному контексті мають 
свою специфіку. Вплив національної культури, сформованої на православних 
архетипах, відбився не тільки на соціокультурних формах існування 
євангельських церков, а й на богословських поглядах та церковній практиці. 
Принаймні ієрархічність і традиціоналізм мають місце також і в 
євангельських церквах, нерідко вступаючи в конфлікт з успадкованими від 
європейської Реформації принципами рівності всіх перед Богом, автономії 
помісної церкви, особистісної віри. 

Ідентичність протестантизму задається проблемним полем, 
напруженням між різними модусами євангельської віри (Sola fide), двома 
полюсами – природою віри як христоцентричної та спрямованістю віри як 
антропоцентричної та соціоцентричної. Віра пов’язана зі Святим Письмом 
(Sola Scriptura) та Благодаттю (Sola Gratia), тобто не є соціально зумовленою. 
Але вона не є самодостатньою і має проявлятися у справах милосердя, у 
повсякденному практичному служінні, в перетворенні всього світу згідно з 
євангельським ученням. 

Зберігаючи вірність власним фундаментальним віросповідним 
принципам, протестантизм є відкритим до постійно змінюваних духовних 
викликів будь-якого часу і в будь-якій соціально-історичній ситуації. 
Близькість та уважність до суспільних процесів, бажання брати в них участь, і 
водночас дистанціювання від державних структур та офіційної церкви 
роблять євангельські громади важливим суб’єктом громадянського 
суспільства та впливовим чинником суспільних трансформацій. Сьогодні в 
протестантському богослов’ї переглядаються сталі рамки між світом, який 
потребує підтримки та впорядкування, та власне царством спасіння, тому що 
майбутнє спасіння дедалі залежить від історії розвитку суспільства. Відтак, 
український протестантизм має поширити свою діяльність за межі 
есхатологічних очікувань, переорієнтуватися на соціально-історичну царину. 
Зробити традицію релевантною до сучасної соціальної реальності – ця 
інтенція стає головним завданням протестантського євангельського 
богослов’я. 

Проблема ідентичності віросповідних засад та їх відповідності 
сучасним соціокультурним трансформаціям відображає фундаментальну 
суперечність між сутнісним та історичним, керигмою й соціальними формами 
служіння, що набуває в протестантизмі антиномічного характеру. 
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Канд. філос. наук В. Титаренко 

 
ХАРИЗМАТИЗМ ЯК ПОСТМОДЕРНЕ ХРИСТИЯНСТВО 
 
Сучасними експертами - як закордонними, так і вітчизняними - 

відзначається всезростаюча роль харизматичних та євангельських форм 
християнства. В світовому релігійному просторі харизматів не виокремлюють 
як окрему конфесію. Згідно статистики, у світі нараховується близько 500 
мільйонів прихильників так званого «харизматичного оновлення» - як членів 
п’ятидесятницьких релігійних організацій, так і представників інших, 
традиційно узвичаєних напрямків християнства.  

Релігійний феномен харизматизму все більше набуває рис 
усталеності, оформленості, поступово конфесіоналізується. Дефініція поняття 
«конфесія» означує останню як догматично закріплену систему вірувань і 
культових дій, існуючу в релігійному об’єднанні, що є не статичною, а 
динамічною структурою, яка функціонуює у суспільстві і здійснює на нього 
вплив.  

В другій половині 90-х років м.ст. на теренах України інституалізація 
релігійної та релігійно-соціальної діяльності харизматичних церков стала 
головним змістом релігійно-інституційного процесу. В останні роки 
спостерігається порівняно незначний ріст неохристиянських громад. Це 
свідчить про фактичне завершення основного інституалізаційного процесу 
цих релігійних утворень на українських теренах. Зусилля церков в основному 
направляються на стабілізацію та зміцнення своїх позицій і вирішення 
проблем їх суспільного функціонування. Відтак все помітнішими стають 
якісні зміни, що можуть сприйматися як поступ у напрямку конфесіоналізації 
цього релігійного руху: організаційне оформлення (церковні утворення, 
об’єднання церков з сталою системою управління); внутрішня 
структурованість організації (наявність, зокрема, духовної й адміністративної 
рад); диференційованість форм служінь; заснування релігійно-навчальних 
закладів; активна соціально-євангелічна діяльність; помітна українізація як 
вектор розвитку харизматичних церков; постійні спроби налагодження 
міжконфесійних відносин; територіальне розширення місіонерської 
діяльності; намагання увійти в усі сфери суспільного буття; вихід у світовий 
релігійний простір тощо. 
 Цей перелік не можна вважати завершеним. Однак складність дослідження і 
висвітлення його результатів полягає в тому, що розшарування в самому 
харизматичному середовищі стає дедалі помітнішим, а тому вищеозначені 
ознаки ми виокремлюємо як загальні тенденції, які, в той же час, не однаково 
проявляються в різних харизматичних церквах.  

