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«НА УКРАЇНУ ПОВЕРНУСЬ»
Дорогий Читачу! В цьому Передслові я хочу висловити свої вдячні думки тим, хто боронив і 

боронить Україну і її Церкву в українській діаспорі. Насамперед це мої друзі отці Іван Музичка з 
Риму (Італія), Іван Шевців із Сіднею (Австралія) та отець Степан Ярмусь із Вінніпегу (Канада). 
Волею долі вони в роки війни опинилися в закордонні. Донедавна ми їх знали як «українських бур
жуазних націоналістів», а відтак — ворогів нашого народу. Тому їх творчий доробок всіляко шель
мувався і замовчувався. Моє особисте знайомство з кожним із них навело на думку повернути цих 
мислителів самовіддано й палко любимій ними Україні. Я упорядкував і видрукував вибрані твори 
їх відповідно під назвами «Християнство в житті особи і народу» (1999), «Християнська Украї- 
на»(2003) та «Досвід віри українця» (2002,2007). Не легко мені це далося, бо ж отці вже якось 
змирилися із станом незнаних в Україні, навіть утвердилися в думці своєї малозначимості для неї, 
а тому напочатках навіть з певною байдужістю віднеслися до моєї пропозиції. Пришилося переко
нувати в тому, що їх творчі здобутки є невід’ємною частиною духовної культури українського наро
ду і що своїми працями вони ще можуть значимо послугувати Україні в ці складні часи її духовно
го відродження.

Моїм отцям вже понад 80. В дитинстві вони пройшли гарт національного виховання, були воя
ками-дивізійниками, залишилися в закордонні із-за загрози їх життю при поверненні з полону до 
Союзу, там одержали богословську освіту й працювали напочатках парафіяльними священиками. 
Опісля кожний з них займав певні керівні посади у своїх Церквах. Єднає їх те, що вони жили з 
Богом і Україною в серці. Нині з біллю вони сприймають сьогоденні біди суспільно-політичного 
життя, міжконфесійних і міжцерковних відносин України, загрози її суверенності. Я маю сотні 
листів моєї десь десятирічної переписки з отцями, які варті окремого видруку, бо ж то є роздуми- 
дискусії політичного і релігійного характеру, а не якісь побутові чи житейські інформування. Іван 
Музичка, Іван Шевців і Степан Ярмусь є Почеснимии науковими співробітниками Відділення 
релігієзнавства Інституту філософії Н А Н  України.

Тепер коротко віддам шану кожному із них.
В Передмові до книги отця Івана Музички глава УГКЦ Любомир Гузар назвав його 

«мислителем неабиякого формату», людиною з «біблійним способом мислення».
«Отець Іван,— зауважує кардинал, — це син української землі, якого не змінив довголітній 

побут поза її межами. Набував богословського знання, працював, душпастирював, навчав у різних 
західноєвропейських країнах, в чужих середовищах високої інтелектуальної та духовної напруги, 
спілкувався з представниками різних культур, але назавжди залишався українцем». Родинне вог
нище отця, як і його село Пуків, що на Франківщині, Рогатинська гімназія, де він навчався, були 
національно свідомими і глибоко релігійними, а відтак формували й та§е світобачення у юного Іван
ка. Потім була Львівська духовна семінарія, Українська Колегія св. Иосафата в Римі, університе
ти «Урбаніяна» та «Пропаганда Фіде», захист докторської дисертації з богослов'я, багаторічне 
душпастирство. Хоч отець Іван і зауважує, що він «радше був при практичній праці, а на науку не 
залишалося часу. А  міг би писати багато!», але він має, з його ж слів, богословських праць чима
ло. «Мені і списка нелегко зладити, бо того сотні хіба є». Коли я запропонував Отцю видрукува
ти його вибрані твори, то він сказав: «Якби не ви, то я б сам не звернув уваги, скільки я всього того 
понаписував за 50 років». Перебуваючи в помешканні професора в Римі, я переконався в тому, що 
багато праць Отця знаходяться в стані рукописів. Це його виступи на різних конференціях, лекцій
ні курси з різних богословських дисциплін, які він читав у багатьох богословських навчальних 
закладах. Багато сил і натхнення віддав о.Іван співпраці із Патріархом УГКЦ Иосифом Сліпим. У 
видрукуваному доробку останнього можемо також відзнайти в такий спосіб зреалізований творчий 
талант І.Музички. Тематична палітра праць отця-доктора — надто широка, але привертають увагу 
читача насамперед твори, зорієнтовані на висвітлення історії духовного життя українського народу, 
обстоювання ідеї християнської єдності українського народу, необхідності оновлення церковного 
життя в дусі II Ватиканського Собору. Отця турбують питання родинного виховання і змішаних 
подруж, мирянського руху і душпастирства, демократії і екології. Тепер Отець, скажу так, на 
керівництві у Римі в помісті колишнього Українського Католицького Університету та храмового 
комплексу Святої Софії.

Ц, далекій Австралії живе мій духовний наставник, як я його сприймаю, отець Іван Шев
ців. Ного життєвий шлях дечим нагадує долю Івана Музички. Початкова сільська школа, трудо-

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

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 
Останніми роками в Україні почастішали випадки появи якихось 

чудотворень на релігійній основі. То дивись десь зліз наліт на 
фарбах старої ікони – шум про якесь її надприродне оновлення. То 
дивись на якійсь відламаній гілці відлом відбувся так, що той 
комусь нагадує чи то Ісуса Христа, а чи ж Богородицю Марію. То 
дивись дівчатка десь біля лісового джерела жінку зустріли, яка їм 
нагадала Матір Божу. Є й інші «чудобачення». Цей примітив 
мислення подеколи прагнуть піднести на загальноцерковний рівень 
і надати йому навіть загальносвітової значимості. Все це обурило й 
Папу Римського. Бенедикт ХУІ заборонив католикам розповідати 
про об’явлення їм святих до того часу, доки це не засвідчить 
спеціально утворена комісія і Ватикан визнає, що дійсно сталося 
чудо. Папа навіть наголошує на необхідності психолого-
психіатричного обстеження того, хто оголошує видіння ним чуда. 
Папа розуміє, що на цих псевдочудесах прагнуть заробляти шахраї 
або ж в такий спосіб прагнуть поліпшити свій фінансовий стан 
деякі священнослужителі (зростеи паломництво в регіон їхнього 
храму). Бенедикт ХУІ рекомендував навіть розробити посібник, 
який допомагатиме виявляти «шахраїв від чудодійств». В такий 
спосіб Папа прагне припинити розширення католицького пантеону 
і переліку католицьких святинь (Експрес. -17-18 січня). Подібне 
вирішення питання з чудовиявами варто було б ввести і в Церкві 
Московського Патріархату, бо ж уже полізли слухи, що в двох 
областях Росії замироточив портрет Патріарха Олексія ІІ. 
Роздаються голоси за його канонізацію. 

Враховуючи те, що у своїй назві лише очолювана А.Гаврилюком 
ОНХХЦУ має слово «харизматична», а нині в пресі у зв’язку із 
справою «Сандей Аделадже - банк Кінгз Кепітал» в пресі 
з’являється  прив’язка цієї справи до всього харизматичного руху 
країни, бо ж подеколи Аделаджу ЗМІ подають як главу всіх 
харизматів, президент ОНХХЦУ Анатолій Гаврилюк видрукував в 
газеті «Камень Краеугольный» (№1-2009) статтю «Позиция 
Объединения НХХЦУ (ПЕ)». В ній єпископ пише, що початок 

Церкви «Слово віри», очолюваної Аделаджою, пов’язаний з 
діяльністю інших харизматичних течій України. Потім ця 
Церква вийшла із Об’єднання. Змінивши назву на «Посольство 
Боже», вона почала проводити служби з участю політиків, зірок 

естради, різні «шоу-конференції». Для декого 
це виглядало переконливо. Церква зростала, а 
водночас почали говорити про якесь 
помазання Боже Сандея. Великими накладами 
виходили книги цього «помазника». 
Прийнявши вчення Ледяєва про новий 
світовий порядок, «Посольство Боже» 
поширювало ідею встановлення Царства 
Божого на Землі, розпочало політичну 

діяльність. Пропагується ідеологія «надуспішної діяльності» при 
зароблянні грошей. «Не маючи права втручатися у внутрішні 
справи Церкви «Посольство Боже», - ми лише шкодуємо, що не 
тільки прихожани, а й лідери Церкви виявилися настільки 
обманутими, що й понині не усвідомлюють очевидності того, що 
відбувається, і не хочуть визнати свої помилки. Від всього серця 
хочеться сказати: «Просніться, дорогі! Ви в заблудженні! Ви – 
Христові, а не Сандеєві. Це Христос пролив за вас кров». Це – 
лжевчення і лжевчителі, це – єресь. Практичний досвід засвідчив, 
пише далі А.Гаврилюк, що нам в подальшому не можна 
співпрацювати ні з пастором Сандеєм, ні з «Посольством Божим» 
без шкоди від цьому харизматичному руху. 

За стандартами ISSR в жовтні 2008 року Київський міжнародний 
інститут соціології та Центр «Соціальні індикатори» провів 
опитування 2036 респондентів за випадково репрезентативною 
вибіркою щодо їх ставлення до релігії і особливостей їх 
релігійних поглядів. Наслідки тут такі. 53% респондентів 
погодилися, що навідна думка «Я вірю в Бога зараз і завжди вірив», 
відповідає їхній. Кожний пятий (21%) не вірив раніше, але став 
таким нині. Відтак ¾ громадян вважає себе віруючими. Кожний 
десятий (11%) або ж ніколи не вірив, або ж перестав вірити. 15% не 
обрали жодну із запропонованих позицій. Проте наведені вище 
відповіді були надто загальні. Уточнення їх засвідчило, що в різні 
«релігійні чудеса», якими пічкають віруючих нині (оновлення ікон, 
їх плач, зцілення куском мощей якогось святого, а чи ж т.зв. 
«священною водою» то ін.), вірить лише 42% опитаних, 32% - не 
вірять у все це. Відповідний відсоток відповідей одержано на 



4                                                                             5 
питання «про життя після смерті» (38% - 37%), про віру в рай (40% 
– 36%), в пекло (39% - 36%). Якщо в західних областях України 
лише 3% віруючих не віднесли себе до жодної з конфесій, то в 
східних таких виявилося вже 13%. Загалом до православного 
оточення свого формування віднесли себе 62% опитаних, до греко-
католицького – 6%, до позарелігійного - -27%. Завжди вірили в 
Бога 63% жінок і 41% чоловіків. Три четвертих опитаних виявили 
толерантне ставлення до представників інших віросповідань. 71% 
опитаних повністю чи скоріше погоджуються із думкою, що різні 
релігійні групи мають рівні права в Україні, 73% вважають, що 
потрібно поважати всі існуючі релігії. 66% висловилося за 
можливість конфесійно змішаних шлюбів. Майже всі респонденти 
заявили, що в їх помешканнях є якість релігійні предмети. 
Моляться щодня 21% опитаних, раз або декілька разів на тиждень – 
11%, раз або декілька разів на місяць – 16%. 40% відвідують церкву 
чи молитовну установу в дні великих свят, 8% - щотижня, 13%- раз 
або декілька разів на тиждень, 19% - взагалі там не бувають. 
Священні місця з релігійних мотивів не відвідував 81% опитаних. 
Лише 32% мають переконання, що «життя має сенс лише тому, що 
існує Бог». Схід і Захід країни помітно контрастує в цій відповіді 
(18% - 56%). Більшість респондентів вважають, що релігія і церква 
мають залишатися закритою сферою переважно приватного життя. 
Якщо 36% респондентів наголошують, що нині вплив релігії на 
суспільні процеси в межах можливого, то 15% їх наголошують на 
необхідності збільшення цього впливу, а 26% навпаки – на 
зменшенні. 77% респондентів висловили свою згоду з тим, що 
релігійним лідерам не слід втручатися у виборчі процеси, 71% - 
спроб впливати в якийсь спосіб на «рішення влади». 

Севастопольський суд оштрафував 
місцевого православного активіста 
Арсенія Тевосова за організацію без 
дозволу на те  хресної ходи по центру міста 
під імперськими прапорами. Це вже 31-ша 
така антиукраїнська хода з організації 
Арсенія. Водночас цей московсько-
православний активіст очолює і «Союз 
русского народа» в Севастополі. Правда, 
суд Севастополя сумою свого штрафу – 136 
грн – засвідчив, що він є симпатиком 
Тевосова, а його ухвала є, як за таких умов 

кажуть, «простою відпискою». 
Відзначення християнського свята Хрещення Господнього все 

більше перетворюється в політичне 
шоу. Різні владні чиновники  (інколи із-за 
компанії із більш старшим у владному 
ранзі, що мало місце в Пущі-Озерній, а 
інколи з метою самопіарення, як це було 
із Черновецьким в київському гідропарку) 
цим не виявляють якусь свою 
християнськість, бо ж при цьому чути 
заяви типу (в гідропарку Києва): «зайти в 
ледяную воду – это момент проверки 
характера», «я впервые искупался в 
ледяной воде», « давайте вместе 

искупаемся», «раз пришѐл, то всѐ же искупаюсь», « это традиция, и 
я считал важным ее поддерживать» і ось, як виняток, нарешті: 
«ощущение чистоты, очищение от грехов – вот что я почувствовал» 
(Факты. -21 января).  

Часопис «Греко-Католицька традиція» (№25-2008) видрукував 
«Катехизм української дитини». Він звучить так: «Хто ти, 
хлопчику (дівчинко) маленький (маленька)?» –  «Українець (-нка) 
молоденький (-а)». = «А який твій знак державний?» - «Князів 
київських тризуб славний». = «Де живеш»? – «Поміж своїми». = «В 
якім краї»? – «В Україні». = «Що для тебе Україна?» - «Це Вітчизна 
– земля рідна». = «Звідки взята?» - «Богом дана».= «Як здобута?» - 
«Кров’ю й потом». =  «Любиш свою Батьківщину?» - «Щиро 
люблю, не покину». =  «В що, дитино, віриш сильно?» - «»В Бога, в 
Церкву, в Україну!» = «Хто ти є для України?» - «Вдячна й 
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любляча дитина». = «Що їй винен, вірний сину (вірна доню)»? – 
«Все життя віддати хочу (або: Все життя, аж до загину)». 

Вінницькі правоохоронці затримали міжрегіональну злочинну 
групу, яка діяла у Вінницькій, Житомирській 
та Хмельницькій областях, викрадаючи з 
храмів ікони й інші культові предмети. Ікони  
викрадалися не лише із храмів, а й із 
приватних будинків. У селі Лука-
Мелешківська злодії винесли з храму навіть іконостас. Вилучено у 
розбійників більше ста ікон. Скільки встигли вони їх продати, то 
невідомо. Злочинців у групі було семеро – п’ять з Бердянська і двоє 
із Вінниці. 

Описавши Різдв’яну символіку й те, як колись за переважно 
сільського способу життя українці відзначали Різдв’яні свята 
(зрозуміло, що до цього нині переважно так не вдаються і згадують 
це як вияв-прагнення селянина забезпечити за допомогою 
надприродних сил свій добробут в наступному році), газета 
«Молодь України» (6 січня) водночас зауважила: «Що змінилося у 
світі з приходом Спасителя? Та майже нічого. Продажність, сімейні 
чвари, жадоба збагачення – навіть серед священнослужителів – 
нікуди не зникли за дві тисячі років». 

В Росії Сталін зайняв третє місце за своєю пошаною громадян цієї 
країни. Він не набагато відстав за очками від Олександра 
Невського, який на першому місці. А ось львів’яни по-своєму 

вшанували цього «росіянина». 
Вони вирішили на Різдво вітати 
генерального консула РФ 
своєрідним вертепом. Тут були 
Звіздар, Ангел, Чорт, цар Ірод. 
Смерть і воїн УПА. Але Ірода 
організатори вертепу 
підпасували під Сталіна. Тексти 
колядок було взято із тих, які 
свого часу складалися й 
співалися у повстанських 

краївках. Генконсульство проігнорувало колядників. Так само 
проігнорувало їх і Посольство Росії в Україні. Тут Різдв’яний 
газово-вентильний вертеп, як назвали його його організатори і 
виконавці, мав просвітити «стратегічного партнера» України, що 
його політика газового шантажу не має сенсу і зашкодить самій 

Росії. Сценарій тут був простий. Жид запропонував купити у нього 
газ, але Звіздар не погодився на його ціну. Тоді було викликано 
Урода, щоб він закрутив вентиль. З’явився Ангел, який розігнав 
усіх. Буля Посольства учаники вертепу виклали труби з вентилями, 
нагадуючи росіянам, що вони мають вчитися їх вірно крутити й 
закручувати, щоб потім не звинувачували Україну у крадіжці газу. 
Посольству повернуто було «локшину», яку вони навішували на 
вуха споживачам газу через свої ЗМІ (О.Недавня). 

Зі слушним питанням звернувся до глави УГКЦ священик цієї 
Церкви з  Австралії отець Дмитро 
Сенів: «На веб-сторінці УГКЦ подано: 
«Глава УГКЦ висловив співчуття 
духовенству, монашеству та мирянам 
Руської Православної Церкви з 
приводу смерті Патріарха Алексія ІІ». 
Важе Блаженство, не можу зрозуміти, 
чому «Руської Православної Церкви», 
бо з того виходить, що Ваше 
Блаженство одобрює і засвідчує, що 
Московський патріярхат є патріярхом 
Русько-Української Православної 
Церкви. Мене колись вчили, що 
прикметник від Росія є Російський. 
Полегко Росії вдалося защіпити в 

українській мові, що натомість прикметник від Росія є «русский», а 
зараз виглідає, що може бути і «руський». А який тоді є 
прикметник від РУСЬ? Чи також «руський»? Іншими словами, 
виглядає, що немає різниці, усе є руське від Північного 
Льодовитого океану аж до Чорного моря!!!». 

Духовно-патріотична газета «Новороссийский куръеръ» (так вона 
себе величає), яка виходить в окормлюваній митрополитом 
Одеським Агафангелом єпархії, в грудневому числі 2008 року 
видрукувала величезну статтю «Стальной правитель России». 
В ній йде мова про Сталіна як Богомданного вождя. Задаючи 
питанння: «Почему «друзья» Православной Веры, Русского 
Богоизбранного Народа и Государства Российского так яростно 
ненавидят Иосифа  Виссарионовича СТАЛИНА»?, газета називає 
«суть подвига Иосифа Виссарионовича во Славу Божию». Ними, за 
газетою, є: «1. Господь спас руками И.В.Сталина Русский Народ от 
истребления внутренним врагов… Не дал России подпасть под иго 
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христоборцев-жидов…; 2. Господь руками И.Сталина спас Русский 
Народ от истребления гитлеровской Германией…; 3. Руками 
И.В.Сталина Господь спас Русский народ от истребления 
порабощенной каббалистами Америки…; 4. Руками И.В.Сталина 
Господь сохранил жизнь грядущему Русскому Царю – победителю 
антихриста… Понятно, что 
Иосиф Сталин - это не 
помазник Божий, но, в любом 
случае, пусть это и не родной 
наш (Русский) Папа (коим 
может быть только Богом 
данный Самодержавный 
Православный Царь), но это 
дядя, который очень много 
сделал для спасения нашего 
Русского Народа и 
сохранения». обезглавленной, 
без Царя России...». Якщо 
така ідеологія обстоюється в 
Росії, то стає зрозумілим, 
чому Сталін при визначенні 
найбільш видатних діячів 
російської історії тривалий час займав за очками перше місце і на 
фініші з втратою незначної кількості голосів перемістився на третє. 

Рада Церков Тернопільської області, враховуючи те, що Україна 
знаходиться на межі демографічної катастрофи (бо ж у нас щодня 
робиться біля 700 абортів, а на одну сім’ю припадає лише 0,71 
дитина), звернулася до Президента, Прем’єр-міністра та Голови ВР 
з проханням вирішити питання про заборону абортів. Водночас 
Рада Церков наголошує на необхідності заборони пропаганди 
контрацептивів, на необхідності пропаганди різними ЗМІ здорового 
способу життя, побудованого на християнських засадах, на 
навчанні молдоді природному методу планування сім’ї. 

В жовтні 2008 року громадськість приголомшив указ Президента 
В.Ющенка, яким він зобов’язав Держархів України передати 
іудейським громадам всі рукописні сувої Тори, язі зберігалися у 
відділеннях архіву і музеях по всій країні. Історики засвідчують, що 
в Україні нині знаходиться не менше 530 сувоїв різного віку – від 
100 до 600 років, які становлять не тільки велику релігійну. А й 
історичну цінність. Цей справді царський жест українського 

гаранта можна порівняти хіба що із безплатною роздачею античних 
манускриптів або старослов’янських літописів, про ринкову 
цінність яких в цивілізованому суспільстві навіть говорити 
непристойно. Політичні опоненти Президента стверджували, що 
таким подарунком Ющенко хотів заручитися у визнанні Ізраїлем 
Голодомора геноцидом українського народу (планувався якраз його 
візит до цієї країни). Але ізраїльська влада не побажала навіть 
обговорити це питання. Відтак політичний хабар Ющенка у вигляді 
історичних цінностей не вдався. То ж євреї хочуть, щоб їх Голокост 
був єдиним геноцидом і щоб Україна таким його також визнавала. 
При цьому, зрозуміло, вони не хочуть псувати відносини з Росією. 
З Україною – можна. Її правителі проковтують будь-яку гірку 
пігулку і ще й спасибі за неї кажуть. При цьому Ющенко вже не 
вперше знехтував українським законодавством, вдіяв «по 
понятиям», проти чого обіцяв на Майдані боротися. Раритети, 
байдуже якою мовою вони написані і до якої релігії вони 
відносяться, є власністю України (а не Ющенка). Згідно з чинним 
законодавством передавати їх будь-кому є незаконним. Перш ніж 
зважуватися на такий крок, спочатку треба ініціювати внесення 
змін до Закону України «Про національний архівний фонд та 
архівні установи». Цими змінами варто було б вказати, що релігійні 
тексти, на зразок списків Тори, не належать державі. (Товариш. – 
№3-2009). 

