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□  ПАТРІАРХ МОСКОВСЬКО-ПРАВОСЛАВНОЇ ІМПЕРІЇ ВІДВІДУЄ УКРАЇНУ 
а  АНАФЕМА МАЗЕПИ -  ЦЕ АНАФЕМА НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

□  «ДИСЦИПЛІНАРНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО» -  НОВА КНИГА НАУКОВЦІВ

□  «МИЛОСЕРДЯ В ІСТИНІ» -  ЕНЦИКЛІКА БЕНЕДИКТА XVI

а  ВОСКРЕСІННЯ СТАЛІНА І ВІДРОДЖЕННЯ СТАЛІНІЗМУ

□  13 МІЛЬЙОНІВ МАС ЦЕРКВА ІСУСА ХРИСТА СВЯТИХ ОСТАННІХ ДНІВ

□  СЕСТРИ-ВАСИПІАНКИ АНІСІЯІСОФРОНІЯ З АВСТРАЛІЇ В УКРАЇНІ

□  ЯЗИЧНИКИ ШИРОКО ВІДЗНАЧИЛИ КУПАЛЬСЬКІ СВЯТА

а  ПИШЕ 3% ПРАВОСЛАВНИХ РОСІЇ ВОЦЕРКОВЛЕНІ

□  «РЕЛІГІЙНЕ СЬОГОДЕННЯ УКРАЇНИ В РОЗДУМАХ,ОЦІНКАХ І 
ПРОГНОЗАХ ПРОФЕСОРА АНАТОЛІЯ КОЛОДНОГО» -

НОВА ПРАЦЯ НАУКОВЦЯ

СТОРІНКА КОНФЕСІЇ:

АСОЦІАЦІЯ ЦЕРКОВ «БЛАГАЯ ВЕСТЬ»



КОЛОНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ 
ПІД ОПІКОЮ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ

Шановний Читачу! У нашій буденній свідомості поняття колонізатор закріпилося чомусь лише 
за Англією, Іспанією, Францією, іншими західно-європейськими країнами певних років минулих 
століть. А між тим вся історія Московії-Росії -  це вияв багатостолітніх загарбницьких колонізатор
ських устремлінь цієї держави. Гіршого колонізатора, ніж Росія, у світі не було. Певно що більше 
неї жодна країна світу не вела стільки воєн. І в переважній більшості вони -  не оборонного харак
теру. То дивись треба було Московії «прорубати вікно в Європу» -  завойовує прибалтійські наро
ди, то їй захотілося мати прямий вихід до Чорного і Середземного моря -  захоплює Причорно
мор'я і Крим. Її Суворов із військом щось робив аж в Альпах, а на Далекому Сході Росія відтяла 
Прияпономор’я, Курили, Камчатку і Сахалін (та й до цього всю ж Сибір далеку, бо ж то не російсь
ка земля). Навіть в пісні російській співається, що «всё, что мною пройдено, всё вокруг моё». Зга
даймо, як на нібито визволених від німецько-гітлерівської окупації теренах постали держави-сате- 
літи «соціалістичного табору», підпорядковані Радянській Росії у так званому Варшавському Пакті 
. Та й нинішня територія Російської Федерації, скажемо словами її вождя В.Леніна, є «тюрмой 
народов», які поступово, шляхом їх цілеспрямованого оросіянення один за другим зникають з 
історичної арени. Гинуть малі народи -  відходять у небуття своєрідні, унікальні культури. І хоч би 
колись хтось в цій Росії заплакав за ними. Все це розглядається як вияв її цивілізаційної вдачі, бла
годійницьких намірів, певного спасительства. Московія століттями і нас, українців, так спасала. Тут 
пригадується прислів’я: відгриз вовк ягняті ноги і каже: біжи!

При цьому всі ці загарбницькі устремління знаходили благословення й возвеличення Російсь
кої Православної Церкви. Навіть зміна з ініціативи Сталіна її назви з «Російської» на «Руську» місти
ла в собі цей імперський підтекст, бо ж розширила т.зв. канонічну територію Московського 
Патріархату на терени, які йому не належали, в тому числі й на Україну. Водночас відбулася й анек
сія РПЦ у свою історію подій, які до цієї Церкви не мають прямого відношення, зокрема прихід на 
Київські землі апостола Андрія Первозванного, просвітницька місія Кирила і Мефодія, хрещення 
князем Володимиром Русі в 988 році, возвеличення Київського Православ’я у православному світі 
митрополитом Петром Могилою та ін. Це є зримим виявом тієї духовної колонізації України, яку 
здійснив Московський Патріархат. Про яку чомусь не прийнято говорити, а вона була. Саме ця 
колонізація привела український народ до того, що він, як це влучно підмітив Володимир Сосюра, 
став забувати свою національні належність, а коли його питали про це, то «тупо відповідав: ми -  
православні. Нині ця ж Церква втлумачує йому, що ми всі -  росіяни, українці і білоруси -  «русские», 
«славяне». Щ о ще тільки не вигадується для того, щоб тримати нас у відданості якомусь «старшо
му брату», що не хоче відпускати нас із «тюрми народів».

Московська Церква вознесла до лику святих всіх тих, хто мілітарно сприяв загарбницьким 
зазіханням Росії. Тут ми маємо і Дмитра Донського, і Олександра Суворова, і Федора Ушакова, 
інших вояків, зокрема й тих, що завойовували мужній чеченський народ. Ще дискутують питання 
про висвяту Івана Грозного і Петра Першого. Так скоро і до цариці-шлюхи Катерини II доберуться, 
хоч вона німецького походження. Росія. Освячували ж московсько-православні батюшки вибудо
ваний в Одесі їй пам’ятник.

Під прапором Радянського Союзу Росія разом з Німеччиною затіяли дві світові війни, бійня 
яких розгорталася переважно на українських теренах. То ж вона подібно тому, як Німеччина «виба
чається» за Голокост перед євреями, мала б вибачитися перед Україною. І не тільки за спустошли
ві війни і загибель в них із-за російської примхи мільйонів українців, а й за нищення останніх в голо
доморах, за знищення української культури і її визначних діячів у ГУЛАГах. Багаторічний геноцид 
Російської імперії на українських теренах жодного разу не засіджувався Московською Церквою. То 
ж, їдучи в Україну, Патріарх Московський Кирило мав би не заявляти, що «їде до себе на Батьків
щину» (дивись який апретит має!), що «ми -  одна нація» (що то за «одна»?), а наш Київ є «столи
цею російського православ’я» (він же був задовго до його появи), а стати на коліна і попросити в 
українців вибачення за все те зло, яке їм спричинила православно-колонізаторська політика 
Московського Патріархату. Тут далеко більш цивілізовано виглядає Папа Іван Павло II, який по при
їзді в Україну вибачився за все недобре, скоєне Католицькою Церквою щодо неї. А Кирило хара- 
хориться, бо ж іде нібито на свою Батьківщину й очікує, що всі його тут приймуть не як колонізато
ра, а як бажаного гостя.