Харизмати не мають єдиного авторитету чи катехізису, в якому їх 
вчення було б викладено у стрункій логічній формі. Їх теологія залишається 
нерозвинутою. Часто можна чути, що особливої доктрини у них бути не 
може, оскільки все, у що вони вірять, опирається на тексти Біблії. Але 

конкретизація основних положень харизматів відбувається і піддається 
верифікації. Їх можна означити наступним чином: 1. Вчення про харизму – 
богообраність. 2. Вчення про хрещення Святим Духом. 3. Вчення про 
отримання дев’яти дарів Святого Духа. 4. Вчення про найважливіший із дарів 
– “говоріння мовами”. 5. Вчення про надприродне підтвердження. 6. Вчення 
про “покладання рук” для сходження Святого Духа. 7. Вчення про 
прославлення Бога. 8. Вчення про ієрархічність Трійці. 9. Вчення про 
апостольську церкву. 10.Вчення про громаду як колективний носій харизми. 
11.Вчення про повернення до джерел раннього християнства. 

Отже, на основі вищесказаного можна стверджувати, що 
харизматичні рухи поступово входять в релігійне поле України, набуваючи 
рис конфесії. Питання завершеності цього процесу залишається ще 
відкритим. Але соціалізація харизматичних рухів як складова їх 
конфесіолізації відбувається через їх благодійницьку діяльність, 
просвітництво, видання і поширення релігійної літератури, пропаганду істин 
свого вчення в засобах масової інформації, через Інтернет-ресурси, 
реєстрацію в органах влади та прагнення налагодити толерантні відносини з 
традиційними церквами тощо.  

Сучасні українські харизмати пройшли шлях від декількох громад 
сектантського типу до утворення потужних харизматичних церков та їх 
об’єднань. Їх питома значимість у суспільному житті України зростає не 
тільки за рахунок кількісного зростання харизматичних громад, а, перш за 
все, за рахунок якісних змін у внутріцерковній та зовнішній політиці 
харизматичних церков, зокрема суспільній відкритості та соціальній 
активності. 

 
 

Т. Хазир-Огли  
 

ІСЛАМ ЯК РЕЛІГІЯ СПОСОБУ ЖИТТЯ 
 

Нині іслам сповідує населення багатьох країн Близького та 
Середнього Сходу, Азії, Африки, Європи. За даними Всесвітньої ісламської 
ліги, у різних країнах світу (близько 120 країн), за підрахунками International 
Religious Freedom Report станом на 2007 рік нараховувалось близько 1,5 
млрд. послідовників ісламу. У 35 країнах мусульмани складають нині 95-99 
відсотків населення, у 25 державах є впливовою меншістю, у 17 країнах 
іслам − державна релігія. Мусульманські громади знаходяться у всьому 
світі, більшість віруючих проживає у країнах Азії та Північної Африки. Але 
присутні вони також у Європі, США, Китаї, Японії та інших країнах.  

Слід зазначити, що іслам часто сприймається як комплекс релігійних 
догм та ритуалів, проте це не лише релігія. Іслам – це цілісна система 
організації суспільного життя, побуту, звичаїв, законодавства, він охоплює 
всю систему соціального регулювання життя мусульман. Тобто все життя 
мусульман регламентоване релігійними канонами ісламу.  
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Мусульманське право (шаріат) не ділиться на громадянське, 

кримінальне чи релігійне. Шаріат – спирається на Коран і Сунну й регулює 
всі норми життя. Основною його тенденцією є те, що за шаріатом 
відбувається оцінка життєвих обставин з точки зору релігії. Закони шаріату 
– це правова систематизація поведінки правовірних, їх обов’язків перед 
людьми, суспільством та Аллахом. Приписи шаріату визначають норми 
взаємин в родині, суспільстві, регламентують майже всі деталі людського 
побуту поряд зі звичаєвим правом (адатом) створюють низку обов’язкових 
приписів. Шаріат регулює громадянські взаємини, порядок рішення 
майнових суперечок, стягнень і покарань у разі порушень релігійних 
приписів, норм поведінки, відправлення культу, ритуалів тощо. 

Якщо умовно життя особи поділити на системи (етичну, політичну, 
економічну, духовну тощо) та суспільне життя, то можна побачити як 
взаємопов’язані ці системи з ісламом. А саме: 
 Етична система. Іслам дає стабільне, фундаментальне, авторитетне 

джерело етичного вчення, яке діє в будь-який час і за будь-яких обставин. 
Цим джерелом є Коран. Він є порадником дій мусульманина у всіх його 
життєвих ситуаціях, починаючи з елементарних побутових питань і 
закінчуючи складними політичними проблемами. Це джерело надає 
мусульманам найширшого використання морально-етичних норм у 
різних життєвих ситуаціях.  

 Політична система. В її основі лежить три основні принципи: єдність 
Аллаха (таухід), місія Пророка Мухаммада (рісалят) та Халяфа 
(намісництво). 