В одержаному з Риму листі отця Івана 
Музички він слушно питає: «Чому це 
так вийшло, що в ювілей нашого 
охренщення були у нас два патріархи-
чужинці, обидва хотіли б нами володіти, 
а рідний Патріарх сидів «вдома» і може 
й плакав, бо він дивись – 
«неканонічний». Побоююсь, що одного 
дня відзначимо «ювілей» Переяслава і 
відновимо ще й просити будемо, щоб в 
Москві засів цар на місці Путіна і «всѐ 
будет хорошо»... Здався б нам 
митрополит Рогоза, щоб допоміг Філаретові... Виглядає, що нам в 
неволі легше жити, ніж у своїй хаті зі своєю правдою і волею і 
силою». 

Газета «Новороссийский курьер» із вотчини митрополита 
Одеського Агафангела є рупопром антиукраїнства на Півдні 
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України. Газета ця не тільки агітує за знищення самостійності 
Української держави і входження її в якусь нову Московсько-
Російську спільноту, збудовану  на теренах 
Росії, України й Білорусі, а й агітує за 
відновлення монархії як запоруки 
відродження «Святой Руси». Різні 
Чорноморські козачки таскають по Півдню 
України хресними ходами ікону 
«Державную» з метою, як це пише газета, 
«»дабы вошло в сердце каждого православного человека глубокое 
осознание смысла и необходимости восстановления самодержавной 

православной монархии». Одеській єпархії в 
унісон підспівує Житомирська з УПЦ МП з 
благословіння її очільника владики Гурія. Тут 
вже тарабанять ікону «Царя-Мученика 
Николая». Дивним є те, що на цю 
антиукраїнську вакханалію не звертає 
належну увагу очолюване в.о. його голови 
СБУ, мовчить і служба Предстоятеля УПЦ 
МП Володимира (Сабодана). А мовчання – 
ознака згоди! 

Розповідаючи про ставлення київського мера до Церкви 
«Посольство Боже», Сандей Аделаджа сказав: «Підходить він до 
мене і говорить – моя дружина, мати були у вас декілька разів на 
проповідях, а я хочу перед людьми тут виступити, розповісти, чому 
я йду у Верховну Раду. Він 
прийшов до нас на службу в 
костюмі, такий солідний, сів 
у першому ряді. Під кінець 
служби я до нього підійшов 
і говорю – ми закінчили, ви 
щось хотіли сказати? А він  
відповідає: « Я думав, що я 
прийшов говорити, а тепер 
зрозумів, що я прийшов 
слухати». Сміється. Так 
після цього він і став до нас 
приходити на служби...». 

Постоляційний центр беатифікації та канонізації УГКЦ причетний до 
визначення чотирьох священиків та семи монахинь, яким 

влада надала матеріальну компенсацію за переслідування в 
радянські часи. Серед тих, хто нагороджений за вірність своїй вірі, 
чотири жінки, які майже 30-ть років прожили в монастирському 
підпіллі. Мати Констанція працювала в лікарні й мешкала в одній 
квартирі із трьома висвяченими сестрами. Сучасні віряни УГКЦ 
домагаються визнання за Церквою статусу репресованої. Відповідні 
ухвали щодо цього прийняли львівська міська і обласна ради. Тепер 
черга за Верховною Радою України і Президентом. 

Науковці Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ завершили в 2008 
році дослідження двох планових тем – «Дисциплінарне 
релігієзнавство: змістовне наповнення і традиції змін» (наук. 
керівник – проф.  А.Колодний) і «Процес конфесіоналізації релігії: 
закономірності і прогнози – український і світовий контексти» 
(наук. керівник – проф. Л.Филипович). За наслідками дослідження 
будуть видрукувані в 2009 році книги «Дисциплінарне 
релігієзнавство» та «Конфесіологія релігії», які можна було б 
використати як підручники з відповідних предметів на 
релігієзнавчих спеціалізаціях університетів. Сніжана Продивус 
(279.04.18) чекає на заявки на названі книги. 

Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ поповнилося в 2008 році 
двома докторами філософських наук. Захистили дисертації Алла 
Арістова «Релігійні конфлікти в перехідних європейських 
суспільствах: природа, динаміка, вплив на релігійно-суспільні 
процеси» та Валерій Климов «Православне чернецтво в Україні: 
релігієзнавчий аналіз суспільно значущої діяльності в проблемному 
дискурсі національної історії». Пошуківцями докторського ступеня 
було видрукувано (відповідно) монографії «Релігійні конфлікти в 
сучасному світі: природа, вияви, шляхи врегулювання» та 
«Українські православні монастирі та чернецтво: позиція в 
національній історії». В 2009 році дисертації мають захищати 
докторанти С.Здіорук, М.Черенков, П.Павленко, Е.Бистрицька та 
Я.Стоцький. 
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ПРАВОСЛАВ’Я 

 
Патріарх Філарет відзначив своє 80-річчя. Протягом дня 23 січня 

йшли до нього всі, хто виявляв бажання 
поздоровити Святійшого  владику. 
Увечері відбулася урочиста академія в 
Київській опері, де Президент України, 
вітаючи ювіляра, побажав, щоб його 
«пастирська мудрість і надалі 
слугувала духовному і національному 
відродженню України, зміцненню 
порозуміння, міжконфесійного миру та 
злагоди в суспільстві». Патріарх 
Філарет зазначає, що невизнання в 
Україні помісної Церкви – наслідок не 
«розколу» (тобто відновлення 
української церкви з центром в Києві), 
а небажання Москви випускати з рук 

великий духовний потенціал і колиску руської історії». Різні газети 
видрукували у дні ювілею інтерв’ю Предстоятеля УПЦ КП. 
Зокрема, відповідаючи на питання про його відносини з КДБ, де 
Філарет значився під ім’ям «Антонов» (а на цьому паразитують 
різні українофобські ЗМІ), глава Київського Патріархату зауважив: 
«За радянських часів не було жодного священика, який би не мав 
контактів з органами безпеки... Проте я ніколи не доповідав за своїх 
братів. За це довелося жертвувати свободою. Як єпископ, я мав сам 
призначати священиків на парафії, але мусив погоджуватися на тих, 
кого мені підсовували.... Я був ректором Київської семінарії. 
Списки абітурієнтів узгоджував із КДБ» (Газета по-українськи. – 23 
січня). 

Союз православних братств України у своєму нахабстві прагне 
стати вище навіть Архієрейського Собору УПЦ МП. Так, 
відомо, що Собор вважав за можливе просити Предстоятеля Церкви 
висунути його кандидатом в Патріархи. Союз братств, дивись, 
обстоює вибори за жребієм і, окрім інших владик із російського 
зарубіжжя, запропонував «наиболее известного и опытного» (певне 
в українофобських діяннях –РП) архиерея – митрополита 
Одеського Агафангела. 

Архієпископ Ігор Ісиченко (УАПЦ) відзначає, що 
«постіндусттріальна цивілізація важко переживає нині зупинку 

на шляху економічного 
парогресу». Відтак потрібно в 
поєднаному  зусиллі обміркувати 
власні помилки й хвороби сучасності 
при вирішенні спільних проблем. 
«Вічна загадка Різдва не дає нам 
готових рецептів для подолання 
оман і виходу із криз». Христос 
зупиняє нас, зауважує владика, й 
пропонує замислитися: «Чи ставало 
наше особисте життя з кожним 
новим придбанням або кар’єрним 
злетом спокійнішим, щасливішим, 
захищенішим? Чи можна назватим прогресом стан, коли 
руйнується сім’я і починають вимирати давні й заможні 
європейські народи? Чи вдалося в індустріально розвинених 
країнах подолати прірву між багатством і бідністю? Перемогти 
хвороби? Викорінити насильство?» (Успенська вежа. – Січень, 
2009). 

Предстоятель УАПЦ митрополит Мефодій вважає, що «якщо 
Помісний Собор РПЦ відмовиться від 
конструктивного розгляду питання 
канонічного статусу УПЦ, то це неминуче 
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 
паравослав’я. І саме від того, звідки – з 
Москви чи Константинополі – прийде 
реальна допомога розділеній Українській 

церкві, й залежатиме в майбутньому доля обох Римів». 
Ми вже повідомляли, що єпископат УПЦ МП звернувся до 

Предстоятеля Церкви з проханням дати згоду на висунення 
його кандидатури на обрання Патріархом РПЦ. На зібранні 
делегатів УПЦ МП на помісний собор РПЦ митрополит Володимир 
(Сабодан), дякуючи за довіру, заявив: «Я бажаю предстати перед 
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Богом 121 митрополитом Київським. 16 Патріархом Московським і 
всієї Русі хай буде той, на кого вкаже Бог та ваш вибір». 

Напучуючи архієреїв перед їх поїздкою в Москву для участі в 
роботі Помісного Собору РПЦ, предстоятель УПЦ МП 
Володимир (Сабодан) нагадав їм, що «Помісний Собор Російської 

Православної Церкви має затвердити 
рішення попередніх архієрейських 
соборів відносно Української 
Православної Церкви»,  а саме – рішення 
від 1990 і 2000 років, коли УПЦ отримала 
статус «самокерованої з правами широкої 
автономії» (Україна молода. – 21 січня). 
 «Те, що відбувається тепер у всьому 
світі, так звана фінансова криза, - як 
вважає Патріарх УПЦ КП Філарет у 
своєму Різдв’яному пославнні,- це 
попущення Боже для смирення людей. 
Треба уважно придивитися до 
морального стану людства і насамперед 
християнського світу і побачити його 

гріхи, моральне падіння, відступлення від християнського способу 
життя, слід відкинути гординю і навернутися до Бога». 

Голова Всеукраїнського православного братства Олександра 
Невського Ю.Єгоров направив на ім’я Предстоятеля УПЦ МП 
Володимира листа, в якому відмежовується від «політичного 
православ’я», обіцяє, що не буде проводити хресні ходи з 
політичними гаслами, організовувати проведення «чинів 
покаяння», поширенням забороненої у зв’язку з цим літератури та 
ін. 

Установчі збори Спілки православних юристів ухвалили статут 
організації, обрано її правління. Повна назва Міжнародної 
громадської організації «Спілка православних юристів в ім’я 
Архістратина Божого Михаїла». Очолив її Георгій Лайков. 
Завданням Спілки православних юристів є надання допомоги 
громадянам православного віросповідання, церквоно- та 
священнослужителям, православним релігійним громадам, а також 
моніторинг законодавства і внесення пропозицій щодо його змін та 
ухвалення нових законів. Спілку благословив митрополит 
Володимир (Сабодан). 

І серед підприємців є такі, для кого доля Українського 
Православ’я є важливою. Так, на Київсщині будується Свято-
Миколаївський храм УПЦ КП. Вже зведені стіни, збудовано 
дзвіницю, готовий був для встановлення купол. Щоб найняти кран, 
потрібно було 5 тис. грн. Настоятель громади о. Микола звернувся 
до незнайомого йому підприємця Олега Медвідя. І почув: « 
Викликайте кран. Завтра будуть гроші». 

Розглядаючи питання гідного відзначення Братством Андрія 
Первозванного 20-річчя його створення, архієпископ Харківський 
і Полтавський УАПЦ Ігор окремо відзначає місію Братства в 
свідомому й цілеспрямованому плеканні тих звичаїв і традицій, 
які становлять основу ідентичності київсько-галицької 
помісної традиції. «Ми можемо констатувати, - наголошує 
владика, - що великою мірою завдяки активності наших мирян і 
їхньому розумінню потреби розмосковлення Української Церкви 
українська мова вже запанувала в усіх наших парафіяльних 
богослужіннях. Набув національного колориту інтер’єр храмів...». 
Поруч з цим архієпископ вказує, що із-за історичної неграмотності 
або ж під впливом ідеології «єдиної православної цивілізації» 
маємо заміну книг, укладених на основі києво-могилянської 
традиції, новими виданнями, скопійованими з московських 
синодальних збірників, наслідуються північні звичаї відправи 
богослужінь із частим закриванням царських дверей на Літургії, 
московський восьмираменний хрест з похиленим нижнім раменом 
замінює традиційні для нашого православ’я хрести, поширюється 
вшанування церковних образків сусідньої Церкви (зокрема 
Казанської або Державної ікон Божої Матері),що прямо пов’язані із 
московською монархічною традицією. Відтак важливими є «форми 
Боговшанування, закріплені нашим українсько-візантійським 
обрядом». «Правлячи богослужіння українською мовою за 
московським обрядом, ми можемо уподібнитися до відомої 
категорії наших «землячків» – партійних функціонерів і 
енкаведистів, которі вірою і правдою служили окупаційній владі та 
ідеї творення «единого советского народа», при цьому до певного 
часу послуговуючись українською мовою». Владика Ігор 
наголошує, що не тільки обряд важливий для збереження нашої 
церковної ідентичності. Він згадує при цьому соборний характер 
Київської Церкви, бо ж одна особа, перебравши на себе роль 
одноосібного керівника Церкви, може спричинити її масштабну 
катастрофу. 
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СВІТ  ГРЕКО-  І  РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 

 
На відміну від багатьох інших конфесій, УГКЦ турбується долею 

своїх вірян, які виїхали на заробітки за межі України. 
Митрополичий Синод Церкви, з метою покращення 
душпастирської опіки емігрантів та заробітчан, доручив 
священикам Церкви зібрати інформацію про те, хто з парафіян 
знаходиться за кордоном, й централізувати цю інформацію 
попервах в єпархіях. 

В римо-католицькому часописі 
«Католицький вісник» подеколи – 
свідомо чи підспудно-стратегічно – 
назва Української Греко-  
Католицької Церкви підміняється 
назвою «Українська Католицька 
Церква (східного обряду)». 
Кажуть, що й Ватикан офіційно так 
її іменує. Все це робиться всупереч 
сподіванням українських українців 
мати зрештою в країні свою одну 
загальнонародну християнську 
Церкву. То ж з’явлені неофіційні 
назви є відцентровими, 
розкольницькими щодо перспективи 
християнського розвитку України. 

У Львові-Брюховичах відбулася спільна зустріч єпископів УГКЦ та 
РКЦУ. Мета зустрічі, як відзначають Медіо-центр УГКЦ та РІСУ, 
свідчити про єдність католицької віри. «Ця зустріч покликана 
допомогти нам зав’язати подальшу співпрацю там, де ми можемо 
діяти спільно»,- сказав при цьому Любомир Гузар. Водночас він 
пожалкував, що УГКЦ, маючи обряд і струкутуру, подібні до 
православних, не може співслужити Божественну Літургію з 
православними братами. Тут можна зауважити, що скоріше з тими, 
з якими міг би дозволити Ватикан, бо ж до співслужби з іншими 
ПЦ сама УГКЦ певне не виявляє намір. 

Лідер лефевристів України о. Василь Ковпак заявляє, що «після ІІ 
Ватиканського собору дух «оновлення» провів успішну атаку 
на Церкву. Дух вільнодумства і лібералізму заохочує вірних 
покинути традиційні норми Богопочитання, поведінки і мислення.  
Плоди «оновлення Церкви» мають протестантський відбиток: 

кожен може вірувати в те, що хоче, кожен може думати і чинити 
так, як йому вигідно. Дух «оновлення» приніс спустошення в 

католицькі святині, люди ще 
називають себе християнами, але 
вже не живуть християнським 
життям. Менталітет, спосіб 
мислення, світогляд християн вже 
не є християнським. Дух 
лібералізму, модернізму, а тепер 
вже постмодернізму вщент знищив 
справжнє розуміння християнства, 
але не за змістом. Ми не вміємо 
думати по-християнськи, не вміємо 
мислити християнськими 

категоріями, такими як віра, мораль, любов, милосердя, гріх» 
(Греко-Католицька традиція. - №25-2008). 

Питання повернення римо-католицькій Церкві будівля костелу в 
Севастополі вже має історію у своєму вирішенні. Місцева влада 
ігнорує при цьому Указ Президента про повернення Церквам їх 
власності. До розв’язання питання прилучився вже й нунцій 
Апостольської столиці архієпископ Іван Юркович. Неповернення 
аргументують тим, що, дивись, будинок, який дійсно був 
збудований коштом віруючих, опісля перебудували під кінотеатр 
коштом міста. А хіба це є аргументом? Що громада католиків 
добровільно передала будинок костелу під кінотеатр? У неї ж його 
забрали згідно рішення партійно-державних органів сталінського 
режиму. То чого ж це раптом тепер, на чому наполягає 
Севастопольська влада, Римо-Католицька Церква України має 
будувати Севастополю кінотеатр взамін того, що громаді повернуть 
її приміщення? Якщо вже й бути таким прискіпливим, то держава 
має заплатити Церкві за те, що користувалася протягом років 
(правда, документально не оформленою орендою) приміщенням 
костелу, зіпсувавши його функціональний стан. Подібну 
севастопольській маємо ситуацію і в Дніпропетровську, де влада 
знаходиться на гачку у Церкви Московського Патріархату, яка 
повеліває: не пущать. 

Громадськість Івано-Франківська 27 грудня вшанувала пам’ять 
отця Романа Кияка. Його знали як організатора українського 
греко-католицького підпілля та богословської освіти в Івано-
Франківській (раніше – Станіславській) єпархії. Отець жив з Богом 
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і Україною в серці. Він турбувався про те, щоб в кожній парафії, у 
кожній школі були засновані національні та реілігійні інституції. 
Справі батька віддано служить його син отець Святослав. Він є 
доктором філософських наук, а водночас і доктором богословія. 
Завідує кафедрою філософії і теології Прикарпатського 
університету, Почесним науковим співробітником відділення 
релігієзнавства ІФ НАНУ. До десятої річниці від дня смерті отця 
Романа видрукувано його книгу «Перлини християнської мудрості» 
(Нова Зоря. - №49-50.- 2008). 

 
 
 

ЖИТТЯ  ПРОТЕСТАНТІВ 
 
22 січня молодіжний хор Церкви християн віри євангельської 

(п’ятидесятників) у Музейній вітальні Львівського музею історії 
релігії дав концерт пісень-колядок. Поруч з цим звучали різдв’яні 
вітання, а також розповідь ректора Львівської богословської 
семінарії ЦХВЄ канд. істор. наук Романа Соловія про історію 
колядок, їх духовний зміст (І.Цебенко). 

На базі київської парафії Української Лютеранської Церкви 
«Воскресіння» розпочала свою діяльність школа «Дияконія». 
Під час навчання учні школи досліджуватимуть Слово Боже, 
основні доктрини Біблії, принципи діяльності громади та служіння 
Господу і його людям. Школа діє у співпраці із Українською 
Лютеранською Богословською семінарією Святої Софії, що 
знаходиться в Тернополі. Випускники школи одержать відповідні 
сертифікати від цієї Семінарії, що дає їм право служити дияконами 
та дияконесами УЛЦ (Стяг. - №1). 

У Кам’янці-Подільському відбулася презентація нових видань для 
Української Лютеранської Церкви. Окрім Біблії, книг конфесії, 
роздавалися також числа часопису УЛЦ «Стяг». До презентаційної 
групи входило три студенти Тернопільської семінарії УЛЦ , двоє 
гостей із Швеції, один – із Білорусі, пастирі місцевої громади УЛЦ. 
Протягом чотирьох годин було розповсюджено 4000 примірників 
літератури і листівок-запрошень до участі в богослужінні громади. 
Було також запрошення на спеціальну богослужбову програму. З 
жалем констатується той факт, що на ці запрошення ніхто так і не 
відгукнувся. Часопис Церкви «Стяг» (№1) так прокоментував цей 
факт: «Навіть якщо ми не побачимо їх у громаді, то одного дня 

зустрінемо на небесах, тому що Боже Слово ніколи не повертається 
порожнім». 

Заокська Духовна Академія, яка є навчальним закладом Церкви 
Адвентистів сьомого дня, проводить в Україні 
31 січня-14 лютого цикл лекцій «Знай Біблію 
краще: пророцтва, археологія і доля  історії». 
Заходи пройдуть в Будинку кіно (вул. 
Саксаганського, 6). До циклу входять лекції на 
тему «Історія народів передбачена в 
пророцтвах», «Дивні відкриття в містах 
мертвих», «Одинокість. Чи є вихід?», 
«Прибульці з інших світів» та ін. 

В.Райчинця – старшого пресвітера Союзу вільних церков християн 
євангельської віри України обрано віце-президентом 
Міжнародної Асамблеї Християн віри євангельської на 
двохрічний період – 2009-2010 роки. Президентом МАХВЄ на цей 
же час став суперінтендант Слов’янського дискрипту Асамблей 
Божих США єпископ Віктор Прохор. Це – рішення VІ конференції 
Міжнародної Асамблеї ХВЄ, яка відбулася в листопаді 2008 році в 
м. Такома (США). Наступне засідання Комітету відбудеться через 
півроку в Україні. 

В офісі Церкви християн віри 
єванегельської, очолюваної 
М.Паночком, на стенді розміщено таку 
цитату К.Маркса: «Якщо людина не 
знає мови народу, на землі якого 
проживає, то вона є або гостем, або 
найманцем, або ж окупантом». 
Багатозначимі і глибокослушні слова, 
хоч вони й сказані засновником 
комуністичного вчення. Зрозуміло, кому 
вони адресуються. Можна лише вітати 
прагнення Церкви жити в українській 
Україні. Було б так в інших 
протестантських Церквах!!!!! 
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ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 

 
Об’єднання незалежних християнських харизматичних Церков 

України (повного Євангелія) провели  свою звітно-виборчу 
конференцію. При цьому йшла мова не лише про стан 
харизматичного руху в Україні, а й про шляхи подальшого 
розвитку Об’єднання. Обговорювалися питання інформаційного 
прориву, теологічної освіти, налагодження зовнішніх зв’язків, 
взаємовідносин між пасторами та ін.  Президентом ОНХХЦУ 
вчетверте обрали Анатолія Гаврилюка, віце-президентом  
В.Ільчука. 