Наявні в Україні структури Церкви Московського Патріархату з потаємних інструкцій з Біло
кам'яної (а може й фінансової підтримки) проводять в Україні політику, яка відповідає реваншистсь
кому путінівському мисленню: Україна -  сума декількох територій, що не мають якихось історичних

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

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ 
 

Партія «Батьківщина», очолювана Юлією 
Тимошенко відзначила своє десятиліття. 
Однопартійці урочисто зустріли свого лідера. Вони 
подарували їй картину, на якій Юля зображена у 
вигляді Божої Матері. А це тому, як заяви  ла 
головна бютівка Дніпропетровщини Наталя Калієва, 
що «саме вона оберігає Україну». На 2-метровій 
картині Тимошенко  у довгому білому вбранні 
тримає на долоні серце, з якого б‘є яскраве світло. А 
над її головою – ангели. 

Газета «Свобода» (№26-27) порушила питання щодо того чи коректно в ЗМІ 
вживати щодо деяких релігійних організацій термін «секта». Скоріше із-за 
коректності варто вживати, на думку газети, термін «нетрадиційна церква», а з 
поняттям «секта» хай визначаються самі церковники. При цьому в статті «А 
секты кто?» є цікаве порівняння. Часто до сект відносять такі релігійні спільноти, 
які поклоняються якомусь живому гуру. Далі газета пише: «А ещѐ 
припоминается, как самая-самая каноническая в мире церковь пять лет назад 
вдруг стала прославлять вовсе не Бога, а такого себе Виктора Януковича, и 
именно ему призывала служить и поклоняться. А тепер скажите: что такое секты, 
чем они отличаются, что выделяет их?». На завершення журналіст Антін 
Петроляпін висловив слушну думку: «Традиционные церкви, особенно та из них, 
которая привыкла говорить о «канонических территориях», сопротивляясь 
конкуренции, все религиозные организации, которые находятся вне еѐ, называют 
«сектами». Вот только стоит ли вполне гражданским, светским СМИ принимать в 
этом участие и выступать на чьей-либо стороне?». Далі газета порушила в статті 
«Предвыборная швачка» питання того, яким шляхом В.Янукович прагне здобути 
собі означений вище статус. «Время проведения досрочных парламентских 
выборов уже прошло. Сейчас это уже нереально». Что имеет на самом деле в 
виду лидер регионалов, разобраться можно, наверное, только с помощью 
промосковской УПЦ. Недаром же Янукович, ныне активно демонстрирующий 
свою предвыборную набожность, на встрече с митрополитом Владимиром 
выразил пожелание «во время длительного  и тѐплого разговора», чтобы «Партия 
регионов и в дальнейшем Вам помогала и чтобы Вы это чувствовали».Словом, 
мы вам, вы – нам, хотя бы предвыборным молебном, что уже и происходит под 
куполами промосковских церквей».  

Євреї України продовжують виїздити в Землю Обітовану. За підсумками 
першого півріччя цього року до Ізраїлю виїхало 529 євреїв (не «українців», як це 
пише газета «Експрес»в №99 – РП). Україна посіла друге місце  після  Росії серед 
країн СНД за темпами еміграції на Святу землю. Про це повідомляє ізраїльське 
агентство  з репатріації. 

Часопис вже порушував питання про притягнення до судової відповідальності 
настоятелів храмів і єпископів за невідвернення пограбування культових 
споруд і пожеж в них. Лише на Буковині за півріччя пограбовано 20 церков. 
Останній грабіж вчинено в храмі Церкви Московського Патріархату у селі 
Малинці. Владика Хотинський  Мелетій без зазріння совісті розповідає як 
грабіжник домкратом розтискнув віконні грати і проліз у приміщення. Злодій 
забрав дві старовинні срібні чаші, два старовинні Євангелія, десять дерев‘яних 
ікон ХІХ століття та 9 тисяч гривень.  

Всеукраїнська проща до Зарваниці, що на Тернопіллі, привела сюди 19 липня 
Президента України Віктора Ющенка. До місця з‘яви Богородиці в цей день 
прибуло біля ста тисяч паломників. В урочистостях взяв участь також глава 
УГКЦ кардинал Любомир Гузар, ієрархи Церкви. 

Християнин, як це він себе вважає, мер Києва Леонід Черновецький одержує 
скромну заробітну плату, яка 
становить, якщо перевести її в 
долари 2540 одиниць, а загальні 
грошові багатства десь біля мільярда 
американських грошових одиниць. 
Він порівняно з нами є небагатим, бо 
ж заявляє, що не служить мамоні.  В 
Козині під Києвом має земельну 
ділянку в 1470 кв м. з триповерховим 

будинком. Є ще у нього маєтки в Житомирі і Кіровограді. Крім цього, 
Черновецький, як лідер однієї з християнських партій, має чотири машини 
(«Роллю-Ройс Фантом», «Мерседес»- кубик, «Мерседес S-600», а також ГАЗ-14 
(Чайку Щербицького). Є ув мера і свій повітряні транспортні засоби – гелікоптер і  
невеликий літак. Відтак «живе за принципами християнської моралі» - 
нестяжання, неслужіння мамоні (Час.-Липень).  

Голова ВР України В.Литвин сумує з того, що в Україні відсутній такий глава 
Церкви, який би постав своєрідним арбітром у вирішенні суспільних колізій. 
Коментуючи візит в Україну Патріарха Кіріла, він, зокрема, сказав: «Я, як 
православний, чекаю  від цього візиту зміцнення Православ‘я, зміцнення і 
об‘єднання Православної Церкви.  Однією із причин безладу , який нині 
переживає Україна – це розкол православний. Сьогодні має бути начолі її 
особистість монументальна,  авторитетна, яка б не за посадою виступала 
моральною совістю країни.  Якщо б вона була єдиною Церква, Патріарх виступив 
би і сказав Президенту: «Зупинись!», сказав би прем‘єру: «Ти не туди йдеш!», 
Верховній Раді: «Ви не те робите», опозиції: «Так опозиція не чинить». Я гадаю, 
що це був би дисциплінуючий фактор в Україні». 

Ідеологи Московсько-Православної Церкви всіляко прагнуть довести у своїх 
писаннях і проповідях, що українці і росіяни є «русскими», тобто 
представниками одного етносу. Але, пропрацювавши 8 років послом Росії в 
Україні, В.Черномирдін зауважив: «Хоч росіяни й подібні багато в чому з 
українцями, проте у нас все ж є відмінності. Ми по-різному ставимося до життя... 
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Самі собою українці – працелюбивий і талановитий народ. Це у звичці 
українській – жити ґрунтовно, красиво, чисто. Поїдьте по Україні... Всі хатки 
побілені, всі заборчики зроблені акуратно, дахи відремонтовані. А поїдьте в 
російську глибинку! Так і хочеться запитати: «Ну що ви, не можете зробити 
забор, пофарбувати його?» - «Можемо. Але ми тоді вже не Росією будемо». Ось в 
цьому й різниця! Ми, росіяни, люди соборні, мислимо широко, колективно,по-
державному,нам не до заборів, не до вулиць,не до дахів. Українці мислять 
інакше!» (Мир. - №24). То ж нічого московсько-православним їх запихати в 
російський світ абияк. 