 Економічна система. Для ведення економічних справ іслам встановив 
певні рамки і норми, що ґрунтуються на чесності, правдивості, 
справедливості і надійності. Вся ділова активність у економічній сфері 
(банкінг, страхування, бізнес тощо) будувалась винятково на чітких 
правилах і нормах, які прописані в коранічних аятах. 

 Духовна система в ісламі також врегульована Кораном. Іслам вказує 
шлях духовного піднесення через істинну віру (іман), покору, 
богобоязненість (таква), щирість у всіх діях перед Аллахом, потяг до 
ідеалу в ім’я Бога (іхсан). Згідно ісламу, шлях духовного росту людини 
відбувається не у відриві від життя суспільства, а навпаки - духовний ріст 
може відбуватись тільки в рамках суспільного життя людини. Особливе 
місце відіграє духовне виховання, яке базується на чотирьох принципах. 
Перший – намаз, другий – піст, третій – закят, четвертий – паломництво. 

 Суспільний устрій базується на таких засадах: абсолютно всі люди на 
Землі мають одне спільне джерело походження. На підставі цієї теорії, 
незважаючи на існування суспільств з різними національностями, іслам 
створює одне єдине за ідеологією та етикою суспільство – умму. 
Найголовнішим елементом суспільства є родина, яка формується через 
укладання шлюбу між чоловіком і жінкою. 

 

Докт філос наук В.Єленський 
 

РЕЛІГІЙНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ У СУЧАСНОМУ СВІТІ: 
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

 
Урізноманітнення релігійної картини світу є, мабуть, однією з 

найбільш очевидних і можливих для веріфікації тенденцій глобального 
релігійного розвитку. Особливо активно цей процес розгортається в 
християнстві. Якщо 1800 р. в світі було, до прикладу, 500 християнських 
деномінацій, то впродовж ХІХ ст.. їхня кількість зросла у 3,8 рази, а 
впродовж ХХ ст. – у 9,8 рази. Тільки за перших сім років ХХІ століття число 
християнських деномінацій зросло з 33 800 до 39 тисяч. Іншими словами, 
щодоби в християнстві виникає дві нові деномінації. Впродовж лише одного 
століття „глобальне” обличчя християнства радикально змінилося. 
Передовсім – трьома хвилями „пробудження”: перше з них, 
п’ятидесятницьке, охопило 65 млн християн і 750 деномінацій у 225 країнах 
світу; друге – харизматичне, охопило 173 млн людей, об’єднаних у 6500 
деномінацій у 235 країнах; третє, неохаризматичне, заторкнуло приблизно 
225 млн у 18800 релігійних групах. Ще одна хвиля змін вирішально „зсунула” 
християнство на Південь. У 2005 р. “біле”, “північне” християнство 
охоплювало 11 300 різних деномінацій і три тисячі нації, які говорять на 3,5 
тисячах мов. Тоді як “південне” християнство, відповідно, – 22 500 
деномінацій і 6 тисяч націй, які говорили десятьма тисячами мов. До того ж, 
раніше майже повністю моноконфесійні регіони такими бути перестали: 
втратив свою монополію католицизм у Латинській Америці, буддизм - у 
Південній Кореї, православ’я - в низці європейських країн.  

Починаючи від Першої Світової війни дедалі менш монолітним й 
більш плюральним стає світ ісламу. Цьому сприяли розпад Отоманської 
імперії та утворення національних держав, які підривали єдність „нації 
ісламу”. Деякі мусульманські автори схильні вбачати в цьому історичному 
розвиткові некритичне запозичення західної траєкторії з її парадигмами 
„тягара білої людини” та національної держави, яка означала стосовно 
ісламського світу кінець шанованого дотоді мультікультуралізму та 
толерантності відносно немусульман, початок боротьби із тим, що 
сприймалося як войовниче християнство та єврейський націоналізм, а також 
агресивний прозелітизм щодо немусульман. «Прецедент, встановлений 
каліфом Умаром бен Аль-Хаттабом, який у 638 р. благородно вітав 
православного патріарха Єрусалима, даруючи захист християнам, і запросив 
сімдесят єврейських родин імігрувати до Єрусалиму з Тіберії, щоби 
відновити єврейську громаду в місті Давида, навряд чи надихають сьогодні 
багатьох молодих мусульман», - пише з цього приводу імам Фейсал Абдул 
Рауф. Релігійна різноманітність світу виявиться ще більш вражаючою, якщо 
ми візьмемо до уваги, що термін “індуїзм” є, по суті справи, „парасольковим” 
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поняттям, якe об’єднує цілу палітру вірувань, які сповідують близько 800 
млн. індійців.  