Пастор «Посольства Божого» Сандей 
Аделаджа не може виїздити за межі 
України до закінчення слідства у 
справі «Кінгз Кепітал».  Таку обіцянку 
дав він сам. Пастора декілька разів 
допитували, оскільки він 
звинувачується в агітації за банки, які 
потерпіли фіаско. Було проведено 
декілька очних ставок Сандея з 
іншими пасторами «Посольства 
Божого», а також заявниками в цій 
справі. Лише після завершення 
слідства, як заявив Ю.Луценко, буде 
визначено процесуальний статус 
пастора: свідок – підозрюваний – 
звинувачений. Ускладнює слідство те, що фінансисти Аделаджі 

Голованов і Колесников знаходяться у 
розшуку. Справа в тому, що нібито є ще 
особи, які використовували церкву як 
фінансовий і  політичний інструмент. Але в 
церкві є й розсудливі голоси: пастор 
Сандей агітував за «Кінгз Кепітал», але ж 
він не силував послідовників Церкви нести 
свої гроші у цей банк. Кожний мав голову 
на плечах і сам вирішував, що робити із 
своїми грішми. Агітація була, але ж із нею 
можна було й не погоджуватися, не бігти в 
банк зі своїми грішми (Україна молода. – 
21 січня). 

Пастор Церкви «Город Света» Дм. Масон вважає, що «Бог є 
першим автором Pra». «Біблія – це взагалі перша книга про Pra на 
нашій планеті Земля, -заявляє пастор, - а автором Pra, як і автором 
цієї книги є Бог. Це замсвідчує не одна бібілійна історія, не один 
Божественний принцип, який відображений в ній». 

 Сандей Аделаджа спростував повідомлення одного із нігерійських 
банків про те, що він є його содиректором. Банк цей в Нігерії 
почав діяти 1 вересня 2008 року, успішний. За 4 місяці його 
акціонерний капітал зріс з 1,9 до 3,8 млн доларів. «Я не відкривав 
ніякого банка в Нігерії і не маю ніякого відношення до нігерійських 
банків,- заявив Сандей. - Проте як всесвітньо відомого духовного 
лідера мене запрошують брати участь в багатьох міжнародних 
організаціях і програмах в ролі члена ради директорів (ради 
спостерігачів), так трапилося і з цією організацією». 

Засновник і лідер міжнародного міжконфесійного «Руху шукачів 
Бога» Сергій Шидловський звинуватив Сандея Аделаджу, до 
спільноти якого в минулому він належав, в брехні: «Я заявляю 
на весь світ, що компанію «Кінгс Кепітал» започаткував саме він. Я 
не говорю про юридичні підвалини, а про початок діяльності 
компанії в Церкві «Посольство Боже», про її духовне прикриття. 
Лише він один дійсно нею керував і по-справжньому 
контролював... Я особисто був присутній на багатьох зібраннях, 
коли пастор Сандей Аделаджа не тільки закликав всіх нести гроші 
саме в «Кінгс Кепітал», а й жартував над тими, хто це ще не зробив. 
Пастор Сандей виводив на сцену людей, які заклали свої квартири, 
ставив їх у приклад іншим. Я сам був спокушений цією людиною 
так, що вніс разом з іншими тисячами людей із «Посольства 
Божого» більше тисячі євро... Сандей Аделаджа говорив: «Хто 
проти «Кінгс Кепітал» - той проти мене» (Христианский мир. - 
№47-09). 

В Церкві «Посольство Боже» утворено антикризову групу. Її 
покликанням буде допомога людям у подоланні кризи. Допомога 
буде юридична, молитовна й інша, залежно від ситуації і характеру 
кризового вияву. 
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МУСУЛЬМАНИ   В  УКРАЇНІ 

 
Духовне Управління мусульмани 

Криму, зокрема духовний лідер  
ДУМУ Еміралі Аблаєв висловлює 
своє невдоволення тим, що 
Держкомнацрелігій України 
безпідставно розглядає керівника 
ДУМУ Ахмеда Таміма як «муфтія 
України». По-перше, такі 
повноваження йому не надавали всі 
інші мусульманські спільноти України. 
По-друге, Ахмед Тамім не є 
вродженцем українських теренів, а 
пришельцем із Ливану. По-третє, Ахмед Тамім є послідовником 
такої течії в ісламі як хабашізм, яку в мусульманському світі 
розглядають як секту. По-четверте, кількісний склад громад ДУМУ 
неспіввимірний із кількістю громад в ДУМК, а відтак ДУМУ не 
може представляти у мусульманському світі всіх мусульман 
України. Еміралі Аблаєв висловив своє невдоволення тим, що «так  

званий муфтій України веде 
інтриги щодо кримських 
мусульман, звинувачуючи їх у 
ваххабізмі». «Це – організована гра 
Києва, який веде завойовницьку 
політику проти мусульман 
Криму»,- наголосив Аблаєв. Він 
висловив своє невдоволення тим, 
що ДКНРУ чомусь визначив 
Ахмеда Таміма керівником 
цьогорічного хаджу і передав йому 
150 квот для паломників. ДУМК 
ініціює проведення Всеукраїнської 
конференції мусульман, яка обере 
законного муфтія України (Голос 
Крыма. – 16 січня). 

Після повернення з хаджу до святих місць Саудівської Аравії 150 
паломників, групу яких очолював керівник ДУМУ Ахмед Тамім, 
вирішили запросити на зустріч 27 грудня з ними і сумісний 
мевлюд (молитву) в Кримському музикально-драматичному театрі 

Сімферополя послідовників ісламу всього Криму. На зустріч 
прибув і муфтій Криму Еміралі Аблаєв разом із десь сотнею осіб із 
ДУМК. Оскільки Аблаєв вважає несправедливим захоплення 
Тамімом всіх 150 запрошень на паломництво і водночас в таких 
акціях, яку ДУМУ вирішив проводити в Криму, вбачає 
«завойовницьку політику» Києва щодо кримських мусульман, 
прагнення ДУМУ підпорядкувати собі ДУМК, то було 
запропоновано не проводити захід. Спільну мову представники 
ДУМУ і ДУМК не знайшли: зустріч переросла в бійку. 

Духовне Управління мусульман Криму провело зустріч із 
редакторами і журналістами кримськотатарських ЗМІ. Муфтій 

Криму Еміралі Аблаєв закликав до 
діалогу, об’єктивного  висвітлення 
чисельних проблем, з якими постійно 
зіткається кримськотатарська умма. А 
2008 рік виявився непростим для 
мусульман Криму. Мали місце 
провокаційні погроми їх кладовищ і 
водночас байдужість правоохоронних 
органів при пошуках злочинців, 

супротив влади виділенню земельних ділянок під будівництво 
мечетей, зокрема центральної в Сімферополі, деструктивна 
діяльність ДУМУ на теренах Криму, що виявилося, зокрема, в 
прагненні роз’єднати мусульман Криму, зірвати їх паломництво в 
Мекку під егідою ДУМК та ін. (Голос Крыма. – 16 января). 

ВАГО «Альраїд» започаткувало перший україномовний (!!!!!!!!!) 
сайт про іслам. Цей важливий інформаційно-аналітичний проект 
засвідчує, що «Альраїд» в Україні є покищо єдиною 
мусульманською спільнотою, яка прагне здолати ті наслідки 
оросіянення українців і України, які залишила нам Російська 
колоніальна імперія, 
ідеологічна політика Компартії 
Союзу. Можна вітати за це 
«Альраїд» і сказати від 
українців слово «Дякуємо!». Бо 
ж паралельно з цим бачимо, як 
деякі мусульманські спільноти 
під прапором збору російських 
«соотечественников», не будучи 
за національним складом 
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російськими, єднається з тими, хто прагне будь-якою ціною 
повернути Україну в якийсь новий Союз, знищити її державність і 
зберегти в Україні залишки колоніалізму (зокрема і в сфері мови). 
Адреса сайту: www.islam.іn.uf 

 
 

 
НАЦІОНАЛЬНІ  РЕЛІГІЇ 

 
18 січня Громади родового вогнища Рідної православної віри 

відзначили свято Нардуган - день народження Сонця. Слово 
«Нардуган» складається із 
тюркських слів «нар» - вогонь, 
полум’я, Сонце і «дуган» - 
народжений. Сонце - це тіло 
Дажбога. Відтак  його 
народження постає для рідновірів 
святом. В день Нардугана 
послідовники Родового вогнища 
ходили з колядками по хатах, 
бажали тим, хто їх приймав, 
щастя і здоров’я. Вони також 
підпалювали дерев’яну колоду, 
що символізувало народження 
нового Сонця. 

Перебуваючи в літніх молодіжних таборах, діти не тільки 
упорядковують святиню караїмів Чуфт-Кале, родове 
кладовище Балта Тіймез, а й відзнаходять тут свої родинні сліди. 
Так, молодий караїм С.Ялпачик серед поховань відзнайшов на 
одному із пам’ятників надпис: «Юфуда, син Мордехая Леві-  
Ялпачика, помер у 1871 році, 53 роки». Пошуки дали ще 16 

поховань з родичами 
С.Ялпачика. В таборі молодь 
жила однією великою 
дружньою сім’єю. Вони, окрім 
праці, вивчали караїмську мову, 
співали караїмські пісні та ін. 
Будемо сподіватися, що й в 
наступному році ці діти 
захочуть приїхати до Чуфт-

Кале, що їхня дружба через декілька років переросте в бажання 
створити караїмську сім’ю. Це буде однією із запорук збереження 
невеличкого, але талановитого, життєлюбного народу. 

Засновник і духовний Вчитель РУНВіри 
Лев Силенко помер в Канаді. 
Відбулася там же й кремація його тіла. 
Згідно побажання Силенка прах його 
буде перевезено до України. Часточку 
праху буде розвіяно над київськими 
горами, а друга нібито має бути 
похованою в рідному селі Вчителя – 
Богоявленському на Кіровоградщині. 
Відвідавши центр рунвірів у Спрінг-
Глені (США), я дізнався, що там є 
центральний цвинтар Р  УНВіри –
Свяорпа (Святиня Оріянскої Пам’яті). 
Сюди для поховання привозили прах 
померлих рунвірів з різних країн світу. Лев Силенко водив мене на 
цвинтар, розповідав про декого із похованих там рунвірів. То ж 
певне часточка праху Вчителя може бути похованою і на Свяорпі. 
Згідно вчення Силенка, спочилий співвірник РУНВіри відходить у 
вічність Народного Єства – Царство Духів Рідних Предків. Саме в 
ньому закодовано Минуле, Майбутнє і Майбутнє народу України. 
Але людина не смертна: народження дитини – це оновлення 
старого тіла спочилих. «Ми є наші Предки, а наші Предки – це ми». 
Цим самим Вчитель засвідчував свою нову з’яву на Землі в 
оновленому тілі, своє, як і інших, безсмертя (А.Колодний). 

 
 

НОВІ  РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ 
 

Світлана Піддубна із Київського Українського колу Церкви Ісуса 
Христа Святих останніх днів, маючи чотирьох діток, постіно 
прилучає їх до різних видів домашньої роботи, особливо до 
доглядання за меншими. По понеділках вони беруть активну участь 
у проведенні сімейного вечора – по черзі ведуть його, вибирають 
гімни, моляться, діляться свідченнями, готують пригощення й різні 
ігри (Ліягона. - №12-2009). 
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ІНШІ РЕЛІГІЇ 

 
В Харкові десь в 1992 році з’явився філіал московського 

«Присвяченого сатані рицарського 
ордену чорної месси».   Більшість його 
адептів – молодь у віці 16 років. Частіше 
вона попадає туди або із-за простої 
допитливості, або ж із бажання чимось 
виокремитися серед своїх однолітків. 
Основа культу – принесення жертви, але не 
шляхом вбивства, а через муки чогось 
живого. Організаційною особливістю 
спільноти є безпосереднє й абсолютне 
підпорядкування духовному наставнику. В 
Харкові розкриття правоохоронцями на 
початку грудня ритуального вбивства дало 
можливість напасти на слід діяльності 

незареєстрованої сатаністської секти «Гірська месса з вірою в темні 
сили і ніч». В гупі сатаністів було лише п’ять її членів. Очолювала 
її жриця Олена. Вона вже притягувалася раніше до кримінальної 

відповідальності за статею 
Кримінального кодекса України 
«Хуліганство і глумління над 
могилами».В квартирі жриці 
виявили ритуальний кинджал, 
амулет-пентограму, велику 
бібліотеку літератури з чорної 
магії. Слідство засвідчило 
вбивство Аліною разом із ще 
двома її співвірниками 18-

річного харків’янина. Саші  (Факты.- 13 січня) Аліна при цьому 
призналася, що вони нібито лише 
виконали побажання Саші залишити 
«тленный мир». По зірках якось 
визначили час і день цього 
жертвоприношення. Це була 4-та година 
ранку 1 грудня. Раніше, у квітні місяці 
минулого року правоохоронці виявили в 
тому ж Харкові також сатанинське  
угрупування. Його очолювала також 

дівчина – 17-річна Світлана. В цій секті також був забитий до 
смерті її член під кличкою Антихрист. З’ясувати мотив вбивства 
достеменно так і не вдалося. Є підозра, що такі наслідки своїх 
внутрішніх чвар опісля вбивці прагнуть прикрити ритуальним 
вбивством, щоб уникнути повного покарання за групове вбивство. 
Виявилося, що один із цих т.зв. сатаністів приревнував вбитого до 
своєї коханки Лисиці (таке прізвисько мала Світлана). 

 
 
 

МІСТИКА В  УКРАЇНІ 
 
В Ужгороді проживає 32-річний дизайнер Микола Вієру-Василиця, 

який доводить, що він є родичем знаменитого вампіра Влади 
Дракуле з Румунії. Вієру вважає, що його предок не був таким 
кровососом, яким його змальовують. Він спочатку правив 

Трансильванією, а з часом став 
королем Валахії. Даки, до яких 
належав Влад, мали таку язичницьку 
традицію: після перемоги пити кров 
ворога. Це, зрозуміло, лякало їх 
противників, а тому вони створили 
легенду про жорстокого князя-
вампіра. Харак  терно, що після 
смерті Влада Дракулу поховали в 
монастирі. Якби він насправді був 
«исчадием ада» і спілкувався з  
якоюсь нечистою силою, то хіба б 
його домовину виставили у такому 
святому місці як монастир (Вв.- №3). 
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 
 
 
 

РЕЛІГІЯ  І  СВІТ 
 
В США в День Мартіна Лютера Кінга , а це третій понеділок 

січня, проводиться водночас й День міжрелігійного 
молодіжного діалогу. В цей день виявляється не тільки турбота 
про збереження довкілля й підтримання чистоти в природному 
середовищі, а й прагнення утверджувати міжрелігійну терпимість в 
американському соціум. Тому після годин прибирання добровільці 
збираються на проведення за певною методикою організованого 
міжрелігійного діалогу. Кожний по черзі зачитує вислови про 
ставлення до природи із священних книг своїх віровчень, а потім 
коментує їх. Учасників діалогу просять розповісти, яку користь 
вони отримують від природи, а також як їхні релігійні традиції 
цінують природу. Всі вони погоджуються зі словами Кінга, що 
потрібно вчитися жити в мирі з людьми, які відрізняються від нас. 
Мета заходу – допомогти його учасникам відкрити спільні цінності 
щодо піклування про довкілля серед різних релігійних і 
філософських традицій. Учасникам діалогу допомагають навчитися 
говорити про те, у що вони вірять, і водночас учитися слухати 
інших. Одним із завдань заходу є підвищення усвідомлення серед 
молоді ролі Мартіна Лютера Кінга як міжрелігійного лідера завдяки 
більшим знанням про його відносини з лідерами інших релігій 
(День. – 21 січня). 

Виконуючи заповідь іудейської релігії «не вбий», з дарованого  
євреям Декалога Мойсея, Ізраїль призвів сектор Гази в  
Палестині до «дійсної гуманітарної катастрофи». Зруйновано 
біля 4-х тисяч будинків, 
знищені цілі квартали міст, 
без криші над головою 
залишилося понад 50 тисяч 
мешканців Гази. Зруйновано 
водогін, що залишило десь 400 
тисяч осіб без води Тисячею 
трьохстами обраховуються 
загиблі. Все це свідчить про 

те, що біблійна  заповідь «не 
вбий» не стосується ставлення 
так до когось іншого, окрім 
єврея. То ж помиляються ті, хто 
Десять заповідей розглядає як 
принципи християнської моралі. 
Це – принципи іудейського 
віровчення. Такими вони є і в 
Старому Завіті Біблії. 

В дні різдв’яних світ у 
Вашингтоні в Капітолії, поруч із оздобленою ялинкою і 
композицією з фігурками Йосипа, Марії, маленького Ісусика та ін., 
були розміщені плакати, які засвідчували, що Бога, диявола, раю, 
пекла немає. На одному з них було написано: «Релігія – це лише 
міф і забобон, який обтяжує серця і пригнічує розум». 

Свого часу відомий богослов, один із авторів теології звільнення 
Леонард Бофф звинуватив 
Конгрегацію віровчення і особисто  
Йозефа Ратцінгера у «релігійному 
тероризмі». Цей тероризм було 
продовжено в жовтні минулого року на 
францисканському форумі з нагоди 800-
річчя ордену. Запрошеному на нього Л. 
Бофферу не дали виступити. Столичний 
ординар Бразилії архієпископ Жуан Браш 
ді Авіша свою присутність на заході і 
служіння месси поставив в пряму 
залежність від цього. Владика навіть 
пригрозив францисканцям тим, що якщо 
виступить на форумі Л.Бофф, то він 
закриває францисканську школу, в якій 
навчається 2300 дітей. 

У Ватикані завершився перший форум представників 
католицької Церкви та ісламу. На ньому Папа Римський закликав 
мусульман і католиків звільнятися від старих упереджень. При 
цьому не слід взаємно викривлювати образ одне одного. Відтак 
лише за цих умов можна стати однією сім’єю. Сфера, в якій ми 
можемо спільно відстоювати моральні цінності, -наголосив 
Понтифік, - величезна». Важливо обом релігіям доносити світові 
думку про важливість пошани до особистості. «Католики й 
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мусульмани повинні захищати права людини, навіть незважаючи на 
різницю в їх поглядах на антропологію й богослов’я». 

44-й Президент США Барак Обама виголосив клятву на Біблії, хоч 
це й не передбачено Конституцією країни. Започаткував цю 
традицію  ще в 1789 році Джордж Вашингтон. Для своєї клятви 

Обама вибрав Біблію, на якій у 1861 
році проголошував клятву Авраам 
Лінкольн. Президент США наголосив, 
що для «вибору кращого історичного 
шляху, для утвердження дорогоцінного 
дару і благородної ідеї, що передається 
від покоління до покоління», потрібно 
насамперед сповнювати «дарований 
Господом завіт, що всі рівні, всі вільні і 
всі мають право добиватися повної міри 
щастя. В цьому сенс нашої свободи і 
наше кредо. Саме тому сьогодні можуть 
об’єднатися люди всіх рас і вірувань». 
Визначаючи зовнішньополітичні 
завдання, Барак Обама наголосив 

зокрема на необхідності «налаштування діалогу із мусульманським 
світом на основі взаємної поваги». День сходження на 
президентську посаду він розпочав з участі в ранковому 
богослужінні в столичній церкві святого Іоана. Перед початком 
інаугурації молитву прочитав глава Єпископальної Церкви Рік 
Уоррен. 

Соціоогічний факультет Православного Свято-Тихонівського 
гуманітарного університету (Росія) провів соціологічні 
дослідження серед молоді країни. З’ясувалося, що у вузах кожний 
другий студент назвав себе православним або ж християнином. 
4,9% респондентів віднесли себе до мусульман, 1% - до інших 
релігій. 42% опитаних не віднесли себе до жодної з релігій. 32,6% 
віруючої молоді бувають у храмах, мечетях, синагогах, молитовних 
будинках декілька разів протягом року. Регулярно їх відвідують 
6,7% молодих людей, фактично щодня – лише 1,5%. Причащаються 
й сповідаються не менше чотирьох разів протягом року 4,6% 
опитаних, не менше одного разу – кожний десятий. 81,1% молоді 
виступає за підвищення ролі церкви в моральному вихованні 
(Христианский мир. - №47-2009). 

Австрійський інститут громадської думки відзначає зменшення 
серед молоді тих, хто сприймає сакральний аспект відзначення 
Різдва Христового. Якщо 36% опитаних розглядають Різдво як 
«чисто релігійне свято», то 52% оцінюють його як «народний 
звичай». В 2007 році цифри ці були такі – 50% і 43%. Більше 45% 
опитаних молодих людей у віці до 16 років визнали, що вони 
втратили ту підвищенну зацікавленість до різдв’яних свят, яку вони 
мали в дитинстві (Христианский мир. - №47-2009). 

Відомий російський письменик Олексій Толстой писав: «Є дві Русі. 
Перша –Київська має своє коріння у світовій, а щонайменше у 
європейській культурі. Ідеї добра, честі, свободи, справедливості 
розуміла ця Русь так, як розумів їх увесь західний світ. А є ще друга 
Русь – Московська . Це – Русь Тайги, монгольська, дика, звіряча. 
Ця Русь пробила своїм національним ідеалом криваву деспотію і 
дику запеклість. Ця Московська Русь з давніх-давен була, є і буде 
цілковитим запереченням всього європейського і запеклим ворогом 
Європи». 