В Києві стало на один музей більше. Почала працювати «Мамаєва слобода» по 
вулиці Донця,,22. Це - музей під відкритим небом. Тут є скіфська баба «Мамай», а 
також дерев‘яна церква Покрови Богородиці, яка є точною копією тієї, що стояла 
на Запорізькій Січі в часи Богдана Хмельницького. Храм збудовано без єдиного 
цвяха. Такі в Україні не будували з початку ХІХ століття ( тоді на зміну 
українському барокко прийшов в наказному вигляді інший - Санкт-
Петербургський імперський архітектурний церковний стиль). Храм діючий, з 
освітленим за всіма канонами прекрасгним і унікальним іконостасом. Помічник 
директора музею Ярина говорить: «Молоді можуть повінчатися в нашій церкві і 
навіть провести у нас першу шлюбну ніч» (Сегодня. – 8 липня). 

Двічі тюремщик лідер регіоналів Віктор Янукович також хоче виставити себе в 
ролі Спасителя кожного українця. Дивись, не маючи належного економічного 
обґрунтування, з метою піарення перед черговими президентськими виборами 
цей спостерігач за роботою ВР з яхт і полів гри в гольф, пропонує підняти рівень 
зарплат так, що для цього уряду прийдеться, за підрахунками «профессора», десь 
знайти 15млрд 600 млн грн. Трибуни ВР блокуються регіоналами. Як сказав 
колишній їх соратник Тарас Чорновіл, «до трибун біло-голубих послала людина, 
яка сидить високо на небі і в Раду ні ногою. Це йому ні до чого. «Небесний 
господар», не розуміючи взагалі, що відбувається, одержує вказівки від свого 
шефа на букву Ф (Фірташа – РП), який його фінансує» (ВВ - №119). 

Львів’яни надто релігійні, а тому вони не можуть спокійно сприймати будь-які 
збочення у сфері сімейних відносин. Це відчули на собі геї і лесбіянки, які у 
Всесвітній день протидії гомофобії вийшли в центр міста, виступаючи за рівність 
прав. Біля 300 яєць витрачено було на обстріл цих «борців за рівність». Їм ще 
повезло, а то могли і побити. Остання форма боротьби певно була б більш 
ефективною. 

Збираючи священиків на центральній площі Ровеньків для молебню до Бога, 
щоб він послав дощ, мер міста Олександр Онасенко сам визнав непотрібність 
цієї затії, бо ж дощу, як він сказав, не було, так скоро й не буде. Газеті «Україні 
молодій» (7 липня) він прокоментував ситуацію так: «Ми провели сьогоднішній 
захід, аби над нашим містом пройшов дощ, тому що в нас уже більше місяця не 
було опадів. Нема дощів – навколо міста почалися пожежі. А особлива проблема 
– це питна вода, яку забирають на полив. Її різко стало невистачати. А от якщо 
піде дощ, люди перестануть поливати, у їхніх будинках тоді з‘явиться вода».  

Як свідчить інтерв’ю ректора університету «Острозька академія», під виглядом 
факультету релігієзнавства тут насправді працює богословський фвкультет 
з підготовки викладачів християнської етики. Для відкриття факультету 
релігієзнавства Академія мала б мати належний склад своїх викладацьких кадрів. 
В Острозі їх немає, а відтак навчальний план і одержав такий перекос. 
Викладання навчальних предметів на факультеті, якщо він релігієзнавчий, не 
повине було б мати якусь конфесійну чи церковну зорієнтованість. А тут їх 
викладають навіть київсько-православні священники. Доцільніше було б цей 
факультет перетворити у Духовну Академію УПЦ Київського Патріархату 
(Слово вчителю. - №2). 

«Навіщо? Чому? Якщо на світі є хоч якась справедливість, то чому ти, боже, 
караєш безневинних людей? – кожного дня пронизує ця думка журналістку 
«Дня» Валентину Осипову (№110), коли вона зустрічає одну з найближчих своїх 
сусідок – Надію Андріївну. Жінку, яка понад 30 років тяжко, але чесно працювала 
на фермі в радгоспі, яка, залишившись старшою в сім‘ї, коли загинув на фронті 
батько, допомагала матері піднімати ще четверо молодших дітей. А як мати 
відійшла за межу, замінила її сестрам і братові, а вони й досьогодні звуть її мамою 
Надею. Яка, вийшовши заміж за вдівця, випекстила і його двох діток-сиріт як 
своїх рідних, спростувавши всі казки про недобру мачуху,а тепер піклується про 
внуків так, як не всяка кровня бабуся. З вуст цієї жінки ніколи і ніхто не чув 
жодного лихого слова. До її тихої і мудрої розмови прислухалися всі, кому 
доводилося спілкуватися з нею. Для всіх сусідок, хто молодший Надії Андріївни, 
вона слугує ідеалом жінки-господині з яскраво вираженим українським 
менталітетом, носієм кращих її рис і чеснот. Чому ж підступний інсульт, з якого 
Надія Андріївна ледь викарабкалася, забрав у неї мову? І тепер вона вітається зі 
всіма, піднімаючи угору праву руку і киваючи головою. А на очі і у неї і у нас, її 
сусідів навертаються непрохані сльози. Якщо ти є, Боже, і є всемилостивим, то за 
що, ще раз питаю, караєш безневинних людей?». Якщо ти всесильний, то чому не 
допоможеш їй? А може тебе немає? Подібні питання часто звучать з боку вірян. 
Стихії, вбивства,кризи, інші біди і нещастя – все це актуалізує їх. Свіжий приклад, 
про який писала газета «Факты» (15 липня). Всі останні роки свого життя 67-
річна жінка Ольга Борисенко з Ахтирки віддала догляду за тяжко хворим 
чоловіком, з яким прожила у мирі і злагоді не один десяток років. Чоловік не 
витримав тяжких мук хвороби й покінчив з собою. До цього із-за великою 
прив‘язаності до нього хотіла вдатися й Григорівна, але її вдалося спасти. Сусідка 
розповідає: «Ольга Григорівна приходила до мене, плакала: «Олено Іванівна, 
дітей у мене немає, я жила заради нього. Як мені тепер жити, для чого?»- питала. 
«А так,- говорила їй.- Жити треба, звикати. Бог подарував нам життя. А якщо 
подарував страждання, то в такий спосіб випробовує тих, кого любить!». – «А 
хіба можна так жорстоко любити? - запитувала вона. – Ми з Іваном нікого в житті 
не образили. Для чого нам це випробування?». Дійсно: для чого і за що? 