Здавалося б, це великою мірою підтверджує схему еволюції релігії 
Р.Белли, згідно якої після примітивної, архаїчної, історичної та раннєсучасної 
епох має настати доба плюралістичної релігії. Тобто, релігії, яка все більше 
індивідуалізується, і де вибір тих чи інших релігійних символів й уявлень 
стає актом вільного вибору. Між тим, цей конструкт „працює” лише для 
частини світу, причому для частини не більшої, передовсім – Північної 
Америки й Європи. Епоха вільного вибору релігії не настала ані для більш 
ніж мільярдної мусульманської умми планети, ані для 1,3-мільярдного 
Китаю. 
Що ж стосується багатьох інших регіонів планети, то наявна там релігійна 
різноманітність ще не означає релігійного плюралізму. Релігійний плюралізм 
не постає легко, а множинність релігії є лише передумовою, а не обовязковою 
детермінантою такого плюралізму. Релігійний плюралізм – це усвідомлення 
релігійної множинності, визнання цієї множинності, встановлення правил, за 
яких ця множинність не порушується – принаймні, радикально й в 
насильницький спосіб, і встановлення полілогу. 

 
 

Докт. філос. наук А.Арістова  
 

МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ У ФОРМАХ ЇХ ВИЯВУ 
 

Міжконфесійні відносини постають як різновид суспільних відносин, 
сукупність відносно стійких, тривалих, динамічних зв’язків між релігійними 
суб’єктами, що належать до різних конфесій. Відтак суб’єктами 
міжконфесійних відносин можуть виступати релігійні громади та організації 
різної конфесійної ідентичності, церкви, деномінації, духовенство, віряни 
тощо. У сучасному світі налагодження, існування та динаміка 
міжконфесійних відносин регулюються як релігійними нормами, приписами, 
правилами, виробленими в межах тієї чи іншої конфесії, так і світськими 
правовими нормами і приписами, покликаними, зокрема, забезпечити 
соціально-стабільне функціонування громадянського суспільства.  

Світ міжконфесійних відносин - надзвичайно складний, 
суперечливий і різнорідний. Він охоплює історично вкорінену систему 
відносин між традиційними для тієї чи іншої нації, регіону, держави 
конфесіями (найбільш стійкий і консервативний тип міжконфесійних 
стосунків) і новоутворені зв’язки з новітніми чи нетрадиційними конфесіями, 
які об’єктивно встановлюються між суб’єктами єдиного поліконфесійного 
простору; його творять як відносини толерантності, співробітництва, 
солідарності, партнерства між конфесіями, так і відносини нетерпимості, 
конфлікту, конфесієфобії, ворожнечі, задавнених претензій і образ; він 
віддзеркалює і сформовану століттями специфіку міжетнічних, 

міжнаціональних відносин і новопосталі чинники модернізаційних і 
глобалізаційних процесів. 

Об’єктами міжконфесійних відносин, що визначають їхній зміст та 
характер, можуть виступати: правовий статус конфесій в суспільстві та 
правові гарантії їх діяльності (відтак формуються відносини 
рівності/нерівності, домінування, підпорядкування, дискримінації, 
рівноправності, соціального партнерства тощо); внутрішньо-політичні та 
геополітичні інтереси церковних і політичних еліт; адміністративний статус 
церков, церковні розколи і конфлікти; питання власності, майнової 
забезпеченості, культових будівель, господарської діяльності; витлумачення 
догматів, канонів, церковних правил, богословських формул; характер і 
напрямки місіонерської і прозелітичної діяльності; гострі соціальні проблеми 
(глобальні проблеми людства, рівень моральності в суспільстві, 
гомосексуалізм, штучне переривання вагітності, наркоманія, зростання 
розлучень, суїциди, експерименти з клонування) та ін.  

На характер та форми вияву міжконфесійних відносин впливає ціла 
низка чинників, серед яких особливої ваги набувають: 

 рівень загального благополуччя і стабільності в суспільстві 
(закономірно, що в країнах зі стабільно високим рівнем життя 
населення, міжконфесійні відносини вирізняються толерантністю 
та тенденцією до інституалізації партнерства на шляху 
вирішення спільних соціальних і глобальних проблем); 

 особливості історичного генезису суб’єктів міжконфесійних 
відносин, у тому числі фактор їх спорідненості, спільності 
історичного коріння (чим ближчими є віросповідання, на ґрунті 
яких сформувалися різні конфесії, тим конфліктнішими є 
відносини між ними, тим більше в них претензій одна до одної 
щодо «чистоти» віровчення і «правильності» культу); 

 правовий статус конфесій і релігійних організацій в суспільстві, 
реально діючі принципи державно-конфесійних відносин, рівень 
політизації релігійної сфери; 

 матеріальна і соціальна база діючих у суспільстві конфесій; 
 конфігурація конфесійної структури в країні; етноконфесійних 

склад населення та сформована система міжнаціональних 
відносин; 

 стан і напрямки розвитку міжнародної ситуації, зовнішні 
геополітичні впливи, зміна геоконфесійної мапи великих 
світових регіонів; ескалація міжнаціональної і міжрелігійної 
напруги. 