 
 

КАТОЛИЦИЗМ 
 

Міжрелігійний діалог у вузькому 
розумінні цього слова, на думку 
Папи Бенедикта ХVІ, є 
неможливим. Водночас більш 
необхідним є міжкультурний 
діалог. Проте діалог неможливий 
без того, щоб не  відступитися від 
власної віри. «Треба бути 
готовим зустрітися віч-на-  віч з 
публічним обговоренням 
культурних наслідків глибинних релігійних відмінностей. Тут 
діалог і взаємні корегування й збагачення можливі і потрібні», -
наголошує Понтифік. (Католицький вісник. – 21 грудня 2008 р.). 

Згідно ухвали Папи римського з 1 січня 2009 року Ватикан не буде 
застосовувати на своїй території італійські закони, бо ж вони 
багато в чому не відповідають принципам католицької Церкви. 
Насамперед це стосується норм кримінального і громадянського 
законодавства. Протягом 80 років діяла підписана урядом Італії і 
церковною владою угода чинності на ватиканській території 
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світських італійських законів. Відтепер італійські закони, як і 
міжнародні правові документи, набиратимуть силу на теренах 
Ватикану лише після проходження ними спеціальних експертиз. 
Представник уряду Італії визнав недосконалість законів своєї 
країни і погодився із доречністю претензій папської влади до них, 
зокрема з питань евтаназії, розлучень, цивільних шлюбів тощо. 

Церква нині у всьому світі нині більш прихильно ставиться до 
електронних засобів комунікації. Ватикан щорічно видає 
послання з нагоди Всесвітнього дня комунікації. Інтернет, 
комп’ютерні технології, цифрова техніка – це важливі шляхи 
донесення до вірян Святого Письма та засад віри. Співробітники 
Секретаріату подарували Папі Бенедикту ХVІ плеєр іPod, куди 
завантажили йому релігійну музику, зокрема твори Бетховена, 
Моцарта й Шопена. Священики українських Церков ведуть балоги 
в Інтернеті й час від часу виходять із чат, щоб відповісти на 
питання пастви. 

Із січня місяця Ватикан матиме свій власний телеканал. Через  
інтернет будуть транслюватися аудіо- й відеозаписи виступів Папи 
Римського. Свій власний інтернет-портал Ватиканом був створений 

ще в 1995 році. Наявні власні інтернет-
сайти у радіо Ватикану й друкуваного 
ордену Святого Престолу газети 
«Osservatore Romano». Водночас 
часопис ордену єзуїтів Csvslta Cattolicа 
застерігає, що всесвітня мережа, поруч із 
позитивними рисами, має й певні 
небезпеки. Отці наголошували також на 
тому, що інтернет аж ніяк не може 
служити заміною звичайного 
міжлюдського спілкування. 

Уже в дев’ятий раз в Польщі проводиться збір коштів на підтримку 
діяльності католиків - польських священиків, монахів і 
монахинь – в українських, російських,казахстанських та 
білоруських дієцезіях. Цей збір є більш адресним. Він 
призначений для надання допомоги насамперед дитячим будинкам, 
центрам прийому малолітніх мам і одиноких жінок із дітьми. 
Католицьку Церкву, зокрема, турбує те, що в Росії на кожні тисячу 
шлюбів наявно 800 розлучень, кожні 10 вагітностей закінчуються 6 
абортами. 

 

ПРОТЕСТАНТИЗМ 
 
Історично так склалося, що євангельські лідери прагнули змінити 

суспільство. Проте в цьому серед протестантів не було єдності. 
Якщо одні поставали прихильниками соціального Євангелія, то 
другі – наголошували на важливості моралі і спасіння. Кількість 
прихильників другого бачення проблеми останнім часом 
збільшилося, про що свідчить значне зростання харизматичних і 
євангельських Церков. Відомий ідеолог нового протестантизму Рік 
Уоррен (до речі, саме він зачитав молитву при інавугурації Обами) 
першу позицію називає «марксизмом в християнському одязі». 
«Колись було в моді вірити в те, - зауважує пастор, - що якщо ми 
змінимо до кращого суспілство, то автоматично й люди стануть 
кращими». Але так не вийшло. «Хто 
правий? – запитує він. – На мою 
думку і ті, й інші. Моє бажання як 
лідера – об’єднати ці два крила. Нам 
потрібно і те, й інше. Очевидним є те, 
що Ісус турбувався як про тіло, так і 
про душу» (Камень Краеугольный. - 
№1). 

Відомий християнський діяч Рік Уоррен 
вважає, що те «Соціальне 
Євангеліє», яке пропагують різні 
Церкви, є «марксизмом в 
християнському одязі».Змінити світ, 
концентруючи свою увагу на плоті – 
вирішення проблем бідності, соціальної і расової  справедливості, а 
не на духовних прооблемах, не можна. В ХХ століття, зазначає 
Уоррен відбувся в протестантизмі поділ на прихильників 
соціального Євангелія і тих, хто наголошує на важливості моралі й 
спасіння. Але кількість послідовників соціального Євангелія буде 
зменшуватися, що засвідчує зростання євангельських і 
харизматичних церков. 

Новий проект закону про свободу совісті, який прийняв нещодавно 
парламент Киргистану, направлений насамперед проти 
протестантського руху в країні. Згідно проекту, забороняється 
громадянам країни змінювати свою віросповідну належність. 
Протестанти Киргизії звернулися з листом до Президента 
К.Бакієва, в якому заявили про своє право «на будь-яку релігію, яка 
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нам більше до душі». Пастор Церкви «Темір 
Жийини» К.Манибаєв вважає незаконним 
пункт закону, згідно якого законною 
вважається лише громада, яка має 200 своїх 
членів. «Без сумніву, що першими, хто 
постраждає від прийняття такого закону, 
будемо ми... Хоча нині протестантських 
церков в країні нараховується більше 
п’ятидесяти, але вони малочисельні». 

На головній площі Кишинева Союз церков 
єванегельських християн-баптистів 
спорудив у Національний день молитви 
імпровізовану Стіну плачу, яка подібна 
тій, яка є в Єрусалимі. Така Стіна в 
Модавії вибудовується вперше. Мета акції 
– надати можливість віруючим різних 
конфесій помолитися й покласти записки 
з іменами дорогих людей, які вимушені 
були виїхати в зарубіжжя в пошуках 
кращого життя. Біля Стіни звучатимуть 
молитви й за тих дітей і людей старшого 
віку, яких заробітчани залишили одними 
у себе на Батьківщині. 

Казахстан, який готується проводити в Астані якийсь форум 
міжконфесійної злагоди, водночас веде 
себе надто агресивно   щодо 
протестантських спільнот країни. 
Правозахисні органи, всупереч 
міжнародним нормам релігійного життя, 
висилають з країни тих, хто займається 

«християнсько-протестантським 
віровченням, що грунтується на Біблії». 
Окрім висилки, використовуються щодо 

протестантських місіонерів застосовують ще штрафування, 
адміністративні арешти та ін. 

 

ПРАВОСЛАВ’Я 
 

Митрополит Смоленський Кирило в разі обрання його Патріархом 
РПЦ буде з більшою настирливістю проводити ідею 
відродження в Росії монархії. Про 
це свідчить його лист «Еѐ 
Императорскому Величеству 
Великой Княгине Марии 
Владимировне», в якому владика, 
зокрема, наголошує: «Русская 
Православная Церквоь, оставаясь 
хранительницей исторической 
памяти русского народа, 
традиционно поддерживает самые 
тѐпые отношения с Российским 
Императорским Домом» (Начало. – 
№1-2009). І ось після таких послань 
хай хтось посміє сказати, що 
«Русская Православная Церквовь» 
не є «Российской ПЦ». 

Нова статистика на кінець 2008 року стану Російської 
Православної Церкви (з включенням до неї і релігійних 
організацій України): парафій – 29263 (в 2007 році – 27942); 
духовенства - 30670 ( 29751); архієреїв – 203 (193), єпископів – 157 
(142). РПЦ має 804 монастирі (з них: в Росії – 278, в країнах СНД – 
295). Було в 2007 році 769. 

Патріарший місцеблюститель митрополит Кирило вважає 
головним завданням РПЦ «захист «духовных рубежей 
Отечества». І хоч як він під останнім не прагне розуміти якусь 
«Святую Русь», але час від часу в його документі промелькає Росія. 
«Если говорить о будущем нашей Церкви, - заявляет владыка, - 
полагаю, главная задача состоит в том, чтобы продолжать 
ограждение Церкви, еѐ народа и пространства Святой Руси от 
духовной агрессиии, не давать никому терзать наш народ – 
никакими лжеучениями, будь-то какие-то лжефилософы, 
проповедующие очередные «измы» и способные соблазнить наш 
народ, как когда-то соблазнили его марксизмом, будь-то сектанты, 
раскольники и лжемиссионеры, которые в тяжѐлое время тоже 
встали в ряды тех, кто хотел разделить народ Святой Руси. Россия 
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вступает, как и все страны, в очень опасную эпоху глобализации» 
(Летопись Православия. - №12). 

Цікавий заголовок з нагоди смерті Патріарха Олексія ІІ 
видрукувала газета «Православная Москва» (№24-2008). Ось він: 
«Русская Православная Церковь скорбит: отошѐл ко Господу 
Святейший Патриарх Алексий ІІ». Постає питання: чому це раптом 
Церква «скорбит» із-за того, що Патріарх «отошѐл к Господу»? Чи 
може Церква знає його як великого грішника, а відтак передбачає 
Божі покарання за його гріховні справи? Протестанти в цьому 
відношення більш зрозумілі, бо ж коли людина відходить до Бога, 
то чого від цього сумувати. 

Відлучений від Московського Патріархату єпископ Чукотський 
Діомід вважає неправомірним його відлучення від Церкви 

тими, хто є дійсними розкольниками в 
РПЦ і відступив від канонів 
Православ’я. «Своє ставлення до РПЦ 
МП, - заявляє він, - я висловив своєю 
анафемою. Кого б вони не обирали у 
Першосвятителі, він все одно  буде 
єретик і поведе народ не до Христа, а до 
антихриста, оскільки ніхто із 
анафемованих мною і тих, хто їм 
співчуває, покаяння не здійснив. Нині 
єретик Гундяєв проводить свій 
передвиборчий марафон у поїздках і 
богослужіннях, прагнучи подати себе 
«душечкой», щоб навернути до себе 

людей. Якщо його оберуть Першосвятителем, то це буде 
російський варіант Римського папи, жорстокого тирана. Він 
заявляє, що немає у нас екуменізму, а сам веде російську паству до 
підніжки єретика – Римського папи»(Новороссийский курьер. - 
№12-2008). 

 
 
 

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 
 
Молодь, яка сповідує іслам, в країнах Європи і Півн. Америки 

піддається всілякій дискримінації. Зростають антимусульманські 
настрої серед немусульманської молоді. Мусульманська молодь не 

має належного доступу до ринка праці. Жінки-мусульманки, які 
носять хіджаб, практично завждли зіткаються із дискримінацією у 
навчальних закладах і при влаштуванні на роботу. Про це йшла 
мова на Круглому столі «Молодь і освіта», який провела в грудні у 
Відні ОБСЄ та організація «Ісламська конфереція». Подібне має 
місце і в Криму: вандалізм на мусульманських кладовищах, гасла, 
які закликають до насилля щодо мусульман, невиділення ділянки 
землі в Сімферополі під Соборну мечеть, неможливість 
влаштування на роботу дівчаток в хіджабі, прагнення розставити по 
всій території півострова хрести, антимусульманська діяльність 
бандитського козачого формування, вбивства працівниками 
правоохоронних органів ні в чому невинних мусульман та ін. Про 
це заявив Маммет Мамбетов –член Партії національного руху, який 
брав участь в роботі віденського форуму (Голос Крыма.- 26 
грудня). 

Ісламські інтернет-сайти , які пов’язані 
із  «Аль-Каїдою», поширили новий 
відеозапис виступу Усами бен 
Ладена. Він закликав всіх  мусульман 
розпочати джихад – світову війну 
мусульн проти Ізраїлю. Бен Ладен 
розкритикував США за підтримку 
варварської ізраїльської агресії в 
Палестині і байдужість до лиходіянь 
євреїв на землях арабів. 

В Інтернеті з’явилася низка погроз на 
адресу 50-річної поп-зірки Мадонни з 
боку ісламських екстремістів. Один із лідерів палестинського 

угрупування   «Комітет народного 
опору» Мухаммад Абдель Алі 
пообіцяв відрізати голову невірній. 
Мотивом погроз є те, що Мадонна 
підтримує Ізраїль, вивчає каббалу 
й наповнює голови 
мусульманської молоді 
«сатанинською культурою», що 
зорієнтована проти ісламу. 
Погрози налякали поп-зірку. Вона 
заявила: «Я поважаю людей всіх 
віросповідань – християн, 



38                                                                             39 
мусульман, буддистів... Як і всі здравомислячі люди в світі, я 
бажаю мирного завершення конфлікту в Газі». 

Уряд Данії має намір прийняти законопроект, який заборонятиме 
обрізання хлопчиків до 15 років, мотивуючи це свободою вибору. 
Людина сама має приймати рішення на проведення цього обряду, а 
не покладатися тут на батьків. Законопроект викликав обурення в 
мусульманської і єврейської спільнот країни. Вони наголошують, 
що ця традиція побутує ще з часів пророка Ібрахіма-Авраама. 
Обрізання нібито на 60% зменшує захворювання на СПІД. 

У зв’язку із глобальною фінансовою кризою Ісламський банк 
розвитку випускає відповідні нормам шаріату облігації сукук 
зорієнтовані на підтримку мусульманських країн, які є членами 
Ісламської Конференції. Облігації будуть розміщені так, щоб 
зібрати кошти на міжнародному ринку. Кошти банку не 
постраждали від світової кризи, бо ж були вкладені в безпечні 
ісламські портфелі. 

 
 

ІНДУЇЗМ 
 
Зустріч Нового року в Індії – це свято зі сльозами на очах. В ці дні 

згадують померлих, вшановують їх фруктовими 
жертвоприношеннями. Оскільки дерево ялинки в країні надто 
дороге,  то більшість індійців удома його не ставлять. На стіл 
подається традиційна їжа – рідка молочна каша з морквою, 
горішки, фісташки, солодощі і фрукти. Перед святуванням в сім’ї 
ідуть до храму на молитву. В новорічну ніч кожний одержує якийсь 

подарунок, переважно це є щось практичне. 
В Індії активізувалася діяльність індуїстських екстремістів. 

Атаковано сотні християн. Їм погрожують. Екстремісти пообіцяли 
розширити свою діяльність в дні Різдв’яних свят. Як відзначає 
архієпископ Рафаель Чінас, «всім, хто живе у страсі й 
невпевненості, екстремісти говорять, що лише перехід в індуїзм 
може їх спасти». Особливо активізувалося переслідування християн 
у індійському штаті Орісс. 

 
 
 

НОВІ  РЕЛІГІЙНІ  ТЕЧІЇ 
 
Кількість храмів у Церкви Ісуса Христа святих останніх днів з 

кожним роком більшає. Тепер у 
світі діє їх 128. Лише за останнє  
півріччя храми відкрито в Куритибі 
(Бразилія), де є 4330 членів Церкви, в 
Панамі та в Твін-Фотися (США). 
Розпочалося будівництво п’яти нових 
храмів – в Канаді, США (двох), 
Аргентині та Італії. В Канаді це буде 
восьмий храм, а в Панамі – 34-й храм 

латиноамериканського континенту. 
Храм у Римі – це 12-й в Європі. 
Загалом будується нині у світі 
Церквою 17 храмів. Один із них – в 
Києві. Президент ЦІХСОД Томас 
Монсон заявив на 178-й 
конфернції Церкви, що «ще є 
частини світу, де наш вплив 
обмежений і де нам не дозволяють 
вільно ділитися Євангелією». 
Проте ці території будуть  відкриті 
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для місіонерської роботи, коли ми «будемо молитися за це з вірою» 
(Ліягона. - №11-2008). 

Організація «Дерево життя» надає постійно медичну допомогу 
Кенії. По містах країни проходять американські і кенійські 
християни,  закликаючи кенійців пройти тест на СПІД. Тим, у кого 
виявили сліди хвороби, передавали ліки. Пацієнтам, які знаходяться 
на межі життя-смерті, пропонували переїхати в хоспіс центри. 
«Дерево життя» також навчає молодих дівчаток зберігати 
сексуальну чистоту. 

Із Австралії набирає поширення нова релігія – бретаріанізм 
(Breatharianism – можна  перекласти 
«диханієнізм»). Засновницею її  
вважають Еллен Грев, яка, як 
письменниця, прийняла прізвище 
Джасмухін. 20 перших своїх років 
вона називає «попереднім життям». З 
20-річного віку Джасмухін почала 
практикувати тривалі голодання, а 
коли їй виповнилося 35 (це б то з 
1993 року) взагалі відмовилася від 
їжі. Нині Джасмухін вже 50. В різних 
країнах є тисячі послідовників руху 
«сонцеїдів». Вони вже почали 
проводити навіть свої міжнародні 
з’їзди. Феномен ще не знайшов 

належного наукового, а водночас і 
богословського осмислення. В 
минулих числах РП ми писали про 
українських «сонцеїдів». . Вона 
пройшла різні обстеження: стан 

здоров’я голодаючої визнають ідеальним (Наука и религия. -№12-
2008). 

 
 

 

СВОБОДА СОВІСТІ 
 
 

 
 
Шестьдесят третья сессия  
Пункт 45 повестки дня  
Культура мира  
  
Азербайджан, Ангола, Бангладеш, Беларусь, Белиз, Бенин, Буркина-Фасо, 
Вануату, Габон, Гаити, Гамбия, Гватемала, Гвинея, Джибути, Доминиканская 
Республика, Индонезия, Йемен, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Катар, 
Коморские Острова, Конго, Кувейт, Либерия, Ливан, Ливийская Арабская 
Джамахирия, Мадагаскар, Марокко, Монголия, Мьянма, Непал, Никарагуа, 
Оман, Пакистан, Панама, Папуа — Новая Гвинея, Российская Федерация, 
Сальвадор, Свазиленд, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, 
Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Таиланд, Тимор-Лешти, 
Узбекистан, Фиджи, Филиппины, Центральноафриканская Республика, 
Черногория и Эритрея:  
пересмотренный проект резолюции  
  
Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога,  
взаимопонимания и сотрудничества на благо мира  

   
Генеральная Ассамблея, 
вновь  подтверждая  цели и принципы,  закрепленные  в Ус т 

ав е Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав 
человека1, в частности право на свободу мысли, совести и религии, 

ссылаясь  на  свои  резолюции 56/6  от 9 ноября 2001 года  о 
«Глобальной повестке дня для диалога между цивилизациями», 57/6 от 
4 ноября 2002 года, касающуюся  поощрения  культуры  мира  и  

                                            
1 Резолюция 217 A (III). 
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ненасилия, 57/337  от 3 июля 2003 года  о  предотвращении  
вооруженных  конфликтов, 58/128  от 19 декабря 2003 года  о  
поощрении  религиозного и  культурного  взаимопонимания,  
гармонии и  отрудничества, 59/23  от 11 ноября 2004 года  о 
поощрении межрелигиозного диалога, 59/143 от 15 декабря 2004 года 
о Международном десятилетии культуры ненасилия и мира в 
интересах детей планеты, 2001–2010 годы, 60/167 от 16 декабря 2005 
года о правах человека и культурном разнообразии и 62/157 от 18 
декабря 2007 года о ликвидации всех форм нетерпимости и 
дискриминации на основе религии или убеждений, 

ссылаясь также на свою резолюцию 62/90 от 17 декабря 2007 
года о поощрении межрелигиозного и межкультурного диалога, 
взаимопонимания и сотрудничества  на  благо  мира  и  объявлении 
2010 года  Международным  годом сближения культур,  признавая,  
что  культурное  разнообразие  и  осуществление  культурного 
развития всеми народами и нациями является источником взаимного 
обогащения культурной жизни человечества, 

принимая  к  сведению  различные  инициативы  на  
национальном,  региональном  и международном  уровнях  в  
интересах  укрепления  диалога,  взаимопонимания и  сотрудничества 
между религиями, культурами и цивилизациями, которые 
подкрепляют  друг  друга и  являются  взаимосвязанными,  в  
частности, четвертый Азиатско-Тихоокеанский диалог о 
межконфессиональном сотрудничестве  в  интересах  мира  и  
согласия,  состоявшийся 3–6 апреля 2008 года  в Пномпене2, третий 
Глобальный межмедийный диалог, состоявшийся 7 и 8 мая 2008 года в 
Бали, Индонезия, четвертый Межконфессиональный диалог в рамках 
встречи «Азия-Европа», состоявшийся 3–5 июня 2008 года в 
Амстердаме3, Всемирная  конференция  по  диалогу,  состоявшаяся 
16–18 июля 2008 года  в Мадриде4,  шестое  общее  совещание  
Всемирного  форума  общественности «Диалог цивилизаций», 
состоявшееся 9–13 октября 2008 года в Родосе, Греция, второй  Форум  
Альянса  цивилизаций,  который  будет  проведен  в  апреле 2009 года 
в Стамбуле, специальное совещание министров Движения 
неприсоединения по межконфессиональному диалогу и 
сотрудничеству на благо мира и развития, которое будет проведено 

                                            
2 См. А/62/949. 
3 См. А/63/510. 
4 См. А/63/499. 