Відомий передбачувач Павло Глоба вважає, що Ющенко – «відіграна фігура», а 
Янукович - «кандидатура непрохідна». «Єдина реальна претендентка на 
президентських виборах – Тимошенко. У другому турі, на мій погляд, зійдуться 
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два протилежні знаки – Близнюк-Яценюк і Стрілець – Тимошенко. Наслідки 
виборів вирішать незначні проценти. Хто з них кращий? На язиці так і вертиться: 
«Обидва гірші!» . Але я це не скажу, тому що один з них обов‘язково переможе… 
Доля обов‘язково їх зведе. Вони антагоністи навіть за датами народження: 
Яценюк з 22 на 23 травня появився на світ, а Юлія Володимирівна – 27 листопада. 
Протилежні навіть за східним календарем: він – Тигр, вона – Криса. Зрозуміло, не 
хочу нікого ображати, якщо це й Криса , то чарівна – красавиця золотоволоса, як в 
ХУ столітті її назвав Василь Немчин. Він говорив, що на берегах Борисфена 
з‘явиться жінка із золотим волоссям – золотоволоска, з якою буде пов‘язано 
багато нещасть і багато слави» (Факты. – 10 липня). 

Замість того, щоб говорити про життєвість мови свого народу й доводити, що 
Холокост все ж був, політичний консультант Анатолій Вассерман заявляє, що 
українська мова не є самостійною, бо ж є діалектом. «На Україні йде масована 
пропаганда одномовності, мотивована тим, що при реальній конкуренції з 
російською мовою українська мова рано чи пізно зникне. Я вважаю цю тезу 
обгрнтованою», - заявляє Вассерман. Він прагне також це «обґрунтувати» тим, 
що при творенні української мови штучно змінюють лексику, зокрема 
відзнаходять в південних діалектах російської такі слова, яких немає в останній, і 
оголошують їх українськими. Наявні в українській мові деякі норми синтаксису, 
зокрема відсутність прикметникових зворотів, Вассерман також розглядає як 
ознаку південного діалекту. Зрештою цей «консультант» єврейської 
національності договорився до висновку про необхідність ліквідації української 
суверенності і об‘єднання України з Росією. Цікаво, що б він сказав, якби українці 
обстоювали необхідність об‘єднання Ізраїлю з Палестиною. До того ж, чому він 
розписується за українців і не запитав в них, чи ладні вони ще раз йти в Російську 
колоніальну імперію, яку навіть Ленін називав «тюрмою народів» (Русь 
Триединая. - №6). 

При Президії Національної Академії наук України зареєстровано Наукову раду 
з координації релігієзнавчих досліджень. Очолюватиме Раду доктор 
філософських наук, провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії НАН України Петро Яроцький. До Ради запропоновано 
включити докторів філос. наук, професорів М.Заковича, В.Лубського і 
Л.Филипович. Секретарем Ради буде канд філос. наук Ольга Недавня. Рада 
покликана не лише схвалювати теми докторських і кандидатських дисертацій з 
релігієзнавства, а й виробити перелік бажаних для дослідження, актуальних 
релігієзнавчих тем. Покликанням Ради є усунення дрібнотемності релігієзнавчих 
досліджень, дубляжу в тематиці досліджень. 

В київському костелі святого Миколая 2 липня відбулася, організована 
Українським Біблійним товариством, спільна молитва християнських 
церков за благополуччя України. Диригент київського симфонічного оркестру 
і хору Роджер Мак-Ме6ррін склав програму з прекрасних духовних творів, 
створених у різних християнських традиціях. Це Еллар, Рахманінов, духовний 
гімн на слова Франциска Ассізького, «Ода радості» Бетховена, а також твори 
Бортнянського і Березовського. Прозвучала й «Молитва за Україну» Миколи 

Лисенка. Характерно, що спільна молитва звучала переважно українською 
мовою. Звучали привітання від Греко- і Римо-католиків, від Церкви Київського 
Патріархату і Автокефальної, від протестантських Церков, зокрема баптистів і 
п‘ятидесятників. Звертає на себе увагу те, що зігнорували запрошення Церква 
Московського Патріархату і Адвентистів сьомого дня. Їх не турбує благополуччя 
України, бо ж вони прив‘язані надто цупко до наявних радянсько-союзних 
спільнот, спільнот, для яких ще збереглася адреса «Советский Союз» (Україна 
молода. – 3 липня). 

Питання можливої зустрічі Президента Ющенка із Патріархом РПЦ довго 
залишалося невирішеним. Зрозуміло, що Кіріл хотів би, щоб його зустрічали 
принаймні так, як минулого літа зустрічали в Києві Патріарха 
Константинопольського Варфоломія. Зрештою з‘ясувалося, що В.Ющенко зможе 
прийняти Кіріла лише вранці у перший день його приїзду в Україну і то десь 
хвилин на 20. Прийшлося Патріарху із-за цього змінити годину свого приїзду до 
Києва – не на 9.00, а на 8.30. Президент запропонував Кірілу зустрітися і разом 
покласти вінки до пам‘ятника-меморівалу жертвам Голодомору і до могили 
Невідомого солдата. З церковних кіл стало відомо, що Патріарх має порушити 
перед Президентом ряд питань буття Православ‘я в Україні. Відомий 
московський церковний діяч А.Кураєв також повідомив, що Кіріл хоче висловити 
Ющенку свою, відмінну від нього, точку зору щодо Голодомору, бо ж він не 
вважає його геноцидом українського народу. Відомо, що євреї добиваються 
ув‘язнення тих, хто заперечує Холокост. Чому б українцям не скористатися їх 
досвідом? 

УНА-УНСО, УНП, «Просвіта», «Пора» та інші українські організації і 
громадські діячі заздалегідь були налаштовані на проведення акцій, які 
мали на меті «зменшити апетити» Патріарха Московського на Україну. Їх 
насторожили провокативні заяви Кіріла, що «ми – одна нація» і що він їде «до 
себе на Батьківщину», заяви, що «Київ є столицею російського православ‘я», а 
«Росія, Україна і Білорусь – це є Свята Русь». В інтерв‘ю газеті «Експрес» Юрій 
Шухевич зауважив: «Усе це неприпустимо! У такому дусі візит його ми не 
спориймаємо. Хай він знає, що Україна, як казав Кучма, не Росія. Він має 
рахуватися з нашими традиціями, історією та поглядами». Неодноразово 
збиралися протестуючі щодо візиту чужоземця-московського владики під час 
появи його в Києві, інших містах його візиту. Вони заявляли, що своїм приїздом 
«московський піп» хоче ще більше поглибити розкол в Українському 
Православ‘ї. Голова Українського православного братства Святого апостола 
Андрія Олександр Гудима зауважив: «В міжцерковному протистоянні нарешті 
бачимо бажання до об‘єднання – налагодився діалог між єпископатами, більш 
лояльно спілкуються між собою і віряни. Подібна ситуація не до душі мирським і 
церковним правителям, які є нероздільними у своєму прагненні створити «третій 
Рим» на згарищі вільних народів. Посол Путіна Кирило несе нам релігійну 
війну».Кирило є ще більшим «русифікатором» пострадянського простору, ніж 
Алексій. Юрій Шухевич наголосив, що по Україні пройдуть акції попередження. 
«Якщо Патріарх не відреагує на наші звернення або не відмовится від свого 
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візиту, то супроводжуватимемо його приїзд масовими акціями протесту у всіх 
містах і селах, де він перебуватиме. Повірте, ми його зустрінемо достойно. Якщо 
візит не виходитиме за рамки турботи про вірян і богослужінь, то просто 
ігноруватимемо його. Хай собі побуде і геть. Увесь світ знатиме: ми не є його 
«Родіною» чи його нацією. Ми подібні, але не такі». Олександр Гудима обіцяв 
зустріти Кирила всюди, де він тільки з‘явиться, гаслами «Геть московського 
попа!» і «салютом із тухлих яєць і гнилих помидор» (Експрес. – 25 червня). 