Під впливом усієї сукупності цих факторів у певних суспільних 
реаліях витворюється конкретний характер міжконфесійних відносин – 
толерантний чи конфліктогенний, конструктивний чи деструктивний, 
пасивний чи активний, орієнтований на співпрацю чи на церковно-
конфесійну автаркію, спрямований на діалогові чи на екстремістські 
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практики щодо інших конфесій. Міжконфесійні відносини мають динамічну, 
процесуальну природу, виявляються у найрізноманітних формах і 
найширшому діапазоні, впливаючи більш або менш помітним чином на всю 
систему суспільних відносин, духовні, політичні, правові, національні 
процеси в суспільстві. До основних форм вияву міжконфесійних відносин 
можна віднести: «міжконфесійні контакти», «міжконфесійне 
співробітництво», «міжконфесійну конкуренцію», «міжконфесійну 
індиферентність», «міжконфесійний конфлікт». Кожна з них, у свою чергу, 
охоплює різні підвиди й інваріанти міжконфесійної взаємодії. Своєрідною 
«метаформою» міжконфесійних відносин виступає діалог між релігіями, 
конфесіями, церквами, кліром, мирянами тощо, який стає не тільки засобом, 
інструментом і умовою досягнення порозуміння між конфесіями, узгодження 
їх діяльності, розв’язання конфліктних стосунків, загалом - оптимізації 
існуючих форм взаємодії релігійних суб’єктів, а й потребою і метою 
соціального і духовного буття. 

Можна твердити про існування певних закономірностей в еволюції 
міжконфесійних відносин залежно від тривалості та «суспільної успішності» 
існування тієї чи іншої конфесії. Події новітньої історії засвідчили: нерідко 
молоді конфесії, які тільки-но вийшли на постмодерний «релігійний ринок», 
обирають шлях активного протистояння щодо традиційних конфесій і 
вдаються до ідейної, територіальної та пастирської експансії. У разі, коли 
конфесія перетворюється на визнаного суб’єкта полірелігійного середовища, 
самозабезпечує своє існування, її агресивність щодо інших релігійних 
організацій різко спадає. Із розвитком правових держав та інститутів 
громадянського суспільства доволі виразно простежується тенденція до 
нормалізації й толерантизації міжконфесійних відносин, поступового 
витіснення їх антагоністичних та ізоляціоністських форм, розбудови 
легітимної, динамічної і плюралістичної системи міжконфесійних відносин.  

Разом з тим, сучасна доба актуалізувала проблему збереження і 
захисту власної конфесійної ідентичності для більшості суб’єктів 
поліконфесійного простору, перетворюючи її на стійкий латентний 
конфліктогенний фактор, а водночас - і не менш стійкий виклик для 
утвердження етики толерантності і суспільної стабільності. Історія України 
двох останніх десятиліть довела, що протистояння кількох конфесій 
спільного християнського коріння здатне дестабілізувати не тільки релігійне 
середовище, а й зачепити сферу етнонаціональних та політичних відносин. 
Нагальною потребою сьогодення стали пошуки реальних, а не утопічно-
романтичних моделей цивілізованого улаштування поліконфесійної сфери, 
вироблення ціннісних засад співпраці і взаємодії різних конфесій, 
конституювання дієвих міжконфесійних спілок та об’єднань з метою 
координації зусиль конфесій у соціально-значущій діяльності. 

 

 
 

 

ЦІКАВО ЗНАТИ 
 
 
 
 
Головним науковим проривом 2008 року, який одержав раніше засудження з 

боку Церкви із-за недозволеного втручання в таїни Божого творіння, названо 
генетичне програмування. Вченим давно стало відомо, що стволові клітини, 
із яких на початковій стадії їх існування складається ембріон, з часом здатні 
перетворюватися в клітини багатьох тканин організму. Ці клітини можна 
використати для відновлення нервових тканин спинного мозку, для боротьби 
із успадкованими захворюваннями. Органи, вирощені для трансплантації з 
використанням стволових клітин пацієнта, після пересадки не будуть 
відторгатися. Стволові клітини можуть бути використані для лікування т.зв. 
невиліковних хвороб, зокрема раку (Сегодня. – 30 грудня). 

2009 рік буде роком Галілея і Дарвіна. В 1609 році перший вперше використав 
зроблений ним телескоп для вивчення Всесвіту, а в 1859 році другий 
видрукував свою працю «Походження видів», яка зіграла помітну роль в 
розвитку біологічної науки. Зокрема, займаючись синтезом штучного життя, 
відтак створенням живих істот, американський біолог Крейг Вентер в 2009 
році завершує зібрання по гекнах найпростішої бактерії Mycoplasa 
laboratorium (Сегодня. – 30 грудня). 