26–28 мая 2009 года в Маниле, пятый Азиатско-Тихоокеанский  
региональный  межконфессиональный  диалог,  который будет 
проведен в 2009 году в Австралии, заседание Парламента мировых 
религий, которое состоится в декабре 2009 года в Мельбурне, 
Австралия, и третий Съезд  лидеров  мировых  и  традиционных  
религий,  который  состоится  в 2009 году  в  Астане  при  участии  и  
технической  помощи  со  стороны  системы Организации 
Объединенных Наций,  

подтверждая большое значение продолжения процесса 
привлечения всех заинтересованных  сторон к межрелигиозному, 
межкультурному и межцивилизационному  диалогу  в  рамках  
соответствующих  инициатив  на  различных уровнях, 

признавая приверженность всех религий делу мира,  
1.  заявляет, что взаимопонимание и межрелигиозный диалог 

являются важными аспектами диалога между цивилизациями и 
культуры мира;  

2.  принимает к сведению доклад Генерального секретаря о 
межрелигиозном и межкультурном диалоге, взаимопонимании и 
сотрудничестве на благо мира5; 

3.  принимает  к  сведению  также  работу  Организации  
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры по 
налаживанию межрелигиозного диалога в контексте ее усилий по 
поощрению диалога между цивилизациями, культурами и народами, а 
также деятельность, связанную с культурой мира, и приветствует то 
особое внимание, которое она уделяет конкретной деятельности на  
глобальном, региональном и  субрегиональном уровнях и 
осуществлению ее флагманского проекта, касающегося развития 
межконфессионального диалога;  

4.  вновь  подтверждает  торжественное  обязательство  всех  
государств выполнять  свои обязанности по поощрению всеобщего 
уважения, соблюдения и защиты всех прав человека и основных 
свобод для всех в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций,  Всеобщей  декларацией  прав  человека и  другими  
документами  по  правам  человека  и  международному  праву, 
учитывая, что всеобщий характер этих прав и свобод не подлежит 
сомнению;  

5.  призывает  поощрять  диалог  между  средствами  массовой  
информации всех культур и цивилизаций, подчеркивает, что каждый 

                                            
5 А/63/262. 
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человек имеет право  на  свободу  слова,  и  подтверждает,  что  
пользование  этим  правом  налагает особые  обязанности  и  особую  
ответственность  и может  быть,  следовательно, сопряжено с 
некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть 
установлены  законом  и  являться  необходимыми  для  уважения  
права  и  репутации других  лиц,  для  охраны  национальной  
безопасности  или  общественного  порядка, здоровья или 
нравственности населения;  

6.  рекомендует  государствам-членам  рассмотреть —  
надлежащим  образом  и  в  соответствующих  случаях —  
инициативы,  в  которых  определяются направления практических 
действий во всех секторах и на всех уровнях общества  с  целью  
поощрения  межрелигиозного  и межкультурного  диалога,  
терпимости,  взаимопонимания  и  сотрудничества,  в  частности,  
идеи,  выдвинутые  в ходе Диалога высокого уровня по поощрению 
межрелигиозного и межкультурного  взаимопонимания  и  
сотрудничества  на  благо  мира,  состоявшегося 4  и 5 октября 2007 
года,  в  том  числе  идею  о  расширении процесса диалога мировых 
религий;  

7.  принимает к сведению, что 12 и 13 ноября 2008 года в ходе 
шестьдесят  третьей  сессии  Ассамблеи  было  проведено  пленарное  
заседание,  посвященное  культуре мира,  на  котором Председатель 
Ассамблеи  предложил  обеспечить как можно более высокий уровень 
участия;   

8.  просит  Управление  по  поддержке  Экономического  и  
Социального Совета  и  координации  в  Департаменте  по  
экономическим  и  социальным  вопросам Секретариата,  которое  
играет  роль  координационного  центра  по межрелигиозным, 
межкультурным и межцивилизационным  вопросам,  в  координации  с 
Организацией Объединенных Наций по  вопросам  образования, науки  
и культуры  способствовать  рассмотрению  вопроса  о  возможности 
провозглашения  десятилетия  Организации  Объединенных  Наций  за  
межрелигиозный  и межкультурный диалог, взаимопонимание и 
сотрудничество на благо мира;  

9.  принимает к сведению, что 25 сентября 2008 года в Нью-
Йорке было проведено третье Совещание министров по 
межконфессиональному диалогу и сотрудничеству на благо мира; 

10.  предлагает Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры  в консультации  с  
государствами-членами и с использованием внебюджетных средств 

играть ведущую роль в подготовке к проведению Международного  
года  сближения  культур  в 2010 году  с  учетом  резолюции 61/185  
Генеральной  Ассамблеи  и  соответствующих  положений  резолюции 
62/90 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2006 года;  

11. просит Генерального секретаря представить Генеральной 
Ассамблее на ее шестьдесят четвертой сессии доклад об 
осуществлении настоящей резолюции. 
 
 

*** 
 
 

Заохочення міжрелігійного і міжкультурного діалогу, 
взаємопорозуміння і співробітництва на благо миру 

 
 Саме таке питання було в 

центрі уваги одного із пленарни  х 
засідань шістдесят третьої сесії 
Генеральної Асамблеї ООН, яке 
відбулося в листопаді минулого 
року. 

До речі, варто звернути 
увагу, що Генеральна Асамблея 
ООН, відповідні комітети ООН 
приділяють значну увагу (зокрема, 
в останнє десятиріччя) проблемам 
налагодження і заохочення 
міжрелігійного і міжкультурного 
діалогу, взаємопорозуміння, 
співробітництва, ліквідації всіх 
форм нетерпимості та 
дискримінації на основі релігії і 
переконань. Лише за період 2001-2008 років відбулося десять такого 
роду заходів, результатами яких стали відповідні резолюції. 

Генеральна Асамблея ООН особливо акцентує увагу на тому, 
що міжрелігійний, міжкультурний діалог в умовах конфесійного 
культурного розмаїття, яке притаманне сучасному світу, є джерелом 
не лише взаємного збагачення, пізнання, взаєморозуміння, а й слугує 
екстраординарним фактором налагодження співробітництва між 
народами, релігіями в ім’я миру. 
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У своїй резолюції (за результатами обговорення) Генеральна 

Асамблея ООН взяла до відома цілий ряд ініціатив, проектів, які були 
репрезентовані на регіональному і міжнародному рівнях й спрямовані 
на зміцнення діалогу, підвищення його ефективності та рівня 
взаєморозуміння, співробітництва між релігіями, культурами, 
цивілізаціями. Мається на увазі, зокрема, четвертий Азійсько-
Тихоокеанський діалог про міжконфесійне співробітництво в 
інтересах миру і злагоди, який відбувся 3-6 квітня 2008 року в 
Пномпені; міжконфесійний діалог у рамках зустрічі «Азія-Європа» (3-
9 червня 2009 року, Амстердам) та інші.  

Генеральна Асамблея ООН підтвердила велике значення 
процесу залучення всіх зацікавлених сторін до міжрелігійного, 
міжкультурного діалогу в площині відповідних ініціатив на різних 
рівнях, зокрема, підтримана ініціатива проведення 26-28 травня 2009 
року в Манілі спеціалізованої наради з проблем міжрелігійного 
діалогу; п’ятого Азійсько-Тихоокеанського регіонального 
міжконфесійного діалогу (2009 р., Австралія); засідання Парламенту 
світових релігій в Мельбурні (грудень 2009 р., Австралія), а також 
третій з’їзд лідерів світових і традиційних релігій, який відбудеться в 
2009 році в Астані (Казахстан). 

Генеральна Асамблея ООН закликала держави-членів ООН, 
засоби масової інформації всіх культур і цивілізацій заохочувати 
міжконфесійний діалог і діалог між собою, беручи до уваги, що кожна 
людина має право на свободу слова, свободу думки, совісті, 
переконань; творити атмосферу всезагальної поваги, дотримання і 
захисту всіх прав людини і основних свобод у відповідності зі 
Статутом ООН, Загальною декларацією прав людини та іншими 
документами міжнародного права. Важливою є рекомендація 
Генеральної Асамблеї ООН державам-членам ООН активно 
підтримувати ініціативи, в яких належним чином визначаються 
напрямки практичних дій на всіх рівнях суспільства з метою 
заохочення міжрелігійного, міжкультурного діалогу, толерантності, 
взаєморозуміння. 

Відповідним Радам і Департаментам ООН доручено 
розглянути питання про проголошення десятиліття ООН за 
міжрелігійний і міжкультурний діалог, співробітництво, 
взаєморозуміння на благо миру. 2010 рік оголошено міжнародним 
роком зближення культур. 

Зауважимо у цьому зв’язку, що цікавою і важливою в 
означеному контексті була Нарада міністрів з проблем 

міжконфесійного діалогу, яка відбулася у вересні 2008 року в Нью-
Йорку.  

Поза сумнівом, така активність ООН щодо вирішення проблем 
налагодження міжконфесійного, міжкультурного діалогу буде сприяти 
його оптимізації як на міжнародному, так і регіональному рівнях і 
зараджуватиме важливій справі – збереження миру.  

 
Канд. філос. наук М.Бабій 

 
 

*** 
 
Засоби масової інформації України відзначаються своєю здатністю 

на сторінках газет, екранах телебачення, радіопередачах 
продовжувати міжпартійні парламентські дебати, роздирати 
Україну вип’ячуванням того, що сприяє розвитку сепаратизму, 
обстоюванням  проросійськості, не говорячи вже про пропаганду 
аморалі, культивування вбивств тощо. Вони також виявляють 
нетолерантність до всіх тих конфесій і церков, до яких не належить 
їх господар, редактор чи кореспондент – автор того чи іншого 
матеріалу. Пішла із «Дня» Клара Гудзик, а тому тепер ми навіть не 
можемо назвати кореспондента-газетаря, який слугував би зразком 
релігієзнавчо освіченого журналіста. Тому й маємо на сторінках 
газет подеколи статті, які явно не враховують наявність в країні 
свободи віросповідань, право кожного на свій вільний релігієвибір, 
а відтак і на свій шлях до Бога. Якщо державний орган зареєстрував 
ту чи іншу релігійну спільноту, то вона має такі ж права, як і 
спільнота традиційна. Держава не ділить конфесії на бажані і 
небажані, традиційні і нетрадиційні. У нас мають право на 
існування і діяльність навіть ті релігійні спільноти, які не одержали 
офіційну державну реєстрацію. До того ж, згідно з підписаною 
Україною Декларацією ООН про права людини, 60-річчя якої в 
минулому році ми відзначили, кожна віруюча людина має право на 
вільну пропаганду свого віровчення. Тому незрозумілим є єхидство 
певно редактора «Газети по-українськи» Андрія Бондара у його 
статті «Мої свідки» (№8) щодо свідків Єгови. Чому це раптом 
свідкам Єгови далеко до святого Франциска з його любов’ю до 
всього живого? Як це можна, зустрічаючи в коридорі людей із 
собачкою на повідку, чекати від них спокою і водночас 
«насолоджуватися їхнім безсиллям»? Як можна так некультурно 
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звинувачувати людей в тому, що вони брешуть? Навіть заявляти, 
що вони є свідками Єгови ( адже жінки жодного слова не сказали 
про це), коли ті зрештою сказали, що вони з Облгазу? А чому пан 
Бондар не подумав, що то до нього вдерлися злодійки, а його 
собака змусила їх так невизначено себе вести, як він це описує? У 
нього, що сіре – те й вовк! (А..Колодний). 

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до 
деяких законів України (щодо права релігійних організацій на 

користування земельною ділянкою» 
Вирішується питання надання релігійним 
організаціям права постійного користування 
державними і  комунальними ділянками. Як 
зауважив депутат ВР В. Стретович, «церковні 
споруди нині займають лише 13, 5 тис. з 
мільйонів гектарів  української землі. Орендну 
плату держава вимагає від прибуткових 
організацій, але ж церкви утримують віряни на 
свої пожертви. Тому тепер для того, аби 

звільнити церкву від цієї плати, релігійним організаціям, що 
зареєстровані в Україні, держава надає право постійного 
користування земельною ділянкою для обслуговування і 
забезпечення діяльності церковних, культових споруд. Право на 
користування ділянками, де є культові споруди, держава надає 
безплатно. Але цю землю та свої культові споруди вони не зможуть 
ані здати в оренду, ані продати, ані використати для бізнесу. Лише 
для потреб культу. Важливий нюанс: релігійні організації й надалі 
будуть користувачами землі, а не її власниками, тому держава будь-
якої миті зможе законно її забрати. У випадку припинення 
діяльності релігійної оргагнізації вона втрачає своє право на 
користування цією ділянкою. Раніше релігійні організації, як і інші 
юридичні особи, платили податок на землю. Тепер не будуть». 
В.Стретович зауважив на тій нелогічності, яка закріплена в законі: 
земля надається релігійним організаціям, а не громадам. 

 Розкриваючи особливості реєстрації релігійних спільнот в Росії, 
голова Комітету Державної Думи РФ у справах громадських 
об’єднань і релігійних організацій Сергій Попов, зокрема, сказав: 
«Російським законодавством встановлені серйозні обмеження й 
важливі вимоги до реєстрації. Спільнота має довести правомірність 
своєї діяльності і можливість термінового життя в Росії, термін – не 
менше 15 років. А тоді подавайте у відповідні органи документи й 

матеріали: інформацію про основи 
віровчення і його практику, про історію 
появи цієї релігії і цього об’єднання, про 
форми і методи його  діяльності, про 
ставлення до сім’ї і шлюбу, до освіти, про 
особливості ставлення до здоров’я 
адептів, обмеження для членів і 
служителів організації щодо їх 
громадянських прав й обов’язків та інше. 
Після цього проводиться державна 
експертиза , яка й визначає, чи має 
підстави ця організація вести релігійну 
діяльність (Наука и религия. - №12-2008). 

Влітку 2008 року в місті Вознесенську організована група 
молодиків у кількості 20 осіб вдерлася у «Зал Царства Свідків 
Єгови», коли там відбувалося богослужіння. Вони нахабно вилізли 
на сцену,  відштовхнули ведучого богослужіння О.Мітяєва і почали 
всіляко ображати релігійні і національні почуття молільників. При 
цьому всіляко звеличувалася російська нація, присутні Свідки 
Єгови називалися «жидівськими мордами». Ім’я Бога Єгови 
витлумачувалося як «тот, кто ест го-но». Була поставлена умова 
присутнім протягом року змінити свої релігійні переконання, бо ж 
інакше їх дім молитви буде спалено. Молодики вдавалися й до 
інших бандитських витівок. Але дивним (і обурює) є те, що в країні 
найбільш демократичного законодавства із свободи совісті 
Вознесенська громада Свідків Єгови не знаходить захист від 
бандитів у правоохоронних органах. Маємо неодноразові відмови 
Вознесенського МРВ УМВС в порушенні кримінальної справи. 

Звучать відписки, що «даною групою ніяких 
обрядів зірвано не було, громадського 
порядку не порушено». Елементарну 
зневагу релігійних почуттів і фізичне 
насильство над віруючими чогось 
вознесенські  правовики не бачать. Тут 
можна порадити громаді Свідків Єгови, 
якщо місцеві правоохоронні органи 

потурають бандитам, звернутися до київських судових органів, а то 
й до європейських. Порушники українського і світового 
законодавства про свободу віросповідань мають належно бути 
покарані. 
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Хоч як Китай прагне на різних 

міжнародних форумах і зустрічах 
бахвалитися своєю свободою 
совісті, але всі знають про гоніння в  
Китаї на послідовників вчення 
Фалуньгун, на буддистів Тибету з 
вигнанням їх лідера Далай-лами і 
забороною католицьких спільнот, 
підпорядкованих Ватикану. 
Останнім часом розгорнулося 
гоніння на домашні християнські церкви. Лише в одній провінції 
Хенань за минулий рік до тюремного ув’язнення засуджено 29 
християнських пасторів – лідерів домашніх церков. Висилають із 
сім’єю з столиці Китаю відомого християнського пастора Чжан 
Синсюаня. Побили двох його синів, а дружину посадили під 
домашній арешт. Пасторові інкримінують ворожі щодо КНР 
зв’язки із закордонням. 

В минулих числах часопису РП ми повідомляли, що релігієзнавча і 
правова темінь Т.Бойченко, І.Василашко та Н.Коваль призвела 
до того, що, нехтуючи конституційним правом свободи 
віросповідань, вони в своєму підручнику «Основи здоров’я» (2008 
рік) на 99 сторінці віднесли до деструктивних організацій конфесії, 
які мають офіційну державну реєстрацію, а відтак експертно 

зумовлене право на свободу діяльності 
в країні їх спільнот. До таких 
недотепами було віднесено Товариство 
свідомості Крішни, п’ятидесятницькі 
спільноти, свідків Єгови, Церкву Ісуса 
Христа Святих останніх днів та ін. 
Зрозуміло, що це викликало обурення 
названих релігійних спільнот, про що 
вони, а  також Держкомнацрелігій 
України, Відділення релігієзнавства ІФ 

НАНУ написали в Міносвіти, бо ж ця книга одержала ще й гриф 
цього міністерства й була видрукувана за державний кошт. Як 
повідомили з Міністерства, у відділи освіти районів і областей, а 
також школи вони направили свій лист, в якому дали вказівку 
вилучити 99 сторінку із названого підручника. 

 

АКТУАЛЬНА ТЕМА 
 
 
 
 
 

Сергій СИДОРЕНКО, 
історик, Харків 

(Мовою оригіналу) 
 

Патриарх Алексий Второй: эпоха упущенных возможностей. 
Митрополиты Кирилл и Климент: возможности новые? 

 
 
Сегодня много говорится о 

заслугах почившего Патриарха, о его  
роли в сохранении и укреплении 
Русской Православной Церкви. Между 
тем, задачи строительства храмов и 
сохранения единства РПЦ были бы 
выполнены любым патриархом, 
избранным на этот пост в 1990 году. В 
действительности, Русское Православие 
– это выполнение и так исторически 
неизбежного и катастрофическое 
упущение исторических возможностей. 
Впрочем, пусть история никого ничему 
не учит, тем не менее, полезно ее 
изучать для понимания природы 
процессов, которые будут происходить в 
Московском Патриархате в ближайшем 
будущем. 

Патриарх Алексий был избран через два года после 
Празднования Тысячелетия Крещения Руси. Это была эпоха, когда 
возможным казалось все. Православная Церковь возрождалась в 
стране, земля которой была обильно полита кровью новомучеников. 
Их жертва должна была принести обильные плоды. История давала 
шанс на возникновение религиозного движения, сравнимого с 
христианизацией Римской империи во времена Константина Великого. 
Для успеха нужно было лишь одно: деятельная и дерзновенная 
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проповедь Евангелия. Проповедь, с которой Церковь обратилась бы к 
каждому человеку лично. 

Но православной евангелизации не произошло. Христиане 
многих других конфессий постучались в каждый дом, и сегодня 
количество их прихожан сопоставимо с православными по 
посещаемости еженедельных богослужений. Если бы евангелизацию 
проводила традиционная для страны Церковь, то воцерковленных 
людей сегодня было бы в десятки раз больше. Православных 
епископов и священников нацелили на строительство храмов, 
благолепие служб. Православных верующих никто не обязал обойти 
соседей и предложить им совместно изучать Священное Писание и 
творения Отцов Церкви. Была задана заниженная высота задач, и в 
этом сказалось неверие в силу Божию. Спаситель прямо обязал идти 
проповедовать Евангелие, но вместо 
этого по старинке православные 
священники занялись совершением 
треб. Храмы не стали центрами 
евангелизации, а привычно 
выполняли роль ритуальных бюро по 
удовлетворению духовных 
потребностей – у тех, кто сам 
попросит. 

Православная Церковь сама и 
не заметила, что упустила  
уникальный шанс в собственной 
истории. И связано это прежде всего 
с безынициативностью православных 
архиереев. Они не творили истории 
своего народа – история шла сама 
собою, а они плыли по течению. Они 
не пробивали „железобетон” коммунистической диктатуры. 
Достаточно вспомнить, что в Польше Католическая Церковь была 
основой для антикоммунистического движения; РПЦ же никак себя не 
проявила в этом отношении. После развала коммунистической 
системы Русская Церковь получила свободу проповеди, но 
практически никак этой свободой не воспользовалась. Православные 
священнослужители занялись не проповедью, а храмостроительством 
– занялись не только потому, что множество храмов было уничтожено, 
но прежде всего потому, что к этому тянула история. Это 
строительство было практически неизбежным. Для евангелизации 

нужно было сверхусилие, христианское дерзновение. А вместо 
христианского преображения народов, которые были наследниками 
Владимирова Крещения, возникли общины при храмах, 
охватывающие ничтожное меньшинство населения. Общины 
верующих, удовлетворяющих свои религиозные потребности: 
помолиться, найти успокоение, примириться с Богом и совестью… Об 
обязанности словом и делом проповедовать Евангелие вспоминают 
только в ритуальных фразах. Евангелизация не стала делом Русской 
Православной Церкви. 

Кроме общей вины архиереев, священников и мирян есть 
искушения, которым поддались именно епископы, начиная с 
почившего Патриарха. Народ может пойти за духовными вождями. Но 
для этого надо быть способными к пастырству, и надо быть 
народными. Наши иерархи захотели стать сановниками. Они 
отдалились от народа, всеми возможными знаками являя свою 
чиновничью избранность. Это патриарх Сербии Павел мог просто 
пойти по улицам Белграда пешком в гости к сестре. Наши же иерархи 
демонстрировали пастве свои лимузины. Это с епископами в любой 
другой православной Церкви мира можно поговорить запросто 
любому желающему. У нас надо только записываться на прием. Никто 
не продемонстрировал – хотя бы лицемерно – своей близости к 
народу, не вышел навстречу простым людям. Епископы предпочли 
чиновников и олигархов – ибо те могут помочь строить храмы. 
Сращивание чиновничества от Церкви с чиновничеством от 
государства происходило легко, потому что это естественно. Также и 
дружба чиновничества с бизнес-элитой – явление закономерное. 
Выйти за рамки естественного хода вещей, переломить ситуацию ради 
Евангелия – все это оказалось не по силам нашим иерархам. Кажется, 
они даже не понимали, что были обязаны это сделать. 

Патриарх Алексий не стал дерзновенным проповедником и не 
воспитал таковых. Вместо десятков епископов и тысяч священников 
долгое время проповедовал лишь один дьякон. Примечательно, что 
Евангельского и православного в его проповеди со временем 
становилось все меньше, а российско-патриотического все больше – в 
соответствии с потребностями властей предержащих в России 
укреплять патриотизм своего государства. 