Один із активних очцільників УНП Василь Червоній, який свого часу разом з 
Бурлаковим і Колодним брав безпосередню участь в постанні Церкви Київського 
Патріархату, заявив, що візит Патріарха Московського до Почаєва «взагалі 
має характер політичної провокації, спрямованої на фізичне протистояння. 
Він їде сюди просувати російські імперські інтереси. Гасло пікетів 20-річної 
давнини «Геть Московського попа!» (коли приїздив Алексій ІІ в 1991 році до 
Києва – РП) буде гучно повторене». Проте Василю Червонію не прийдеться вже 
«вітати» Кіріла. Можна вірити, що ці його слова почули його соратники по 
боротьбі за незалежну Україну, які свого часу допомогли утвердитися Церкві 
Київського Патріархату, бо ж процес цього утвердження продовжується. 

Рада національних товариств України, Президентом якої є І.Левітас, 
звернулася до Президента країни з вимогою не допустити впровадження в 
навчальний процес в школах курсу з толерантності, розробленого в 
Нідерландах і рекламованого як європейська модель вирішення питання. В 
своєму листі В.Ющенку І. Левітас пише, що автори підручника з курсу «свою 
боротьбу за толерантність починають з «колупання» в єврейській проблемі, 
ілюструючи антисемітизм антисемітськими малюнками та запитаннями до учнів, 
які до цих проблем ставляться байдуже... Проблема державного антисемітизму в 
Україні відсутня, окремі випадки дуже рідкісні, а розробка цієї теми тільки 
привертає особливу увагу до євреїв, які в зазначених посібниках (начебто з 
добрих міркувань) виглядають винятково негативно. Цей негатив залишає в учнів 
свій слід і викликає певні роздуми. В учнів виникає питання: Чому це і Гітлер, і 
Сталін (вороги один одному) однаково ненавиділи і переслідували євреїв? Чому 
антисемітизм був у двох ворожих, воюючих країнаїх?... Не кожен учень, особливо 
в сільських школах, здатен розібратися в єврейських проблемах, і не кожний 
вчитель зможе (або захоче) дати правильну відповідь... Жодного разу у 
зазначених посібниках не засуджується антисемітизм... Це також негативно 
впливає на учнів і примушує їх гадати, чому це не робиться». Як ілюстрацію до 
цих роздумів, І.Левітас подає в газеті «Єврейські вісті» (№4-8) твір німецької 
школярки Ерни Лессінг, яка пише: «На жаль, навіть зараз багато хто продовжує 
стверджувати, що євреї теж «створіння Божі», а тому їх треба поважати. Однак 
ми говоримо, що й мухи теж створіння, але ж при цьому знищуємо їх. Єврей – це 
гібрид. Він успадкував ознаки арійців, азіатів, негрів і монголів.... Серед жителів 
південних островів існує приказка: «Білий – від Бога і чорний – від Бога, а ось 
гібрид – від диявола». Ісус Христос одного разу сказав євреям: «Ваш батько – не 
Бог, а диявол»... Євреї вважають нас тваринами... Вони відбирають у нас по-
шахрайськи гроші та майно... Тепер заморські євреї агітують проти нас. Однак ми 

не дамо обдурити себе і подбаємо про нашого фюрера... Хайль Гітлер!». І.Левітас 
пропонує провести Круглий стіл для вирішення проблеми курсу з толерантності. 

В більшості країн світу біля пам’яток історії і культури, внесених до Списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, хмарочоси чи розважальні комплекси 
будувати не прийнято. Але це не для України. Нещодавно експерти ЮНЕСКО 
побували в Києві. Вивчаючи стан об‘єктів, внесених до списку об‘єктів 
Всесвітньої спадщини, їх занепокоїла забудова буферних зон навколо Софії 
Київської і Києво-Печерської Лаври, а також аварійний стан Андріївської церкви, 
Лаврських печер. Із-за цього ці пам‘ятки можуть виключити із списку ЮНЕСКО. 
Але цього року пронесло. Серед «кандидатів» від України до списку на наступне 
Андріївська і Кирилівські церкви Києва, резиденція Буковинських митрополитів 
(нині – комплекс університету) в Чернівцях. 

Кабінет Міністрів України своєю постановою №586 вніс зміни до пункту 
першого урядової постанови від 9 серпня 2001 року «Про порядок 
використання култових споруд – визначних пам‘яток архітектури, які не 
підлягають передачі у постійне користування релігійним організаціям». Зокрема, 
згідно цієї постанови, УПЦ МП тепер може проводити щоденні богослужіння в 
Успенському храмі Києво-Печерської Лаври. Раніше це дозволялося робити лише 
на Пасху і Різдво, в дні двунадесятих свят, ювілейних і пам‘ятних дат. 

Відкриваючи свою зустріч із представниками «Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій, Юлія Тимошенко сказала: «Я хочу сказати спасибі 
Вам за те, щоб в такий складний час - час кризи, час політичних протистоянь – ви 
молитися за Україну». Прем‘єр повідомила про внесення на розгляд парламенту 
законопроекту про повернення культових будівель релігійним організаціям . 
Протягом останнього року їм було повернуто 200 таких будівель.Всі без винятку 
конфесії однаковою мірою будуть підтримані, будуть захищені урядом від 
якихось непорозумінь з владою,- сказала прем‘єр. Вона закликала Церкви 
допомогти в реалізації заборони на гральний бізнес. Пообіцяла довести до 
логічного завершення питання про продаж газу церквам за тими ж цінами, що й 
населенню. «Ми також маємо намір вирішити питання про оподаткування 
богословської літератури, яка завозиться в Україну», - наголосила Тимошенко. 

До сільської недільної школи в селі Городище (Волинь) приходить майже 60 
дітей. Така зацікавленість дітей цією школою пояснюється тим, що місцевий 
священик о.Віктор постає не тільки як духовний наставник, а й як тренер 
футбольної команди. «Я знаю проблеми молоді і зрозумів, що самою недільною 
школою не зарадиш, - зауважує він. – Для нас футбол – це не простот гра. Я 
намагаюся зробити так, щоб хлопці здружилися, стали однією сім‘єю. А також 
дбаю про культуру в футболі. Я навчаю поваги не лише один до одного, а й до 
суперників на полі» (експрес. – 10-11 липня). 