В той час, коли в православному університеті «Острозька Академія» проводяться 
конференції із захисту креаціонізму і середньовічного світобачення, фахівці-
біологи зауважують примітив такого мислення. Так, докт. біол. наук, 
професор Інституту зоології НАНУ Сергій Межжерін у своєму інтерв’ю 
газеті «Експрес» наголосив: «Чи підтвердило півтора століття досвіду 
теоретичні засади вчення Дарвіна? Для свого часу його теорія була 
революційною. Чарльз Дарвін, безперечно, заклав ті рейки, якими після 
нього рухалася наука. Його теорії можна порівняти із законами механіки 
Ньютона. Звичайно, нині ніхто з вчених не послуговується винятково 
постулатами Дарвіна. Нині розглядають еволюцію навіть не видів і клітин, а 
молекул... Говорити, що людина походить від мавпи, некоректно. Скоріше 
слід говорити про їх спільність. Якщо брати генетичний рівень, то у нас із 
мавпами 98-99% спільних молекул. Зовні ж ми не подібні до мавп і 
поводимося не так, як вони. Справедливо буде вважати, як це й робив Дарвін, 
що ми є найдосконалішою ланкою еволюції приматів. Звичайно, так звані 
креаціоністи – а це не науковці, а представники релігійних рухів – кажуть, 
що людину створив Бог. Однак доказом дарвінівської еволюції є викопні 
рештки тих же молюсків трилобітів, динозаврів, інших організмів, яких 
відомо тисячі видів. Людина також еволюціонує і в наш час. Гляньте, якими 
люди були ще на початку ХХ століття. І жінки, і чоловіки мали набагато 
менший зріст, навіть інші пропорції тіла. А рицарські обладунки ХV століття 
– нині вони годяться хіба що підліткові. У саркофаги стародавніх правителів 



80                                                                             81 
поміститься лише дитина. Акселерація помітна особливо в останнє століття. І 
це є, на жаль, ознакою того, що людство вироджується. Зрештою, є межа для 
кожного виду – після певної кількості поколінь вид зникає. На арену виходять 
інші види, більше придатні для існування в певному середовищі. Нині в 
школах вивчають не концепцію Дарвіна, а радше синтетичну сучасну теорію 
еволюції, доповнену результатами найновіших палеонтологічних знахідок, 
даними молекулярної генетики, біохімії, порівняльної ембріології. Говорю це 
із знанням справи, адже сам є одним із авторів підручника для 8-го класу. 
Роботи Чарльза Дарвіна були кроком у правильному напрямку, і саме завдяки 
їм сучасна наука досягла нинішнього рівня». 

Геологи з університету Каліфорнії (США) переглянули час появи земної 
кори і початку тектонічних процесів. Досліджуючи породи, вік яких, як 
вважали, три мільярди років, учені завдяки сучасному хімічному аналізу 
зрозуміли, що їм значно більше – від 4 до 4,2 млрд літ. До того ж ці мінерали з 
Австралії сформувалися при меншому потоці теплової енергії, бо виникли в 
зоні субдукції – під час накладення однієї земної платформи на другу. 

Нині населення Землі становить десь 6,7 млрд осіб. В середньому щосекунди 
на Землі народжується 18 людей, а вмирає 15. Відтак кількість людей на Землі 
зростає. Закони народжуваності і смерті не підпорядковуються якимсь 
простим арифметичним операціям. Згідно з даними Фонду народонаселення 
ООН, в 2050 році на Землі житиме 9,2 млрд осіб. 

Оскільки в Біблії відсутня точна дата народження Ісуса Христа, а лише 
сказано, що в той день на небосхилі з’явилася Віфлеємська зірка, то це й 
викликає різні версії того дня. Ось і тепер з’явилася нова версія 
австралійського астронома Дейва Ренека, який доводить, що Різдво Христове 
припадає на 17 червня. Яскравий небесний об’єкт, названий віфлеємською 
зіркою, міг бути результатом зближення на небосхилі Венери та Юпітера. За 
допомогою комп’ютера вчений визначив, що це могло бути лише 17 червня. 
Австралійський астроном Дейва Ренет  визначив, що за 2 роки до н.е. 
відбулося своєрідне  «злиття» на небосхилі двох зірок. Яскраво світло цього 
«злиття» було витлумачено як поява Віфлеємської зірки. Відтак Ісус Христос 
народився на два роки раніше від прийнятого нині числення року його 
народження. Ренет доводить, що це народження відбулося 17 червня. Відтак 
він пропонує перенести святкування Різдва Христового на літо. 