Каждый Римский папа старается написать о самом главном – 
живо и вразумительно, а не бюрократически и тускло. Это завоевывает 
симпатии, а часто и сердца людей. Папа Иоанн Павел II не только 
собирал стадионы, но и прославился смелостью своего шедевра 
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„Переступить порог надежды”. Патриарх Алексий не написал 
выдающихся книг. 

Многие люди не справляются с вызовами времени, потому что 
не имеют сил. Другие еще и потому, что не понимают самих этих 
вызовов. В своем большинстве православные архиереи относятся к 
разряду „непонимающих”, и Патриарх не был исключением. Неужели 
позиция „и так неплохо, сойдет” и является образцовой мудростью для 
христианского пастыря? 

Патриарх Алексий не был смелым человеком, открытым к 
пониманию чужой трагедии. Трагедия разделения великой страны 
была ему понятна, поэтому это была и его трагедия. Трагедия 
столетий безгосударственного существования другой страны была для 
него чужой, и потому он никогда не понял радости других народов от 
обретения независимости. Он желал сохранения духовного единения 
трех восточно-славянских народов, потому что эти идеалы ему близки 
и понятны. А то, что духовное единство Украинской Православной 
Церкви с соседними народами сопровождается трагическим 
разделением для украинского народа – это было далеко и непонятно. 

Долгое время Москва не признавала трагичности раскола, 
говорила только об амбициях отдельных личностей и политическом 
влиянии как единственных причинах схизмы. То, что многим 
украинцам просто невыносимо трудно оставаться в Московском 
патриархате, патриарх не понимал. Наоборот, с годами Московский 
патриархат все больше занимался российской и русской пропагандой. 
От поддержки патриотизма Московский патриарх перешел к 
одобрению русского национализма. „Событием года” в РПЦ стало 
проведение Всемирных Русских Народных Соборов. О 
наднациональном характере Церкви вспоминали только при 
проведении „внешней политики”: когда надо было объяснять, почему  
Московская патриархия не отказывается от Украины. Самая 
националистическая из Православных Церквей начинала осуждать 
украинцев за непонимание универсального характера Православия 
вообще и Московской патриархии в частности. 

Это лицемерие и политика двойных стандартов продолжались 
и в вопросе церковно-государственных отношений. Сращивание 
государства и Церкви в России – абсолютное благо, а в Украине – 
абсолютное зло. Патриарх Алексий не понимал главного: ценность 
собственного духовного единства для украинского народа не менее 
важна, чем ценность единства с соседними народами. Это 
непонимание происходило от неумения поставить себя на место 

другого. Философы называют само такое умение началом этического и 
правового мышления. Было бы приятно русскому народу сейчас 
зависеть от Киевского или Константинопольского патриарха? Терпели 
бы русские раскол трети (!) общин страны из-за необходимости 
духовного единения с соседними братскими народами? 

И дело не в том, что в истории русские сами не стерпели и 
добились автокефалии. Мы говорим об умении поменяться местами 
мысленно, сейчас. Представить себя – в зависимости от Киева, с 
расколотым русским православием, в условиях потери влияния на 
народ и политикум. Представить себе российского президента 
симпатизирующим раскольникам, а 
мера столицы – сектантом. Патриарх 
Алексий смотрел на происходящее 
только со своего места.  Всякая попытка 
напомнить о необходимости посмотреть 
с точки зрения другого удивляла, 
раздражала, вызывала окрик. 

Отдельной ошибкой патриарха 
Алексия стала практика 
безнаказанности архиереев. Патриарх 
ввел систему круговой поруки, при 
которой любые ошибки и грехи 
епископа прощались. Всякая попытка 
дискуссий о поступках и словах 
отдельного архиерея или епископской 
корпорации воспринималась как 
покушение на самое святое. Попущение слабостям епископов 
подрывало авторитет Церкви у лиц, принимающих решения в странах, 
на территории которых находится Московская патриархия. В 
результате даже государственный аппарат России не признавал права 
Церкви преподавать в школах „Основы православной культуры”, не 
отдал на откуп епископату формирование национальной идеологии. 

Патриарх не понимал, что круговая порука простительна, быть 
может, в других корпорациях, но непозволительна для Церкви. Ведь к 
моральному и интеллектуальному облику епископа требования народа 
всегда были выше, чем аналогичные требования к вождям светским. 
Но правило „епископ всегда прав” породило две болезни 
современного русского православия, выражающиеся в 
представлениях: „батюшка всегда прав” и „старец всегда абсолютно 
прав”. В результате патриархия боится высказаться по сути любого 
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вопроса, реально тревожащего православных, поскольку все это может 
вызвать расколы и масштабные внутрицерковные конфликты. 
Высказываться по сути приходится уже тогда, когда где-то в России 
начинают бунтовать епископы, священники, приходы. Характерно, что 
пока пресловутый чукотский епископ Диомид критиковал все и вся, не 
уходя из Московской патриархии, его взгляды были терпимы, и только 
после раскола оказались неприемлемыми. 

 Будет ли преемник 
Патриарха Алексия более 
подготовленным  к вызовам 
современности? Будет ли 
наведен порядок в РПЦ и 
установлена вертикаль власти и 
ответственности? Начнет ли РПЦ 
собственную евангелизацию? 
Будет ли способен новый 
патриарх и РПЦ разрешить 
украинский узел на основании 
норм Евангелия и совести? 

Скорее всего, новый 
патриарх сменит риторику 
Московской патриархии на более 
современную. Но политика РПЦ 
останется прежней. Даже если 
новый патриарх поймет необходимость перемен, он не будет иметь 
смелости выйти из тупиков истории, в которые занесло Церковь. Ведь 
иерархи предпочитают быть рабами: времени, истории, власти, 
корпорации, самих себя. Способность смело ответить на вызовы 
времени есть только у свободных людей. Людей, которые ежедневно 
совершают усилие быть свободными и стоять в свободе, дарованной 
им Христом. 

 
Джерело: РІСУ - Релігійно-інформаційна служба України 

http://www.risu.org.ua 
 

Докт. філос. наук П.Яроцький 
 

ВСЕЛЕНСЬКИЙ КАТОЛИЦИЗМ:  
ОСНОВНІ СТАДІЇ РОЗВИТКУ І СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ 

 
Буття Католицької Церкви за перше тисячоліття її існування 

можна характеризувати кількома стадіями розвитку. Епоха 
Середньовіччя, Священної Римської імперії на території Західної 
Європи та визначальний дискурс томізму у теології і філософії 
католицизму. Епоха Реформації і посттриденського католицизму. 
Новітній час (перша половина 20 ст.) контамінується з модерністською 
кризою початку століття, течією оновлення (30-60-ті роки), якій 
випала провідна роль у зміні обличчя католицизму на ІІ 
Ватиканському соборі (1962-1965 рр.). Післясоборний католицизм в 
основному співпадає з понтифікатом першого папи – слов’янина Іоана 
Павла ІІ в умовах політичних трансформацій кінця століття в 
Центральній і Східній Європі, його соціально спрямованій, 
гуманістичній, екуменічній діяльності. Початок третього тисячоліття 
можливо буде названий „корекцією католицизму” в умовах 
секуляризму, релятивізму, постмодерну під час понтифікату Бенедикта 
XVI. 

Григоріанська реформа 11 ст. уособлювала собою, з одного 
боку, боротьбу зі зловживаннями (продаж церковних посад і світською 
інвестетурою єпископів), а з другого, подарувала Церкві значну 
свободу у земних справах і призвела до розвитку сильної папської 
влади, яка характеризувала Католицьку Церкву другого тисячоліття 
Лютеранська Реформація і посттридентський католицизм втілили 
богословські парадигми, які до цього часу тягнуть за собою 
протиріччя у Західній Церкві. ІІ Ватиканський собор, завдяки 
самоаналізу оновлення (аджорнаменто) розглядається як крок до 
всезагального примирення і фундамент Церкви третього тисячоліття, 
яке принесло переоцінку попередньої філософсько-теологічної 
орієнтації і новітнє бачення горизонтів розвитку вселенського 
католицизму. 

У зв’язку з цим актуалізуються наступні концептуальні 
інновації і парадигми буття Католицької Церкви у сучасному світі: 

1.Філософія лібералізму. Попри незмінну позицію всіх 
попередніх, після ІІ Ватиканського собору правлячих, понтифіків 
щодо неможливості орієнтації на будь-яку одну філософію і 
недоцільність встановлення монополії якоїсь із сучасних філософій 
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бути домінантною в теорії і практиці сучасного католицизму, 
Бенедикт ХVI окреслив нові, „розширені горизонти” філософії для 
сучасної Європи, виходячи із наступного: а) антропологічна проблема 
на початку 21 ст. стала більш складною і різноманітною ніж та, з якою 
мала дотичність філософія у минулі століття; б) останнє десятиріччя 
21 ст. виразно окреслило історичний і культурний контекст ситуації, 
яка вимагає поглибленого філософського дослідження, оскільки 
йдеться про сучасну світоглядну кризу в умовах секуляризації, 
релятивізму й постмодерну; в) християнська віра не може бути 
замкненою в абстрактному теологічному світі, її потрібно помістити в 
конкретний історичний досвід людини, у глибину правди її 
екзистенції. 

 Відтак, лібералізм, угрунтований на християнських етичних 
принципах, пропонується як тверезий раціоналізм, широкий 
філософський погляд, надзвичайно потрібний сьогодні Європі і світу, 
оскільки базуючись на ліберально-християнських підвалинах, Європа 
віднайде свою ідентичність і відверне загрозу стати космополітичною 
реальністю. 

2. Католики, політика і партії. У нинішнього папи немає 
ностальгії за політичною єдністю католиків. Він хоче, аби участь 
католиків у політиці та інших соціальних сферах була найширшою. Не 
закликаючи створювати нові політичні партії, щоб вони були віддані 
Церкві, папа хоче зміцнити становище, яке склалося за останні 15 
років, і серйозно готувати католицьку молодь до діяльності в різних 
соціальних сферах і політичних партіях, визначаючи, що у політиці 
немає догм і вона не належить до питань віри. Відтак, віруючі можуть 
дотримуватися різних політичних поглядів, творити добро, 
перебуваючи у лавах правих, центристських чи лівих партій. Діючи 
через політиків і членів різних партій, Католицька Церква сподівається 
розширити горизонти свого впливу, поновити втрачені позиції в 
суспільстві і активно впливати на формування громадської думки. 

3. Протидія наступаючому антиклерикалізму і схвалення 
моделей американського і європейського позитивного секуляризму. 
Спроба вгамувати суперечки між віруючими – прибічниками правих і 
лівих партій сучасними ватиканістами (зокрема, Вітторіо Мессорі) 
окреслюється як новаторська політична програма папи. Ії мета – не 
перелицювання християнської демократії, а відправлення католиків у 
„вільне політичне плавання”, конвергенція католицької ідентичності у 
центристські і ліві партії, щоб протидіяти антиклерикальним моделям 
на кшталт іспанської і французької та загрозі їх встановленням в Італії 

та інших європейських країнах. Світськість держави, неофіційність 
існування релігії, відсутність державної церкви, існування секулярних 
державних інституцій на основі громадянського волевиявлення 
(американська модель світськості) розцінюється як фундаментальна і 
позитивна і для сучасної секуляризованої Європи з урахуванням її 
історичних і культурних особливостей. 

4. „Теологія визволення” і „теологія сект” як реальність 
сучасної Латинської Америки. Ліворадикальна католицька теологія, в 
якій поєднувалися релігійні й філософські доктрини з метою 
вирішення соціально-економічних, політичних, релігійних проблем в 
кінці 60-х років минулого століття в країнах Латинської Америки, не 
зважаючи на її засудження Ватиканом у 1984 і 1986 роках, продовжує 
турбувати Католицьку Церкву. Частина прихильників „теології 
визволення” перейшла на помірковані позиції, щоб створити такі 
людські, суспільні умови, в яких названі проблеми 
латиноамериканських країн могли б вирішуватися. Разом з тим 
відроджується радикальне крило „теології визволення”, до якого 
пристають вже нові покоління теологів. У зв’язку з цією ситуацією 
Навчальна влада Католицької Церкви намагається не притлумлювати 
цього руху до соціальної справедливості, а скерувати його на шлях 
розмежування політичної і церковної влади та впроваджувати в життя 
соціальну науку Церкви. 

Разом з тим місце „теології визволення”, як вважає Ватикан, 
намагається зайняти „теологія сект”, в результаті Католицька Церква 
втрачає вірних. Бенедикт ХVІ визнав, що „поведінка сект, з одного 
боку, вказує на існування голоду на Бога, голоду релігії”, який замість 
Католицької Церкви задовольняють протестантські місіонери і 
проповідники. Як протидію на цю діяльність Католицька Церква 
закликається „бути місійною, енергійно вирішувати проблеми голоду 
Бога шляхом задоволення гідного життя як у вигляді 
макроекономічному, так і в конкретних випадках, як це роблять секти, 
беручи до уваги вимоги соціальної справедливості”. Відтак, Церква 
авансує свою присутність у боротьбі за необхідні реформи і за 
справедливі умови життя. 

Етичний релятивізм як відповідь на моральні збочення в 
середовищі католицького духовенства. Бенедикт ХVI визнав, що 
проблема педофелії у середовищі католицького духовенства має 
глибше коріння і причини – релятивізм моральної теології з 
визначальною ідеєю, що в етичних питаннях все відносне. Католицька 
Церква зіткнулася з низкою етичних норм, народжених і 
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сформульованих у стінах католицьких університетів, семінарій та 
інших духовних закладів (йдеться, зокрема, про концепцію 
„теологізму” та похідні від неї теорії „пропорціоналізму”, 
„консеквенціоналізму”, згідно з якими критерії оцінювання моральної 
правильності дій і вчинків сформульовані на підставі балансу 
позаморальних чи передморальних цінностей). Католицька моральна 
теологія, католицька система освіти, формація католицьких 
священиків стоять перед проблемою реформування і оздоровлення. 

 
 
 

*** 
 
 

ДУХОВНІ НОМІНАЦІЇ ТА ЇX ПРАВОПИС 
 

Мова являє собою безпосередню діяльність Духу, 
що прагне перетворити звук у вираження думки. 

В. Гумбольдт 
 
Український правопис 

упродовж тривалої історії 
пройшов  декілька етапів. Проф. 
Іван Огієнко визначає такі стадії 
національної правописної 
системи: доісторичне «руське» 
письмо; давній болгарський пра-
вопис; Євфиміїв правопис XIV 
віку; правопис М. Смотрицького 
1619 року; «гражданський» 
правопис 1708 року; правопис за Котляревським; правопис О. 
Павловського 1818 року; правопис М. Максимовича 1827 року; 
правопис «Русалки Дністрової» 1837 року; «кулішівка» 1856 року; ки-
ївський правопис 1873 року; «драгоманівка» 1877 року; «желехівка» 
1886 року; фонетичний правопис, запроваджений в Галичині в 1893 
році; правописна система проф. І. Огієнка 1918—1919 років; 
академічний правопис 1920—1921 років; академічна система 
українського правопису 1928 року; новий академічний правопис 1945 
року. За тривалий час розвою української правописної системи 
помітне місце у ній посідала релігійна література, оскільки саме вона 

була тією ділянкою, на якій виникло слов'янське письмо і загалом 
розвинулася українська національна культура. Розмежування 
світського та релігійного мовних континуумів відбулося уже у 
совєтській імперії. У 1921 р. виходить орфографічний кодекс 
«Найголовніші правила українського правопису», затверджений 
загальними зборами Всеукраїнської Академії наук і підписаний 
Агатангелом Кримським. Саме у ньому було замінено д на г, було 
відкинено пом'якшене л' у словах план, лавровий, новела тощо, тобто 
започаткувалася тенденція, яку можна окреслити двома аспектами: а) 
наближення української мови до російської з метою її зросійщення; б) 
віддалення української мови від європейських мов. Правда, у 1925-
1927 рр. правописні проблеми активно дискутувались між такими 
ученими, як А. Кримський, М. Грунський, О. Синявський, Г. 
Голоскевич, Є. Тимченко, О. Курило, В. Дем'янчук, М. Калинович, М. 
Булаховський, В. Сімович, Ст. Смаль-Стоцький та ін. Окремі з них 
обстоювали питомі ознаки української мови та відображення їх у 
правописній системі; однак згодом перемогли негацїї щодо нашого 
слова. Як відомо, Розстріляне Відродження захопило і українське 
мовознавство, яке також було репресоване. Згодом усі правописи, які 
укладалися в совєтській Україні, максимально зближували українську 
мову з російською, руйнуючи історичний уклад мови, її специфіку на 
фонетичному та морфологічному рівнях. 

Уся лексика, пов'язана з правдивим духовним життям та 
релігійністю, була вилучена з обігу: збідніли словники, знецінилося 
слово як носій духу та істини. Ми поступово звикали до російського 
«новоязу», насиченого псевдословами, брутальними та вульгарними 
висловами — елементами антикультури та антидуховности. Про те, 
що все це запало у свідомість, свідчить сучасний стан мовної 
культури: для цього достатньо прислухатися, як розмовляють молоді 
люди... І то не поодинокі. Однак з Божої ласки і до нас повертається 
Правдиве слово, кинуте колись Ісусом Христом на кам'янистий ґрунт 
людської душі... Повертаються у мову слова, що позначають най-
важливіші, життєво важливі номінації — Бог, Всевишній, Син Божий, 
Спаситель, Відкупитель, Божа Мати, Богородиця, Різдво, Великдень, 
Вознесіння... Наша свідомість поступово наповнюється носіями духо-
вної семантики, під впливом якої міняється сенс нашого життя, наш 
погляд на світ і довкілля. Таке враження, що наша душа і наш розум 
просвітлюються Духом, набувають духовної гравітації. Через Боже 
слово ми відчуваємо і самого Творця, який замислив світ і нас у ньому 
як плід Подиху і Слова. 
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Безбожна комуністична ідеологія рекомендувала писати всю 

релігійну лексику з малої літери. Подумати тільки: найвищі духовні 
поняття ми писали з малої букви, а назви радянських реалій  —  
партій, установ тощо — з великої! Зрозуміло, правопис 
віддзеркалював ідеологічну атмосферу суспільства: все, що сто-
сувалося релігії, не тільки було відкинено, а й зневажено. Велика літе-
ра має, сказати б, не тільки правописне, а й культурологічне, моральне 
значення. Вона синтезує підкреслену повагу насамперед до людини, 
до особи, до народом пошанованих святинь, до речей виняткових і 
надзвичайно важливих. Велика буква виділяє з ряду однорідних 
предметів власні національні назви (міста, річки, гори і под.), які 
закодовують національну психологію, гносеологію, які обрамлюють 
національний простір, які є неповторними. То як же можна 
послуговуватися маленькою буквою, коли йдеться про Творця світу, 
про неземне, надприродне? 

Треба сказати, що в новому Українському правописі (К.: 
Наукова думка, 1996) є такі поняття, як Благовіщення, Великдень, 
Івана Купала, Петра й Павла, Покрова, Різдво, Теплого Олекси, 
Успіння, Великий піст, Масниця, Петрівка, Пилипівка, Спа¬сівка. На 
с. 55 дрібнесеньким шрифтом, як примітка, подано написання з 
великої букви слів Бог, Божа Матір, Син Божий, Святий Дух, Апостол 
(книга), Біблія, Євангелія, Псалтир, Часослов. Але спитати б авторів-
укладачів правопису чому, панове учені, ці святі наймення 
потрактовано як щось другорядне? Хіба, нарешті, в Українському 
правописі параграф про велику букву не повинен починатися зі святих 
для християнина понять? Щоб і дитина, і дорослий могли чітко 
прочитати і вивчити: номінації, які відображають духовне життя, 
християнську релігію, пишуться в усіх випадках з великої літери! І 
кількість прикладів треба істотно збільшити, подавши ще такі назви, 
як Творець, Господь, Отець, Месія, Спас, Спаситель, Відкупитель, 
Пречиста, Богородиця, Дух, Свята Трійця, Служба Божа, Святе При-
частя, Отченаш, Вірую, Хрещення, Воскресіння, Преображення, 
Вознесіння, Об'явлення та ін. 

До слова, поганські назви в правописі написані абсолютно 
нормально (!). 

Поза правописом залишилися назви, які відображають 
церковні інституції, структуру церкви, назви посад тощо. Тому й 
спостерігаємо правописний хаос у мас-медіа. На нашу думку, з 
великих літер треба писати назву нашої Церкви — Українська Греко-
Католицька Церква, Українська Православна Церква Київського 

Патріархату, а також словосполучення Вселенська Церква, Христова 
Церква, Божа Церква (аналогічно — і назви інших українських та 
неукраїнських Церков). Кілька слів про те, чому з великої літери треба 
писати лексему «Церква». Написання цього слова з маленької букви 
зрівнює Церкву з назвами інших інституцій. Це неправильно. Церкву 
заснував Ісус Христос! Вона є Божою інституцією для людей! Церква 
возноситься над усіма іншими соціальними інститутами. Ось якраз із 
цих міркувань і необхідно писати слово «Церква» з великої літери. 
Вона вічна, незнищенна, неповторна у своїй духовній силі! 

Очевидним є написання з великої літери, крім назв Святе 
Письмо, Євангеліє, ще й номінації Апостольські Діяння, Апостольські 
Листи, П'ятикнижжя Мойсея, Служебник, Мінея, Тріодь, натомість 
назви предметів церковного вжитку (артос, дароносиця, дискос, ікона, 
хрест, просфора, розп'яття, вівтар), церковних чинів (абат, авва, 
єпископ, митрополит, патріарх, священик, нунцій, легат, диякон), 
віросповідань (адвентизм, англіканство, мусульманство, православ'я, 
католицизм, протестантизм, монофізитство, несторіанство, 
пелагіанство, монофелітство, адвентисти, єговісти) пишуться з 
маленької літери, як загальні іменники. 