Всеукраїнська проща до Зарваниці, де знаходиться Чудотворна ікона Пресвятої 
Богородиці, відбулася цього року 18-19 липня. Якщо того року тільки на 
відпусті в Зарваниці побувало 110 тисяч паломників зі всієї України, то в цьому 
році їх було далеко більше. Хоч Президент Ющенко є православним, але й він 
пропіарився в Зарваниці в ці дні, відтягуючи увагу паломників на свою персону. 
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У прощі взяли участь глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар, представники 
вищого духовенства з Ватикану та Іспанії. Єпископи з Іспанії приїхали до 
Зарваниці, щоб, як вони казали, «краще познайомитися з тією країною, яка дала 
таких працьовитих, побожних людей як українці» (День. - №120). 

В Україні як гриби після дощу з’являються різні чудеса. То дивись десь ікона 
оновилася чи заплакала, то на якомусь пиньку чи зрізі гілки з‘явився чийсь святий 
образ, то дівчатка зустріли десь в лісі біля джерела Матір Божу, то на тілі якогось 
дядька з‘явились родимки на тих місцях тіла, де були рани у розіп‘ятого Ісуса 
Христа, то суха гілочка із старого букетика раптом ожила й зазеленіла, то перед 
вікнами чиєїсь квартири на асфальті постійно стоїть водяний хрест… Можна 
було б перераховувати ці чудеса. Тільки вони десь з‘являться – туди відразу ж 
починається паломництво. Місцеві священики на цьому починають всіляко 
спекулювати, рекламуючи «чудо», організовуючи біля нього молитовний 
марафон і, зрозуміло, виставляючи поруч спеціально обладнаний ящие для 
пожертв. Доходить до того, що потім не можуть поділити дохід і влаштовують 
бійки. Нещодавно РП повідомляла про появу на старому пеньку в селі Журавків 
під Львовом образу Божої Матері. Паломництво до пенька забезпечила його 
широка реклама. Названі чудеса чомусь з‘являються переважно в західному 
регіоні країни. До честі Греко-Католицької Церкви, вона надто обережно 
ставиться до названих чудес, певно аідчуваючи їх дійсний підтекст і вияв 
язичності. З Журавківа вже надходить інформація, що паломників стає все менше 
і менше. Може це тому, що вже десь інде з‘явилося нове чудо і ця професійна 
паломницька рать ринула туди. Замість того, щоб йти до храму й молитися там, а 
чи ж регулярно молитися дома, машинами їдуть до якихось «чудотворень», 
попадають подеколи в аварії, наївно сподіваючись на зменшення завдяки цим 
відвідинам кількості своїх гріхів. При цьому явно нехтується біблійне вчення про 
те, що прощати гріхи може лише Господь-Бог, а не ікона, джерело, дерево чи 
щось інше. 

На відміну від Полтави з її Філіпом (не Пилипом) Черкащина все більше стає 
українською. Все ж таки – серце України. В цьому році тут збудовано вже третій 
храм УПЦ Київського Патріархату. Останній – в Тальному. Його освятив 
предстоятель УПЦ КП Філарет. Висота дзвіниці храму сягає 37 метрів, хрести та 
куполи вкриті сухозлітним золотом. Церква має 11 мідних дзвонів. Храм 
будували два роки. Кошти на її зведення виділив тамтешній меценат В.Мовчан. 
Біля храму збудовано готель для прочан і недільну школу. В.Мовчан збудував 
храм та капличку і в своєму рідному селі Криві Коліна. 

Під заголовком «Царь горы» газета «Вечерние вести» (№127) своєрідно 
розповіла про цьогорічне сходження Віктора Ющенка з тисячною раттю 
прихильників на Говерлу всупереч застереженню громадських 
природоохоронних організацій не робити це. «Как известно, ещѐ в 2002 году 
Виктор Ющенко молился о победе на парламентских выборах, а в 2004-м – на 
президентских. Вот и сейчас, ничто и никто не помешал главе государства, 
влезши на возвышенность, возвести руки к небу, и ещѐ один раз испытать 
неповторимое состояние сакрального транса в молитвенном самовнушении о 

новых свершениях и собственной непревзойдѐнности. Работая над сценарием 
покорения Говерлы, воображение Ющенко не знало границ… Саму вершину 
Виктор Андреевич представил в образе президентского трона, а ухабистые 
тропинки, испещрѐнные корнями деревьев и предательски скользкими камнями, 
по всей видимости, - происками его политических оппонетов». Перед марш-
бдроском он воскликнул: «Мы идѐм на эту гору не с пустыми руками, наша гора 
перед нами. Наша гора впереди, и мы еѐ преодолееем!». 

 
ПРАВОСЛАВ’Я 

 
«Анафема Мазепи – це анафема незалежності України і будь-кому, хто прагне 

такої незалежності, - слушно наголошує єпископ УПЦ КП Євстратій. – І таку  
анафему вони не хочуть знімати, тому що вважають, що це правильно, що цю 
ідею треба анафематствувати... Якщо з усіма цими ідеями, антиукраїнськими, 
антидержавними, патріарх Кирило приїде сюди і буде їх розсівати, можна 
передбачити, що так само він діятиме і щодо УПЦ МП, - то, відповідно, я 
впевнений, що буде суспільна реакція, - її не може не бути. Адже якщо патріарх 
Кирило приїде в Київ зі своїми ідеями, і якщо йому ніхто не скаже, що тут, у 
Києві, такими ідеями незадоволені, їх не сприймають, то він це вважатиме своєю 
перемогою і думатиме, що діє правильно, і діятиме так і надалі»(Голос 
Православ‘я. - №13) 

Українська Православна Церква не є українською. Вона не діє як українська 
Церква, наголошує владика Євстратій.  «Якщо вони (Москва – РП) хочуть мати 
тут лише філію, то нехай так і назвуть цю Церкву – Російська Православна 
Церква в Україні. Ми тоді не матимемо до неї  ніяких зауважень, а будемо знати, 
що це – як посольство Росії, яке відстоює російські інтереси. Але нехай вони не 
дурять ні нас, ні український народ у тому, що вони  є українська Церква»(Голос 
Православ‘я. - №13). 

Чи ж то єпископ, а чи ж не-єпископ Іонафан з Тульчина (УПЦ МП), який за 
зраду свого Предстоятеля шляхом писанням різних доносів на нього в Москву ще 
в 1991 році був позбавлений навіть Помісним собором УПЦ  архієрейського сану 
(відтак це рішення можна відмінити тим же рангом ухвали, а її ж то  не було, то ж 
чи є Іонафан  законно єпископ), проснувся і вносить пропозицію подібних йому 
зрадників гетьмана Мазепи  Василя Кочубея та Івана Іскру зарахувати до лику 
місцево шанованих мучеників-страстотерпців. При цьому Іонафан прирівнює  
«подвиг» Кочубея та Іскри навіть до подвигу святих князів Бориса і Гліба. Тут 
маємо нелади у владики з історією, бо ж названі особи ніякого відношення до 
Полтавської битви не мали, адже були страчені ще в липні 1708 року (Голос 
Православ‘я. - №13). 