Бо ж офіційно сформований сценарій заходів упослідив власне Українські Церкви — УП Ц  
КП, УАПЦ та УГКЦ, які мають безпосереднє відношення до події хрещення Русі. Але, як це не 
смішно виглядає, вони мали пасти тили під час офіційного відзначення державою 1020-річчя: Пре
зидент відзначав недоювілей в українській столиці з неукраїнськими Патріархами. При цьому на 
відзначення знаменної події в житті українського народу не були офіційно запрошені і представни
ки інших християнських церков країни. Виправдуючи пишноту зустрічі Варфоломія (дехто — засу
джуючи те, що так не зустрічали Олексія II, твердить, що цим зіпсували йому здоров’я, а зрештою 
навіть спровокували смерть), зауважують, що Ющенко організував зустріч Варфоломія подібно 
тому, як зустрічав Івана Павла II Кучма. Але ж тут треба думати головою, щоб не дратувати сус
іда. В Туреччині Варфоломій значиться серед дрібноти держчиновників, а його зустрічають в 
Києві так, як не зустрічали тут Президента цієї країни. При зустрічі Папи було враховано те, що 
він є главою не тільки понад мільярдної Церкви, а водночас і главою держави Ватикан. Зустріча
ли його в Києві за Кучми саме в останньому статусі.

Рекламована зустріч Предстоятеля У П Ц  М П  Володимира (Сабо дана) з представниками 
УП Ц  КП  не має свого продовження, оскільки М П  не розглядає К П  як рівноправного учасника 
об єднавчого процесу й ставить питання про при єднання останнього через покаяння. Похвальним 
в діяльності УП Ц  М П 2008 року стало засудження її Архієрейським собором «політичного пра- 
вослав я», заполітизованої діяльності своїх біляцерковних спільнот, а відтак і (прямо чи анонімно) 
проросійської орієнтованості декого із своїх архієреїв.

Прагнучи вибудувати в Україні Помісну Православну Церкву, останнім часом бачимо, що 
Президент при цьому вже не робить явну ставку на Предстоятеля У П Ц  КП  Філарета, якому, до 
речі, 23 січні 2009 буде 80. Свідченням цього є не тільки відсторонення його від участі в урочи
стостях ювілею і перші ролі в його дійствах митрополита Володимира (Сабодана), а й неприсут
ність Ющенка на офіційних відзначеннях У П Ц  КП  і 1020-річчя хрещення Руси-України, і 
900-ліття Михайлівського монастиря. Свідченням цього є також видрукувана в грудневому числі 
«Дня» явно замовна стаття митрополита Мефодія — предстоятеля У АПЦ, де він порушує питан
ня відходу Філарета від влади в своїй Церкві. Та й у самій У П Ц  КП маємо бунт Донецького єпи
скопа Юрія (Юрчика) проти самозакоханого Філарета: йому слід усвідомити, що свою місію вже 
виконав і мав би відійти на спокій. При цьому лише постає питання: хто його замінить на посту 
Предстоятеля УП Ц  КП  і кому й для чого така заміна потрібна? Бо ж із-за відсутності соборно- 
правності і монархічному правлінні в Церкві всі можливі претенденти на вищу посаду в ній трима
ються десь подалі, щоб вони менше піарилися.

Відтак маємо складну ситуацію в нашому Православ’ї. Держава тут мала б виявляти свою від- 
стороненість від церковних питань і дати можливість часу попрацювати на їх вирішення у відповід
ності до канонів Православ’я, а не її забаганок чи знову ж використання як засобу піарення.

Греко-Католицьку Церкву року пройдешнього також трясло. Я не говоритиму тут про очолю
ваних о. Ковпаком ортодоксів -лефевристів, які мають десь до 40 громад. УГКЦ мала ще з ’яву 
чотирьох самопроголошених єпископів, які з Підгіців поставили під сумнів легітимність керівниц
тва УГКЦеркви, а насамперед владики Гузара, бо ж, дивись, його висвятив митрополит Иосиф * 
Сліпий без погодження із Папою Римським. Ці чужоземці (а вони — чехи) насамперед мали б 
знати, що згідно Артикулів Берестейської унії в Україні єпископами Церкви можуть бути лише 
українці. Окрім цього, ці ж Артикули дають право на таку висвяту, яку здійснив митрополит 
Иосиф, а ось вони постали єпископами УГКЦ, як те вони утаємничено рекламують, всупереч цим 
Артикулам. Хоч влада УГКЦ й відсунула підгірців від церковного життя, але вони продовжують 
свою марудну справу без належної оцінки того Ватиканом.

В Римо-Католицькій Церкві України відбулася значимі зміни: замість кардинала Мар’яна 
Яворського її тепер очолює прибулий із Польщі архієпископ Мечислав Мокрицький. Як бачимо, 
Ватикан формує РК Ц  в Україні як придаток до польського костьолу. Хіба в Україні не знайшло
ся б єпископа-українця на оголення цієї Церкви? Зухвала заява кардинала-німця Вальтера Каспе
ра, що в Україні ніколи не бути Патріархату УГКЦ, і в додаток до цього, як він сказав, що такої 
ж думки і Папа, засвідчують правомірність шевченкових оцінок Ватикану. Україна для них розмін -
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на монета в їх відносинах з Москвою, Московським Патріархатом. Втішає лише те, що кардинал 
Каспер, як пише преса, скоро втратить свою посаду в Апостольській столиці. Послали 6 його послом 
в Росію, де в нього надію добрі відносини із таким же українофобом митрополитом (може ще й 
Патріархом Р П Ц  стане) Кирилом. Вони б і далі творили щодо України щось на зразок пакту Ріббен- 
тропа-Молотова. Відомо, що як Ватикан не хоче бачити в Україні Патріархат УГКЦ, так і Москва не 
бажає Української Православної Автокефалії.