Єдиним у своєму роді є найменування Святих Тайн, що є 
підставою для написання їх із великої літери: Євхаристія, Причастя, 
Тіло і Кров Христа, Хрещення, Миропомазання, Соборування, Сповідь, 
Єлеопомазання, Рукоположення, Вінчання. 

Із відновленням релігійного життя діапазон функціонування 
номінацій, що відображають духовне життя, духовну структуру, 
розширюється, що спричинює виникнення метафоричне «рядів», що 
являють собою емоційно забарвлені вислови і є своєрідними 
синонімами до основних назв: Агнець Божий, Божа десниця, Божа 
правиця, Божий погляд; вони також повинні писатися з великої букви. 

З великої літери треба писати і такі слова, як Папа, Патріарх, 
Глава Української Греко-Католицької Церкви, Верховний Архиєпископ 
УГКЦ, Ваше Високопреосвященство, Патріарх Київський і Всієї Руси-
України та інші, що пов'язані з найвищими духовними особами (пре-
зидентів, прем'єрів і под. пишемо і не сумніваємося!), з духовними по-
садами, з церковним управлінням. 

Рекомендуємо і слово «Божий» в усіх словосполученнях (в 
образних також) писати з великої літери. Наприклад: Божий світ, 
Божий допуст, Божа благодать, Божа воля, Божа дитина, Божа 
заповідь, Божий закон, Божа ласка, Божий перст, Божа любов, Боже 
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Об'явлення, Боже Провидіння, Божий знак, Божий дотик, Боже 
благословення, Божі засвіти та под. 

Абсолютно правильно займенник Він на означення Бога-Отця і 
Бога-Сина пишеться у християнській літературі з великої букви. Таке 
саме написання має бути і в усіх інших текстах. Бажано було б, якби в 
остаточному варіанті українського правопису вчені врахували думки 
духовенства. Йдеться не тільки про правопис релігійної лексики, а й 
про мову Богослужіння, про співвідношення церковнослов'янської та 
української мов у християнській літературі, про орфоепію, про 
утвердження української мови у духовному житті нашого народу, про 
вироблення відповідних правописних норм щодо релігійної лексики. 

Не можемо обминути і такої пропозиції, як викладання курсу 
української мови для майбутніх священиків у семінаріях та академіях. 
Душпастирі навчають і виховують словом. Ось уже дві тисячі років ця 
традиція залишається незмінною. Добре знання мови, образної та 
переносної функції слова, інтонаційних особливостей, експресивних 
можливостей мови тощо — це запорука ефективности душпастирської 
праці. 

 
Підготував Микола ГВОЗДЬ 

за книжкою Ольги Федик 
«Слово. Дух. Нація» (Львів, 2000). 

 
(УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО.- № 46.- 12-18 листопада 2008 року)  

 
 

 
 

НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ 
ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
 
 
 
 

Ратцингер Йозеф – Папа Бенедикт ХVІ. Иисус из Назарета. –СПб, 
2009. Ця книга, як заявляє Понтифік у її Передмові, не є офіційним 
директивним документом, а відображає його особисті пошуки 
«обличчя Бога». Читання книги, вважає Папа, збагатить шлях до 
пізнання Спасителя. В ній багато цитат із праць філософів, 
істориків, географів, відомих тлумачів символів та ін.  

Человечество в поисках Бога. – Видання у 384 сторінок містить 
підібраний Товариством свідків Єгови матеріал-інформації про 
різні релігії, зокрема буддизм, індуїзм, сінто та ін. Книгу можуть 
безкоштовно надіслати Вам . Адреса замовлення: 79491 Львів-
Брюховичі, а/с 955 Центр свідків Єгови. 

«Дорога до себе» - так називається аудіопроект із трьох компакт-
дисків, випущений главою УГКЦ кардиналом Любомиром 
Гузаром. До компакт-дисків ввійшли розмірковування владики на 
важливі суспільно-релігійні теми – влада і багатство, церква і 
молодь, еміграція і ставлення до іноземців, мораль в політичному 
та суспільному житті, використання новітніх технологій та ін. 
Матеріал подається у формі інтерв’ю з Блаженнішим. 

Католическая Энциклопедия. Том 3 –М., 2008. Вийшов у світ 
передостанній том КЕ, який включає статті від М до П. Книга 
багато ілюстрована. Попередні томи вийшли у світ в 2002 і 2005 
роках. 

Святыни и проблемы сохранения этнокультуры крымских 
караимов. -Симферополь, 2008. Книга ввібрала в себе доповіді 
конференції «Караї збирають друзів». Її видрук присвячено 
славному караїму академіку М.Сарачу. Збірка включає не тільки 
доповіді кримських вчених, а й дослідників феномену караїзму з 
інших міст України та ближнього зарубіжжя. 

 
 
 



66                                                                             67 

АНОНС 
 

1. Відділенням релігієзнавства ІФ НАНУ видрукувано колективну  
монографію «Україна релігійна» у 2-х книгах - «Стан релігійного 
життя України» (434 стор.) та «Прогнози релігійного життя України» 
(342 стор.). З приводу придбання книг зверніться до Сніжани 
Продивус (тел. 279.04.18). Вона ж проінформує і про інші видання 
Відділення, зокрема диск із працею «Академічне релігієзнавство». В 
першому півріччі мають ще побачити світ книги «Дисциплінарне 
релігієзнавство» та «Конфесіологія релігії». 

 

 
2. Готується до видруку том «Релігійні меншини України». До його 
написання запрошуються можливі автори із релігійно-меншинних 
конфесій. Водночас інформуємо про вихід в 1-му кварталі книги 
«Нові релігії України» з десятитомної «Історії релігії в Україні». 
Маємо видрукувані за редакцією професора П. Яроцького раніше 
книги «Католицизм в Україні», «Протестантизм в Україні» та «Ранній 
протестантизм в Україні» Залишається до написання том «Релігія в 
українській діаспорі». Редакційна колегія десятитомника відчуває 

певні труднощі при напи  санні розділів про греко-католицизм в 
українській діаспорі. 
3. Спеціалізована Рада із захисту релігієзнавчих кандидатських і 
докторських дисертацій за фахом філософія, історія і соціологія 
працює при Відділенні релігієзнавства ІФ НАНУ. При Відділенні 
проходять успішне стажування пошуківці наукових ступней із 
названих фахів. 

 
*** 

 
Національний заповідник «Давній Галич» проводить 15-17 травня 
наукову конференцію «Галицька митрополія в історії європейського 
християнства». На адресу: 77100 Галич Івано-Франківський, вул. Івана 
Франка, 1 заповідник «Давній Галич» (тел. -03431- 21458) до 20 
березня чекає заявки на участь в конференції, а водночас для видруку і 
текст доповіді до 12 сторінок Наявна електропошта: 
konfhalych@meta.ua 
 

*** 
 

 
Фільм «Святий апостол Павло» розкриває процес перетворення 

вчення невеличкої групи 
шанувальників Ісуса Христа у 
світову релігію – християнство. 
Фільм оповідає складний життєвий 
шлях апостола Павла, зокрема 
причини зміни свідомості Савла при 
перетворенні його в Павла. 
Тривалість фільму 220 хвилин, мова 
– російська, ціна – 20 грн.  
 
 
 

 
Диск пропонує католицький Медіа-центр  
(Київ, вул. Срібнокільська, 8/394). 
Телефон: (044) 572-69-86. 
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 
 
 
 
 

ЦЕРКВА НАЗАРЯНИНА** 
 

Історія Церкви. Церква назарянина є євангельською  
протестантською Церквою, яка проводить свої служби в понад ста 
країнах світу. Рух євангельського відродження, очолюваний Джоном 
Уеслі, виник в Англії на початку ХVІІІ століття. Уеслі проповідував, 
що : 

 кожен,"хто вірить, що тільки вчення Ісуса Христа приведе 
до спасіння, буде відроджений у новому житті"; 

 "християнин може жити у постійній і повній перемозі над 
гріхом" (повне освячення); 

 ці дії благодаті "є Даром Божим, і Дух Святий свідчить 
віруючим про цей стан благодаті". 

 
На Джона Уеслі глибоко вплинуло вчення богословів як 

Східної, так і Західної Церкви, починаючи з п'ятого століття нашої 
ери. Він зумів об'єднати окремі аспекти їх вчення в єдине ціле. 
Уесліанське вчення швидко розповсюджувалося в Англії і в Америці й 
поклало початок розвитку методизму.  

Починаючи з 1784 року, у Сполучених Штатах існувала 
незалежна Методистська церква. Її метою було "поширити Біблійну 

святість у світі". Однак на початок ХІХ-го 
століття Методистська церква і багато інших 
протестантських церков знов пережили 
глибоке відродження вчення про святість. Це 
нове відроджене вчення у повному освяченні 
було підготовлене служінням декількох 
пасторів і прихожан церкви. Так, наприклад, 
Фебе Помер з Нью-Йорку організував по 
вівторках у себе вдома зустрічі для 
поширення святості. Служитель Чарлз 

                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій 
релігійній течії. 
** Матеріал підготували А.Колодний та П.Мартьянов. 

Фінней з пресвітеріанської церкви, Аза Маган з церкви 
конгрегаціоналістів і Вільям Боардман з баптистської церкви - лише 
декілька імен, які проповідували святість по всій країні. У 1866-1867 
роках у Америці почали організовуватися "Громади для поширення 
Біблейської Святості". Дуже популярними були зустрічі їх лідерів у 
таборах відпочинку, де проповідувалося ними вчення про святість 
віруючих. Найзнаменитішим було місто Ваінланде (штат Нью-
Джерсі), де проходили Національні збори для поширення Святості. У 
цей час були засновані також декілька церков, які проповідували 
необхідність повного освячення, зокрема Уесліанська Методистська 
Церква (1834), Незалежна Методистська Церква (1860) у США, а в 
Англії - Армія Порятунку (1865). 

Відтак рух святості не був 
обмежений американським континентом. У 
1874 році Роберт Пеарзалл Міт і євангелісти 
Боардман, Маган і Муді провели у місті 
Оксфорді Конференцію, яка  була 
присвячена темі святості. Роком пізніше 
така конференція була проведена у місті 
Брайтоні в Англії. На цій конференції були 
присутні також гості з Німеччини. Роберта 
Пеарзала Сміта в 1875 році було запрошено 
відвідати Німеччину. У Берліні його 
проповіді відвідали імператриця Августа і її 
донька Луїза, велика герцогиня Бадена. 
Імператор країни подякував Сміту за його 
службу особистим листом. Вчення про 
повну святість швидко поширилися по всій 
Німеччині. Але рух цей у світі все одно залишався роз'єднаним. 

В Америці він не був популярним серед традиційних церков. 
Опозиція йому виникла саме серед них. Тому роз'єднані групи 
вирішили об'єднатися у церковні громади і вільні організації для 
підтримки руху. Зрештою на Сході США була заснована Асоціація 
Церков П'ятидесятниці Америки. Ці Церкви під керівництвом Х.Ф. 
Рейнолдса проводили велику місіонерську роботу в Індії і на островах 
Зеленого Мису. На Півдні США деякі групи об'єдналися у Святу 
Церкву Христа. На Заході ж США в Каліфорнії у 1895 році група 
віруючих об'єдналась і заснувала нову церкву - Церкву Назарянина. 
Їхнім духовним лідером став методистський пастор Фінеас Ф.Брізлі. У 
цей час Методистська Церква вимагала від своїх служителів 
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обов'язкової лояльності. Брізлі ж проповідував вчення повної 
святості. До того ж, він хотів посвятити себе службі милосердя серед 
бідних у міській місії. Це служіння було несумісне з його пасторським 
служінням у Методистській Церкві. Брізлі вирішив залишити 
пасторський піст і служити тільки у місії. Це його служіння 
продовжувалося протягом року. У жовтні 1895 року для Брізлі 
відкрилась нова можливість. Разом з його близьким другом доктором 
Дж.П.Відней, у минулому президентом Університету Південної 
Каліфорнії, він заснував Церкву для служіння бідним людям - Церкву 
Назарянина. Д-р Віднем у день заснування церкви пояснив те, чому 
вирішили назвати її ім'ям Ісуса Назарянина, так: "Слово Назарянин 
символізує стомливе і смиренне служіння Христа. Цим ім'ям його 
було названо для сміху тими, хто ненавидів Його. Весь страждаючий і 

зневірений світ звертається до Ісуса, 
до Ісуса Назарянина, щоб отримати 
надію". У своєму першому 
письмовому поясненні Церква 
Назарянина вказувала, що "її служби 
направлені до всіх, кому життєві 
битви спричинили біль, і до кожного 
серця, якому хочеться очиститися 
від гріхів". 

У 1907 році в місті Чикаго 
група Брізлі об'єдналась з громадою 
церков під керівництвом Рейнолдса, 
що діяла біля східного узбережжя  
США. Першими генеральними 
суперінтендантами (єпископами) було 
обрано Ф. Брізлі і Г.Рейнолдса. На цій 
же першій асамблеї були присутні 
гості з південних церков об'єднання 

Святої Церкви Христа. Вони запропонували провести наступну 
асамблею у місті Пай лот Пойнт (штат Техас) з метою об'єднання з 
групою Брізлі і Рейнолдса. У вівторок ранком, 13 жовтня 1908 року, 
делегати і гості з великою радістю прийняли рішення об'єднатися для 
спільного служіння. Цю подію 13 жовтня 1908 р. визнано офіційною 
датою формування Церкви Назарянина. Починаючи з 1908 року з 228 
церков і 10,5 тис. членів, сьогодні Церква Назарянина має служіння 
більше ніж у ста країнах світу і нараховує понад мільйон своїх членів. 

Історія назви Церкви. Церква була названа на честь Ісуса 
Христа. Згідно Біблії, Ісус народився у невеличкому містечку під 
назвою Назарет. Воно мало недобру славу. У Біблії є епізод, де 
апостол Філіп розповідає апостолу Нафанаїлу про пророка з міста 
Назарет, який лікує людей, наставляє їх на істинний шлях. Нафанаїл 
же відказує: "Чи може бути щось добре з цього міста?". Не 
випадковим є те, що Син Божий з'явився на світ у такому "брудному" 
місті, адже він прийшов служити і знедоленим, вказати їм правильний 
шлях в житті. Він прийшов засвідчити, що й серед пороків може 
народитися свята людина. Христос прийшов, щоб врятувати всіх 
людей без винятку, якіщо вони тільки виявлять бажання врятуватися. 
Така мета і в Церкви Назарянина - служити всьому людству, всім, 
незважаючи на їх соціальний стан, віросповідання, національну 
належність та ін. 

Церква Назарянина не піддалася спокусі називатися єдиною 
істинною церквою, як це прагнуть подавати себе деякі інші церкви чи 
секти сьогодення. Вона з самого початку свого заснування була 
категорично проти такої релігійної крайності. Церква Назарянина 
вважає, що до Церкви Христової належить кожна духовно відроджена 
людина. В основах її віросповідання підкреслюється, що членство в 
церкві є правом та привілеєм кожного спасенного, віруючого або 
народженого згори. Церква Назарянина – це спільнота віруючих 
людей, які добровільно слідують її вченню та настановам.  

Церква Назарянина є християнською, протестанською, 
армініанською, весліанською спільнотою.  

Назаряни мають ще й особливі правила життя. Ці правила 
закликають уникати розваг і вчинків, що вступають в протиріччя з 
християнською етикою, а саме:азартних ігор; членства в таємних 
орденах або об’єднаннях; танців на публіці; вживання тютюнових 
виробів, а також спиртних напоїв; розлучення, абортів, сексуальної 
розпусти; гомосексуалізму, порнографічних збочень в шлюбі. 
Особливі правила підтримують християнський шлюб як дар Божий, 
християнське служіння, десятину та інші пожертвування. 

Діяльність спільноти назарян у світі.  
Видавничий будинок назарян є найбільшим у світі публіцистом 

святої літератури. Продукція випускається різноманітна: підручники 
для недільних шкіл, музика, періодика і різноманітні книжки. До того 
ж, тут виробляються різні види товарів для зручності ведення 
місіонерства. ВБН друкує більш ніж 500 тис. книг щорічно, а також 
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виробляє широку різноманітність періодики й іншої публіцистики. Це 
- найбільший відправник матеріалів друкованого ґатунку у Канзас-сіті.  

Освіта. Назаряни підтримують 10 вільних гуманітарних 
інститутів у Сполучених Штатах, Канаді й Африці, а також 2 вищі 
семінарії і 43 теологічні коледжі. Церква управляє двома лікарнями, 38 
медичними клініками, 3 коледжами медсестер, одним педагогічним й 
одним юнацьким коледжем і більше ніж 430 початковими і середніми 
школами (за межами США і Канади), в яких навчається біля 51 тис. 
дітей. 

Богослов’я Церкви. Церква Назарянина - найбільша течія 
монофізитської традиції християнства. Доктрина, що відрізняє Церкву 
Назарянина й інші західні віри від більшості християнських течій - це 
бажання очиститися від пороків. Назаряни вірять, що Бог кличе 
християн до життя святого, що визначене ним, до очищення серця від 
первородного гріха і відчуття любові до Бога й людства. Вони вірять, 
що виконують Божий заповіт, що, допомагаючи людям, вони служать 
Господу. Як і спасіння, очищення від пороків є актом Божої милості. 
Їхнє служіння Богу є актом любові, за допомогою якої вони виявляють 
свою подяку за милість до них, що прийшла через смерть і воскресіння 
Ісуса Христа. 

Управління Церкви Назарянина поєднує у собі два принципи: 
єпископат і конгрегаціоналізм (вимога церковного самоуправління 
кожного приходу). Шість виборних представників є членами Ради  
Генеральних Суперінтендентів. Ця Рада має адміністративну владу: 
вона керує роботою Церкви Назарянина у світі. Вони також працюють 
як інтерпретатори Посібника Церкви Назарянина - книги, у якій 
описується способи управління Церквою. 

Генеральна Асамблея Церкви має вищу доктрино-
формулюючу, законотворчу і виборну владу, тобто вона укладає 
Конституцію Церкви. Генеральна Асамблея збирається раз на чотири 
роки. До неї входять виборні представники з кожної постійної області. 
Також вона обговорює законодавчі пропозиції від церков 340 
областей. Крім вищезгаданих функцій, Генеральна Асамблея обирає 
також шістьох членів Ради Генеральних Суперінтендентів, які ведуть 
корпоративний бізнес Церкви. 

Традиційна допомога. Назаряни - це люди, що співчувають. 
Вони постійно налаштовані на допомогу іншим. Це виражається 
насамперед через надання допомоги місцевими церквами окремим 
членам своєї ж общини. Пожертви Назарян робить можливою 
діяльність адміністрації Назарянського Доброчинного Міністерства у 

Сполучених Штатах і в світі взагалі. Це міністерство надає допомогу 
чи людям у районах, що постраждали від стихійного лиха, чи 
голодуючим або знедоленим людям. У минулі роки назаряни 
допомагали людям у всіх частинах земної кулі: допомога населенню 
Руанди й Заїру, що потерпало від війн і голоду, індійцям - медичне 
обслуговування, піклування про сиріт у Гватемалі, відбудова домівок і 
церков у долині річки Охіо. У цих країнах назаряни утворили більше, 
ніж 170 доброчинні центри і різноманітні інші спеціальні проекти. 

Світова мережа Церкви Назарянина робить можливим 
надавати допомогу націям, які її потребують. Назаряни дають гроші на 
купівлю їжі, медичного обладнання, одягу та інших речей людям у 
багатьох країнах, де не вистачає на це коштів. До того ж, місіонерські 
інфраструктури часто використовуються різними організаціями та 
агентствами, коли вони потребують 
допомоги у доставці продовольства 
населенню країн, що розташовані у 
далеких або важкодоступних місцях. 
Назаряни завжди готові надати свій час і 
працю для волонтерської роботи, 
будувати церкви, школи, клініки, а також 
навертати людей до Христа. 

За допомогою новітніх 
технологій Церква намагається 
звернутися до людей різних країн по 
всьому світу. Супутники, Інтернет і 
радіопередачі 43 мовами регулярно 
виходять в ефір, щоб розповісти людям 
про Ісуса Христа та інформувати 
зацікавлених осіб про людей, програми, 
новини й події у житті. 

Діяльність у країнах СНД. З 1991 року Церква Назарянина 
проводить службу в Росії та Україні, а також і в таких центрально-
європейських країнах, як Болгарія, Румунія й Албанія. У цих країнах 
метою Церкви Назарянина є проповідь Євангелія, створення нових 
церков, духовне оновлення та прийняття суспільством християнських 
цінностей і норм моралі, здорового способу життя, побуту і праці, а 
також розробка й виконання гуманітарних програм для людей, що 
потребують певної допомоги. 

У Росії і Україні це служіння проводиться на основі декількох 
місцевих церков, біблійних гуртків і груп милосердя та доброчинності, 
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які надають допомогу людям у лікарнях, будинках і пансіонатах для 
людей похилого віку та інвалідів, у місцях позбавлення волі, у дитячих 
будинках, серед одиноких і немічних, в окремих багатодітних і бідних 
сім'ях. 

Церква Назарянина також займається тут видавничою 
діяльністю. Нею видається і поширюється християнська література; 
планується видавництво духовно-моральних журналів та іншої 
інформаційної літератури. 