Українська Православна Церква Московського Патріархату взяза активну 
участь у відзначення 300-ліття перемоги московського війська Петра І над 
вояками Швеції і України, зате про 350-річчя від часу перемоги козацького 
війська гетьмана Виговського над московитами навіть не згадали. З газет так і не 
видно, чи віддав шану загиблим у цій україно-переможній війні Предстоятель 
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Церкви митрополит Володимир (Сабодан),  відвідуючи у червні Конотопську 
єпархію. 

Прес-секретар Предстоятеля УПЦ МП протоієрей Георгій Коваленко 
наголошує, що візит Патріарха Кирила «буде проходити у неполітичному, 
недержавному форматі. Це буде сугубо церковний, першосвятительський візит». 
Архімандрит Кирило, який вірнопіддано співпрацював з Кирилом в Москві десь 
до шести років і був перекинутий до Києва, підкреслює, що цей візит певною 
мірою є традиційним, бо ж Олексі ІІ розпочинав своє Патріаршество з візита в 
Ураїну. І це логічно, бо ж Київ – першоджерело християнства на Русі. 

Українська Автокефальна Православна Церква готується до канонізації 
відомого церковного діяча 20-30-х років м.ст., борця 
за незалежність і самобутність Українського 
Православ’я Арсена Річинського. Відомо, що саме за 
таку діяльність, його книгу «Проблеми української 
релігійної свідомості» Річинському прийшлося 
«відвідати» і польські тюремні застінки, і вислання в  
Заурвалля і Казахстан, коли на Волинь прийшла 
Радянська влада. В далеких казахських степах він і 
помер й був там похований. Завдяки УАПЦ і особливим 
діянням її Предстоятеля митрополита Мефодія прах 
борця за Українське Православ‘я було привезено до 
Тернополя і поховано на одному із міських кладовищ. В 
плані підготовки до канонізації вже намальовано ікону 

священномученика Арсенія, складено молитву з його прославою, обладнано в 
кафедральному соборі спеціальний куточок Арсенія, виготовлено пам‘ятник на 
могилу Річинського, готується до видруку його книга «Проблеми української 
релігійної свідомості» бех купюр. Українським Православним Церквам варто 
наслідувати тут приклад УГКЦ, яка висвятила всіх своїх борців за віру, які 
загинули в сталінських таборах і на висилках. Чомусь в цьому виявляє своє 
мовчення УПЦ КП? То ж висвята УАПЦ Арсенія Річинського хай буде першою 
ластівочкою в цьому процесі називання всіх поіменно. 

Проти приїзду в Україну «головного московського попа»  виступив голова 
«Просвіти» Павло Мовчан: «Патріарх Московський і всієї Русі Кирило є 
насамперед  політиком. До нас він їде як політик, у переддень президентських 
виборів, щоб схилити мирян на бік того чи іншого кандидата». Глава «Пори» 
Євген Золотарьов наголосив, що візит Кирила в Україну небезпечний, оскільки 
він має намір завезти нам «вірус канонічності», яким хворіє Православна Церква. 
«Нині в Українській Церкві з‘являється можливість пройти через реформацію  у 
Помісну Церкву, або шляхом автокефалії, або іншим шляхом, але, на жаль, УПЦ 
не зможе її пройти, якщо постійно буде інфіціюватися зі своєю дочірною 
Церквою ось цією канонічністю і всім тим, що тягне нас в минуле». УНА-УНСО, 
як заявив їх лідер І.Мазур-Тополя,  мають намір показати Кирилу, хто є 
господарем в Україні.   Кирило відрізняється  від свого попередника своїми 
амбітними  планами бути патріархом «не лише громадян Росії,а й всіх 

пострадянських держав». Цей візит засвідчує експансію Російської Церкви, яка 
нині, завдяки тому, що з‘явився новий Патріарх хоче  повернути свої позиції на 
Україні. «Кирило, приїхавши в Київ, - наголошує Золотарьов,- хоче ... поставити 
на місце тих, хто виступає за незалежну Церкву, тих, хто почав говорити про 
примирення з Філаретом, виступає  за єдину Помісну Церкву». Голова УНА-
УНСО Юрій Шухевич наголосив: «Ми будемо протестувати проти того, щоб 
він вів себе в Україні як у себе дома». 

Прогнозуючи акції протидії приїзду Патріарха РПЦ Кирила в Україну, в 
Православно-Московській Церкві України висловлювали впевненість в тому, що 
«виконавча влада, і СБУ, і МВС мають слідкувати  за дотриманням законів, 
присікати екстремізм, захищати православних ієрархів... Відвернути провокації 
націонал-фашистів, - пишуть вони у своїй чорносотенницькій пресі, -  може 
тільки приїзд в Київ тисяч і тисяч рішуче налаштованих православних активістів, 
це зрозуміло кожному. Але чи приїдуть вони туди – це ще питання... Думка у всієї 
повноти Церкви з питання єдності з матір‘ю РПЦ має бути єдиною – від Львова 
до Донецька, її має  озвучувати кожний священик навіть найбільш віддаленої 
парафії» (Мир. - №24). 

Церква, яка у своїй назві має слово «Українська», відзначила урочисто 
перемогу військ Московського царя Петра І під Полтавою. Питається, чого 
цю дату календаря вона побачила, а не побачила і не відзначила 350-річчя 
перемоги гетьмана Виговського над російською раттю під Конотопом. Це зайвий 
раз засвідчує, що УПЦ МП не є Церквою Українською, як православні Церкви 
Київського Патріархату чи Автокефальна. Сумно усвідомлювати, що навіть глава 
УПЦ МП митрополит Володимир (Сабодан) взяв на себе місію благословення 
двадцяти байкаерів, які розпочали моторизований хресний хід, присвячений 300-
літтю Полтавської битви. Байкери везуть через Полтаву в Севастополь російський 
«триколор», подарений особисто Володимиром Путіним. В Полтаві байкери 
взяли участь в панахиді на полі Полтавської битви і встановили тут свій 
пам‘ятний хрест з написом: «Вічна пам‘ять воїнам, що поклали житя за віру 
Батьківщину!».Хоч акція байкерів і носила назву «Акції історичного 
примирення», але весь її сценарій засвідчує, що її слід було б назвати. То ж 
владика благословив зганьблення України і возвеличення бойової слави Росії, а 
відтак цим ще раз засвідчив достовірність путінівських слів, що УПЦ є 
«Російською православною Церквою в Україні». Чогось Церква забула дату 350-
річної перемоги гетьмана Виговського над україноненависними вояками 
російського царя. А варто було б і не забувати,якщо вона називається 
«Українською» (А.Колодний). 