У протестантів рік пройшов відносно тихо, а ось в харизматів героєм дня став ст. пастор «Посоль
ства Божого» Сандей Аделаджа після того, як з ’ясувалося, що вігі сприяв становленню банку «Кінгс 
Капітал», який зазнав фінансового краху. Словесні вибачення Аделаджі віряни його конфесії, втратив
ши свої внески в банк, не сприйняли мирно. Тут ще більше роздмухала пожежу інформація про від
криття Сандеєм банку в Нігерії, звідки він родом і може куди сподівається перебазувати свою релігій
ну діяльність. Спільнота євангельських церков України засудила культ пастора і рекомендувала Цер
кві замінити його.

Іслам поповнився в 2008 році новою всеукраїнською спільнотою. Окрім рік тому зареєстрованого 
татарською спільнотою Київського муфтіяту, на базі «Арраїду» утворено ДУМУ УММА. Іудеї про
вели рік також спокійно, якщо не рахувати помітне зростання паломництва брацлавських хасидів до 
Умані і вирішення питання розбудови там синагоги.

РУН Віра втратила в 2008 році свого Духовного Вчителя Лева Силенка. Привезла його хворого і 
бездіяльного до Києва С.Лисенко, яка йменує себе його «духовною дочкою». Утворення в Україні 
нібито з волі Силенка ще одного духовного управління конфесії, очоленого А.Дорошенком, ще більше 
загострило внутрішні протистяння в РУНВірі. Якщо всі вони не будуть вирішені шляхом злагоди, то 
взагалі постане питання її подальшого буття. В рідновірів відзначився лідер Рідної Православної Віри 
В.Куровський перенесенням центру конфесії поближче до святої для них гори Багит на Медоборах. 
«Замовк» у 2008 році Великий Вогонь. У Вінниці Собор Рідної Української Віри розпочинає будів
ництво свого храму. Храм велично стоятиме на високому березі річки Буг, яку рідновіри називають 
Богом.

В царині неорелігій загалом маємо спокій. Якийсь помітний ріст їх громад не спостерігається. 
Маємо навіть зменшення їх кількості, як і кількості послідовників: українці свій релігієвибір вже завер
шили. Новиною є те, що буддисти одержали ділянку землі на крутому заверті берега Дінця на Луган- 
щині для будівництва там Ступи. Зрештою вдалося натрапити на слід Марії ДЕВІ Христос. Виявило
ся, що вона залишила з нічим в Україні своїх послідовників, перебралася до Москви, де під ім’ям Вік
торії Преображенської вже постає як засновниця якогось Космічного Полімистецтва Третього Тися
чоліття у своєму Театрі Містерій.

Під час соціологічних досліджень на питання, до кого і як виявляють свою довіру українці, най
більший відсоток вони віддають Церкві (коли Ющенко був Президентом Майдану, то цей відсоток 
був за ним). Але така абстрактна заява ще нічого не говорить. Нею користуватися слід з певними 
застереженнями.А це тому, що: по-перше, тут не конкретизовано, яку Церкву на оці мають відпо
відаючі (а різних церков у нас не один десяток); по-друге, з відповідей не видно, чи ж так заспілко- 
вується респондент з церковними інституціями, як з державними, чи він взагалі відвідує храм; по- 
третє, незрозуміло і з питання і з відповідей, що мається на оці, коли один питає про церкву, а дру
гий — відповідає, бо ж церквою є і велике одноконфесійне об’єднання, і просто храм з його свяще
ником і мирянами; по-четверте, при постановці питання в анкеті слід обов’язково зазначати, про яку 
Церкву тут йде мова, бо ж, скажімо, вірянин Московського Патріархату не сприймає як Церкви 
Київський Патріархат чи У А П Ц , у нього довіра до них, якби питання було конкретизоване, дорів
нює нулю. Він їх не визнає навіть за Церкви, вони для нього — секти. Відтак нічого жонглювати від- 
повіддю-пустишкою. Якщо вже хтось і прагне виявити ставлення респондентів до релігії чи її спіль
нот, то слід розумно сформулювати їм своє питання. Ми у себе у Відділенні релігієзнавства (зрозу
міло, що шкода) не маємо коштів для проведення науково обґрунтованих соціологічних досліджень 
статусу релігії в країні і характеру релігійності наших віруючих.

Професор Анатолій КОЛ ОДН ИЙ

Закінчення. Поч. 1-3-й crop, обкладинки.
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