За короткий термін свого служіння у країнах СНД Церква 
Назарянина мала можливість допомогти у справі розвитку Росії. Так, 
наприклад, матеріальна підтримка й допомога у будівництві і розвитку 
фермерського господарства у с.Кобиліно, Ухоловського району 
Рязанської області. Церква надає допомогу при катастрофах, 
стихійних лихах (наприклад, після землетрусу у Вірменії), при 
налагодженні зв'язків між церквами та зарубіжними державними і 
громадськими організаціями для впровадження гуманітарних і 
доброчинних проектів. Церква продовжує надавати допомогу в 
Вірменії, а також у Росії і в Україні у професійному навчанні у сферах, 
де в цьому виникає необхідність: охорона здоров'я, управління 
вільним підприємництвом, сільське господарство, вивчення 
англійської мови тощо. 

 Головна мета діяльності Церкви Назарянина - служіння Богу і 
людям. Вона зацікавлена і потребує кожну людини і водночас бажає, 
щоб всі врятувалися й відчули очищення і оновлення у своєму житті.  

Назаряни в Україні. Церква 
Назарянина з'явилася на українських теренах 
п’ятнадцять років тому. Перша громада її 
виникла у Києві. Відтоді мережа назарян 
поширилася по всій країні. Так, зараз існують 
громади у Києві (три), Київській області (дві), 
Маріуполі, Бердянську, Луганській та 
Волинській областях, а найбільша - у 
Вінниці. Ці церкви мають досить широку 
автономію, право на самоуправління, хоча вони не є повністю 
незалежними від свого центру, що знаходиться у  США. Українські 
назаряни підтримують зв'язки з Церквою Назарян у різних 
європейських країнах, зокрема з назарянськими спільнотами 
Нідерландів. Водночас вони перебувають в контакті із різноманітними 
протестантськими церквами України. 

Київську громаду Церкви очолює Васюк Володимир 
Олександрович. Вона знаходиться за адресою: вул.Студентська 3. 
Служіння тут ведеться щонеділі, причому двічі - об 11-й годині для 
дорослих, а біля третьої години дня - для молоді. Перша проповідь на 
богослужінні продовжується десь дві години. Дітлахи, які прийшли з 
батьками, в цей час відвідують недільну школу, де їх вчать Біблії. Під 
час служби віруючі разом із хором співають пісні, моляться. 
Проповідь ведеться російською мовою, беручи до уваги нібито 
побажання віруючих. На служінні присутні щоразу десь близько 80 
осіб. З’ясовуючи у них, що привело їх саме у цю церкву, отримали 
відповідь: "Атмосфера, що панує тут, ставлення пастора і членів 
церкви, небайдужість до тебе". У кінці служби збираються пожертви: 
одна для Бога - десятинна пожертва, інша - на потреби Церкви. При 
громаді діє молодіжна рок-група "Массада". В громаді регулярно 
відбуваються святкові служіння. 

Діяльність назарян. Свою діяльність назаряни поділяють на 
три частини, що пов’язують із діяльністю самого Ісуса Христа: 
Проповідь слова, Вчення і Зцілення. Церква намагається виконувати 
всі види такої діяльності і робить тут все, що в її змозі. Щомісячно 
збирається Церковна Рада, на якій пастор чи інший член Ради 
доповідає про те, що було зроблено протягом минулого місяця, 
проводиться фінансовий звіт. До Ради входить десять осіб: шість - 
виборних, і чотири постійних – пастор і директори молодіжного та 
дитячого служіння, місіонерства. Місіонерському служінню в громаді 
приділяють особливу увагу. Так, група назарян виїздила в різні райони 
країни з показом там фільма „Ісус”. Проводяться служіння у дитячих і 
ммолодіжних таборах відпочинку. Організовуються спеціальні виїзди 
в села, особливо в ті, де відсутні будь-які організовані релігійні 
спільноти. Цікава деталь - назаряни не примушують людей відзразу ж 
зрікатися попередньої їх конфесії, бо ж обряд хрещення, до якого 
готується новичок, в Церкві Назарян вважається дуже відповідальним 
кроком і для підготовки до нього потрібний тривалий термін. 

Навчання вірі в київській громаді назарян. При Церкві 
існує школа лідерів (до речі, активних членів церкви нараховується 
десь біля 20%), недільна школа для дітей і недільна школа для 
дорослих. У дитячій недільній школі існує три групи: дошкільного 
віку, діти 10 -12 років, молодь. Тут вони переважно вивчають Біблію - 
читають і витлумачують її окремі книги. Назаряни мають можливість 
також навчатися у семінарії. Багато людей хоче отримати церковну 
освіту у своїй країні своєю рідною мовою, що й робить можливим 
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Церква Назарянина, налагодивши роботу таких духовних шкіл. 
Випускники семінарії отримують богословську ступінь магістра.  

Молодь і Церква Назарян. В Церкві порівняно з 
традиційними конфесіями надто багато молоді. Щоденні проблеми не 
заважають їй бути активною в громаді. При цьому тут організовують 
різні заходи із запрошенням на них і неназарянської молоді. 
Молодіжні лідери випускають спеціальний часопис для молоді 
накладом у 100 примірників. Молодь веде активну місіонерську 
роботу у дитячому будинку у Володарці, де зараз знаходиться біля 70 
дітей. Розуміючи те, що постійно вони не можуть бути з дітьми тільки 
Володарки, а тому шукають якусь церкву недалеко від цього міста, 
щоб вона перебрала на себе роль надання допомаги дітлахам. Молоді 
члени громади влаштовують також різні дискотеки для молоді, багато 
інших масових заходів. При громаді київських назарян створена 
футбольна команда. Футболісти її - це звичайні "пацани з вулиці". 
Назаряни і футбол розглядають як служіння Богу, бо ж вони при 
цьому допомагають цим ближньому своєму. Він сьогодні - не 
назарянин, а завтра, дивись, і стане ним. 

Головною проблемою назарянської спільноти в роботі з 
молоддю її пастор Володимир Олександрович вважає те, щоб віра 
послідовників конфесії проходила через їх серця, щоб вони приходили 
до назарянської громади не тільки заради якоїсь вигоди (і таке 
подеколи трапляється), а для того, щоб очиститися. 

Основи віровчення Церкви. 
Догмати віри відносять Церкву Назарянина до історичної 

класичної християнської традиції. Серед них насамперед є віра в 
Триєдиного Бога Отця, Сина і Святого Духа. Церква Назарянина 
сповідує віру в Ісуса Христа як істинного Бога та істинну людину, 
Боголюдину, яка померла за наші гріхи і воскресла із мертвих. Дух 
Святий – не просто енергія або дія Божа, а третя іпостась Триєдиного 
Бога. 

Церква Назарянина сповідує віру в друге пришестя Ісуса 
Христа, воскресіння мертвих та Судний день, у вічну славу або вічний 
осуд, відповідно до віровчення Ранньої Церкви. На богослужіннях 
Церкви Назарянина читають Апостольський Символ Віри та 
Нікейський Символ Віри. 

Три догмати віри Церкви Назарянина пов’язані з догматами, 
які відстоювали протестантські реформати в XVI сторіччі, 
підкреслюючи принцип: „Тільки Святе Письмо”. Як і для перших 
протестантів, для членів Церкви Назарянина лише Біблія є 

богодухновенним одкровенням волі Божої відносно того, що 
необхідно для спасіння людини. Тому все, що не написано в Біблії, не 
повинне бути витлумаченим як догмат віри.  

У Церкві Назарянина відправляються тільки два таїнства - 
хрещення та причастя. Церква Назарянина не вірить, що хрещення має 
відроджувальну силу. Це таїнство, точніше, означає прийняття 
спокути, здійсненної Ісусом Христом, яка надається усім віруючим. 
Зазвичай, у Церкві Назарянина відправляється хрещення дорослих 
віруючих, хоч і допускається також хрещення маленьких дітей. Воно є 
можливим відповідно до прохання батьків або опікунів дитини. В наш 
час більшість членів Церкви Назарянина віддає перевагу посвяті 
маленьких дітей.  

Догмат віри Церкви Назарянина про Тайну Вечерю зберігає 
лінгвістичне та теологічне коріння в англіканському протестантизмі. 
Церква Назарянина сприймає Святе Причастя як спогад жертовної 
смерті Ісуса Христа. Хліб, який символізує тіло Христове і ламається 
за нас, та вино, яке символізує пролиту Ісусом кров. Деякі конфесії 
дозволяють приймати причастя лише членам помісних церков. Однак 
Церква Назарянина запрошує всіх віруючих до Тайної Вечері, 
незважаючи на їхню належність до будь-якої іншої конфесії. Адже це, 
перш за все, є Господній стіл. 

Церква Назарянина сповідує те, що Ісус Христос помер за всіх, 
що всі можуть знайти спасіння, що всім людям доступна Божа 
благодать. Більше того, кожна людина повинна сама прийняти 
рішення йти за Господом і добром, щоб знайти спасіння. 

Дуже важливим для назарянина є усвідомлення відмінності 
між первородним гріхом та особистим виявленням гріха. Церква 
Назарянина дає декілька визначень гріха: первородний гріх, гріх як 
вчинок, гріх як стан, несподіваний гріх, гріх через слабку волю, 
навмисний гріх, необачний гріх і, найголовніше, навмисний гріх проти 
відомого закону Божого. 

Незважаючи на те, що людина народжується грішником, десь 
вглибині її людської природи все одно живе щось позитивне, 
богоподібне, щось прекрасне, що змушує нас шукати Бога і добро. 
Завдяки Божій благодаті навіть в найгірших людях певною мірою 
живе образ Божий. 

У сфері моральності члени Церкви Назарянина мають право 
або свободу вибору. Попередня благодать допомагає людині вибрати 
Бога і добрі справи. Ця ідея є невід'ємною частиною Божої благодаті 
для всіх, яку проповідують засновники Церкви Назарянина. 
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Наша Церква визнає, що люди не залишаються 

несприйнятливими до негативного впливу довкілля, зокрема до 
злиднів, расизму, до батьківських зловживань або до серйозного 
особистого гріха. Однак Церква Назарянина вірить і вчить, що через 
багатство і велич Христового спокутування немає межі добрим 
справам, які може робити кожен. Наш дарунок цій темній ері – 
Благовіщення про повне освячення. 

Деякі церковні групи розглядають святість як хрещення Духом 
святим, який спускається на віруючого для служіння, але вони не 
вірять в те, що віруючий внаслідок цього постає очищеним від 
моральної гріховності або первородного гріха. Наш догмат віри 
проголошує те, що повне освячення (або хрещення Духом) несе в собі 
очищення серця від гріха. Назаряни із всією серйозністю відносяться 
до слів з Біблії, які закликають віруючих очиститись «від будь-якої 
скверни плоті й Духа» (2 Кор. 7:10). Назаряни вірять, що св. Іван дуже 
серйозно писав про кров Христову, яка очищає нас «від будь якого 
гріха». Св. Яків закликав двоєдушних віруючих «виправляти серця».  

Наш догмат віри про Божественне зцілення – найкоротше 
віросповідання. Він уособлює в собі свого роду відповідь рухові 
святості, який з'явився на початку XX століття. Цей догмат – наша 
абсолютна впевненість в тому, що Господь з волі своєї допомагає 
людям зцілюватись. Особливо хочеться відзначити, що деякі церковні 
течії, особливо в середовищі п'ятидесятників та «Християнської 
науки», піднесли зцілення до такої крайності, що заборонили медичне 
втручання в стан здоров’я людини, а відтак тим самим заставляють 
Церкву Назарянина спеціально підкреслити те, що вона вірить в 
божественне зцілення і медичну допомогу. Загально прийнятим в 
Церкві Назарянина вважається помазання хворого і молитва за нього 
керівників Церкви. 

Спосіб життя назарянина. 
Всі, хто бажають приєднатися до Церкви Назарянина і 

відчувати радість спілкування в ній, повинні «мати свідоцтво спасіння 
від гріха в благочинності і ходіння з Богом». Вони повинні присвятити 
«себе Богу» в наступному: 

1. Діяти за словом Божим, яким ми керуємось як у вірі своїй, 
так і в ділах: 
 Любити Господа всім серцем, душею, розумінням, 

силою і ближнього свого як самого себе. 
 До всіх людей ставитися ввічливо. 
 Прагнути робити добро для тіла і душі людей. 

 Підтримувати служіння. 
 Віддано відвідувати церкву. 

2. Уникати зла в будь-якій формі. Це означає: 
 Не згадувати ім'я Господа надаремно. 
 Не допускати знеславлення дня Господня. 
 Уникати сексуальної розбещеності і сварок. 
 Не виявляти нечесність в житті та на роботі. 
 Не виявляти пиху в одязі та поведінці. 
 Уникати музики, літератури та розваг, що зневажають 

Бога. 
 
 

*** 
 
 
 

Церква Назарянина в Інтернет: 
 

 
 

http://www.nazdistricts.org/ 
http://www.nazarene.org/ 
http://www.naznet.com/ 

http://www.eurasianazarene.org/ 
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ЦІКАВО ЗНАТИ 
 
 
 
 
Не тільки Бог створив людині. Канадський комп’ютерщик Ле 

Танг з Торонто створив собі ідеальну дружину. Вона має 
гарнесеньке обличчя, сяюче волосся, ідеальні виміри тіла 80х58х83. 
Айко, як її назвав Ле, читає йому газети, розбирається в картах, 
виконує, навіть протягом 24-х годин на добу, просту домашню 
роботу, готує коктейлі, хоч ніколи не має апетиту до якоїсь їжі. . 
Вона виконує всі бажання чоловіка, ніколи з ним не свариться. 
Пара часто їздить разом в машині. Їхні стосунки не поширюються 
на ліжко, хоч при бажанні, як зауважує Ле, можна було б зробити 
«дружину» досконалим сексуальним партнером. Айко реагує на 
дотики, розпізнає різні обличчя та вимовляє 13 тисяч різних фраз. 
Жінки прагнуть заговорити з нею, а чоловіки – обов’язково 
доторкнутися. Але якщо вони при цьому виявлять якусь 
неделікатність щодо Айко, а чи ж доторкуються до її, як жінки, 
неприпустимих місць, то у відповідь одержують ляпас 
«робожінки». Протягом двох років спільного життя закоханий у 
«дружину» 33-річний комп’ютерний асс постійно вдосконалював її. 
«Айко – це те, що виникло із симбіозу краси та науки», - наголошує 
він. Ле ставить перед собою завдання навчити Айко ходити з 
грандіозністю леді. 

Пройшли вже Різдв’яні й Новорічні урочистості 2009 року. При 
цьому до РП зверталися її дописувачі і просили написати, хто є та 
Маланка, яку відзначають 13 січня. Маланка – знатна римлянка, яка 
з юних літ і до кінця днів (померла у 439 році) своїми діяннями 
прокладала шлях до Христа. Згідно неоязичницьких міфів, Меланка 
– це донька побратима бога Місяця Лади. Дівчину-красуню якось 
викрав лютий змій і запроторив у підземне царство. Визволив її 
Безпальчик-Васильчик, а потім з нею одружився. Свято Меланки – 
у першу чергу це вшанування хліборобства. Основні страви тут 
борошняно-хлібні (Україна молода. -13 січня). 



Закінчення. Поч. 2-й стор. обкладинки.

ве, національне і релігійне виховання в сім'ї, гартування у національно-визвольної^, зокрема диві
зійному, русі, навчання в Духовній семінарії у Львові, а потім — в Колегії святого Иосафата в Римі. 
Отець має дух бійця, а тому ніколи не мирився з  будь-якими приниженнями національної гідності 
українців. З  його ініціативи студенти Колегії добилися того, що їх стали називати українцями, а не 
рутенами/русинами. Організований Іваном Шевцівим лист Папі з  протестом проти нехтування 
ним національною гідністю українців в його енцикліці «До народів Росії» (що це за народи такі? — 
питали в папи) спонукав Понтифіка того ж року проголосити нову енцикліку «Східні Церкви». 
Українці в ній вже не називаються рутенами-русинами, а «українцями-католиками східного обря
ду». З  1959 року о.Іван в Австралії. Тут він має вагомий внесок у розвиток і утвердження націо
нального, культурного і самобутнього релігійного життя української діаспори. Помітний слід отця 
в боротьбі за Помісність УКЦеркви, за єпархію У ГК Ц  в Австралії, на захист сплюндрованої Гре
ко-Католицької Церкви в Радянському Союзі. Отця обурювала раніше й нині затята багаторічна 
глухота Риму щодо необхідності утворення Українського Патріархату. Хоч отець Ш евців і заяв
ляє, що не є науковцем, але він має біля двадцяти видруків книжкової форми своїх богословських 
і суспільно-церковних праць, багато десятків статей в різних часописах. Окрім праці «Християнсь
ка Україна», хотів би привернути увагу читача ще й до його « З  Богом і Україною в серці» (2001). 
В працях отця чітко визначені особливості християнської духовності українців, важливість прий
няття Україною-Руссю християнства й роль його в історії та житті українського народу, розгляну
ті питання співвідношення Церкви і культури, Церкви і суспільства та інші. Отець упорядкував і 
видрукував свої проповіді. Він зібрав також багатий емпіричний матеріал з  історії українського гре- 
ко-католицизму, спонсорував ряд наших релігієзнавчих видруків.

Знаючи скруту із нинішнім станом здоров'я отця Івана, українські релігієзнавці завжди подум- 
ки з ним і чекають на його виздоровлення, можливий приїзд до Києва.

Щотижня дзвонить мені із Вінніпегу отець-професор Степан Ярмусь. Ми з ним маємо 
надто близькі і щирі відносини. Отець — із Лідихова, що на Кременеччині. Був вояком-дивізійни- 
ком, перебував у полоні, відробляв у англійських фермерів, закінчив пастирські курси У А П Ц , в 
1956 прийняв свячениче свячення. Потім навчання в Канаді у Колегії св. Андрія, бакалаврат Мані- 
тобського університету. Отець Степан редагував «Вісник» У П Ц  Канади, газету «Український 
Голос» та науковий щорічник «Віра і Культура», займав різні керівні посади в Колегії св. Андрія, 
в 1975-1985 роках був Головою Президії Конститорії У П Ц  Канади. Має дипломи доктора душ- 
пастирства і доктора богословських наук. Проте, на моє переконання, Степан Ярмусь є не стільки 
богословом, як філософом-релігієзнавцем, історіософом релігії. Оригінальність філософського 
мислення професора визначає зорієнтованість його на проблеми антропології. При цьому він керу
ється не тільки психологічними, а й етнічними критеріями. Враховуючи те, що розуміння духу хри
стиянства і спосіб християнського практикування залежить насамперед від духовності народу, який 
прийняв його, отець-професор по-своєму прослідковує зміну духовості українського народу від 
давніх часів до сьогодення, вводячи при цьому в науковий обіг поняття вісі духової орієнтації укра
їнця і відшуковуючи коріння духу народу в грунті його релігійних вірувань. Саме релігійність, на 
думку отця, забезпечує людей рівновагою, а православність і національні почуття є фактором їх 
ідентифікації. Ярмусь обґрунтовано твердить, що для Українського Християнства чужою є ідея 
аскетизму, відречення від радощів земного життя в ім'я якогось відлюддя. Отця Степана турбує 
нинішній стан християнства у світі, яке є, на його думку, недалеко від кризи.

Не маю можливості переповідати тут праці отців І.Музички, ГШ евців і С. Ярмуся. Рекомен
дую читачам нашого часопису самим прочитати їх. їх можна придбати через Сніжану Продивус 
(тел. 279-04-18). І якщо нині на понадвісімдесятиріччя отців їх практично забули ті Церкви, яким 
вони служили вірою і правдою, то це тому, що комусь і щось не подобається в їх діяльності і в їх 
слові, що своєю ментальністю вони перевершують тих, хто в Церквах прийшов їм на заміну. Отці 
самовіддано служили своєму народу. Це — незаперечний факт. Т о ж  забули їх ті, хто біля цього 
народу і не є ним і з  ним.

Отці вірили в перемогу і боролися за незалежність України. Ця незалежність вже є. У цьому 
«є» є й їхня часточка праці, часточка їх духу, їх здоров'я. В  своїх листах отцям (а пишу їх двічі на 
місяць) я висловлюю їм вдячність за те, що вони жили і діяли з  Богом і Україною в серці.

Професор Анатолій КОЛОДНИЙ



«АКАДЕМІЧНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО» 
МАС СВОЮ ЕЛЕКТРОННУ ВЕРСІЮ

/Мультимедійна студія видавництва 
«Свічадо» випустило у св іт  електронну 
версію написаного колективом Відділен
ня релігієзнавства ІФ НАНУ із залученням 
вузівських науковців за редакцією проф.. 
А.Колодного популярного «Академічного 
релігієзнавства». Книга вийшла в св іт  в 
2000 році, с тал а  бестселером. Авторсь
кий колектив працює над другим його 
виданням, яке зазнає помітних змін. 
Електронний підручник випущено у св іт  
з доопрацюванням ф ак таж у  і л ітер а
тури. Він враховує найсвіжіші м атер іа
ли релігійного ж и т т я , відображає його 
сьогоденні проблеми т а  враховує сучасні 
здобутки вітчизняного і світового релі
гієзнавства. Книга долає старі а т е ї 
стичні схеми підручникової літератури, 

враховує повноту дисциплінарної структури  релігієзнавчої науки, в книзі 
читач знайде списки новітніх релігієзнавчих видань, які рекомендуються 
дозо розглянутих тем . Книга розрахована на науковців, викладачів релі
гієзнавчих дисциплін, богословів, аспірантів і насамперед студентів вузів
ських релігієзнавчих спеціалізацій, /мультимедійна версія «Академічного 
релігієзнавства» має зручний інтерфейс т а  функціональну навігаційну 
систему. Координати його придбання можна дізнатися у Відділенні релі
гієзнавства ІФ НАНУ (Київ, вул.. Трьохсвятительська, 4, кімн. 323 і 413), за 
телефонами 278-51-49; 279-04-18; моб.: 8-097-321-13-62 (Сніжана) або за е- 
та іі: ІрІір@гатЬІег. ги чи Snizhana2004@mail.ru

Просимо читачів нашого часопису 
посприяти рекламі підручника

mailto:Snizhana2004@mail.ru
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