Відкриваючи нові парафії, УПЦ МП зіткається із браком кадрів 
священнослужителів. Як зауважує Предстоятель Церкви митрополит 
Володимир (Сабодан), «почали відкриватися храми, з‘явилася можливість 
проводити богослужіння, а духовенства не вистачає; використовувалися заходи 
шляхом скорочених курсів, співбесід – прагнули як можна по швидше 
«народити» нове покоління священнослужителів, це дещо вплинуло загалом на 
наше церковне життя». Проте Церкву турбує її глибинка, найдальші і 
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малочисельні парафії, куди нині й калачем не заманиш  не лише модного 
проповідника, а й звичайного священика. При цьому православна преса 
наголошує: «Немає там ні масовості в  парафії, ні вигод, ні комфорту, ні навіть 
добрих доріг. А як же православні подвижники-місіонери сто, двісті і триста років 
тому виконували свою духовну місію  в Японії, Китаї, серед народів далекої 
Півночі, Кавказу, Сибіру, на Алтаї? До того ж, чинили вони це з ризиком для 
свого життя. Місія, як апостольство, завжди є однією з головних обов‘язків 
церковних людей» (Мир. - №24). 

Чеченський народ – мужній народ. На відміну від українців, він, хоч і 
маленький, відзначився самвідданою боротьбою декількох століть проти 
московських колонізаторів. Відтак його боцям за свободу слід віддавати честь і 
славу. В Дніпропетровській єпархії УПЦ МП вшановують завойовників-
загарбників народів Кавказу. Зрозуміло, що за наказом йшов воювати протии 
чеченців російський солдат Євгеній Радіонов. Але в тому, що його вбили чеченці, 
великого гріха з їх боку немає. Росіяни люблять цитувати Олександра Невського: 
«Хто з мечем до нас прийде, той від меча й загине». Незрозумілим тоді є те, чому 
це на теренах, колонізованих Московією ( мається на увазі Дніпропетровщина) 
проводиться турнір з класичної боротьби із присвятою його Є. Радіонову, а відтак 
фактично завойовницькій політиці Російської Федерації? 

З 27 червня богослужіння із Трапезного храму Києво-Печерської Лаври 
транслюються в Інтернеті. Трангсляція ведеться на сайті Лаври www. lavra. ua в 
суботу, неділю і святкові дні. Мотивувалося це так: «Ми надаємо можливість 
всім, хто з різних причин не може прийти на службу, безпосередньо приєднатися 
до спільної молитви». 

Єпископ Сумський і Охтирський УПЦ МП Євлогій не один раз відзначався 
своїми випадами на адресу українського національного відродження. Цей 
його «пунктик» викликав заслужену зневагу мислячої молоді регіону. І ось новий 
перл владики: Мазепа – зрадник і осквернитель православних храмів, навіть 
подібний до Адольфа Гітлера. Що стосується «зрадник», то це скоріше стосується 
самого владики, бо ж так нелюбити українське і шукати щось рідне в московсько-
православному, а не в київській православній традиції, може тільки особа такої 
якості. Мазепа Україну не зраджував, зраджує її Євлогій. Що стосується 
«осквернительства», то воно є хоча б у тому нехтуванні українською мовою в 
храмах, що є на українських теренах єпархії, до чого вдається владика, глаголячи 
церковно-слов‘янською, а насправді - зархаїзованою російською, бо ж то не мова 
Кирилла й Мефодія. А чи збудував владика стільки і таких храмів, як їх збудував 
в Україні Мазепа? Скоріше, що ні, а ті, що будуються на Сумщині, то без 
євлогійських грошей. А ось у порівнянні Мазепи з Гітлером пан Євлогій явно 
помилився, бо ж скоріше навіть гіршим фашистом щодо українців, ніж Гітлер, 
був Петро І. Згадаймо хоч би Батурин! А нищення української культури! 
Читаючи православні газети російських теренів, думаєш, як би до двору росіянам 
припав би цей Сумський влалика. Він же нищить на Сумщині українство гірше 
від німців (Нова Зоря. – № 17-18). 

Кафедральний собор Московсько-Православної Церкви Україгни буде 
найвищим серед православних храмів Європи – 120 метрів. Його будують 
біля станції метро «Либідська» в Києві. Будівництво завершать в 2011 році. 
Найвищі храми нині у католиків. Так Ульмський храм в Німеччині має висоту 
161,5 метри, а знаменитий Кьолнський – 157,4 метри. Із православних храмів 
найвищим нині є Храм Христа-Спасителя в Москві – 105 метрів. 

Сумська єпархія УПЦ КП прийняла Звернення з приводу підпалу 1 липня 
єдиного в Шостці храму цієї Церкви. У Звернення сказано, що в розташованій 
неподалік церкві Московського Патріархату постійно звучала пропаганда проти 
Київського Патріархату, лунали навіть погрози щодо «небратів» по вірі. Саме це 
спричинило попередні два підпали храму Київського Патріархату. Третій підпал 
виявився найбільш згубним, оскільки займиста речовина була вкинута у 
приміщення вночі. Будівля козацької церкви відновленню не підлягає: 
православним українцям Шостки, всупереч «сміттю Москви», прийдеться 
будувати новий храм. Давно вже плачуть каземати по лідерах московсько-
православних біляцерковних структур, а то й по декому із владик. Але відповідні 
органи зволікають з цим. Мовчать... А мовчанка – ознака згоди із злочинцем. 

Голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП архімандрит Кирило 
(Говорун) мав зустріч з керівником Державної служби туризму і курортів 
Анатолієм Пахлею. Йшла мова про організацію паломницьких турів в Україну з 
близького та далекого зарубіжжя. Сторонами досягнуто домовленості щодо 
створення спільних програм та організації паломницьких турів по Україні. 

У своєму інтерв‘ю «Церковній газеті» (№12) секретар Київської митрополії УПЦ 
МП протоієрей Віталій Косовський наголосив, що об’єднання в Україні 
наявних православних Церков в Єдину Церкву «можливе лише через 
покаяння відпалих». При цьому він сказав, що перепоною цьому процесу є 
«втручання держави». Але сьогодні такі об‘єднання «завдадуть шкоди самій 
УПЦ, оскільки в нашій Церкві багато супротивників такого об‘єднання. Ми 
можемо більше втратити, ніж отримати».На питання: «Як Ви можете пояснити, 
що багато сьогодні столичних священиків їздять на дорогих автомобілях і живуть 
в розкішних будинках? Чи не суперечить це вченню про некористолюбство 
православного християнина?», В.Косовський відповів так: «Священики обітниць 
некористолюбства не дають, та й на дорогих іномарках їздять одиниці. Не можна 
осуджувати людингу за багатство, як не можна виправдовувати через бідність. 
Історія знає багато багатих, які ділилися своїм багатством, і багатьох бідних – 
злостивих, заздрісних, егоїстичних. Якщо парафіяни подарували священику 
транспортний засіб, то не можна його звинувачувати у користолюбстві». 

Є рішення Синоду УПЦ МП, згідно якого православний вірянин може 
приймати ідентифікаційні коди. Проте є ще окремі вчорашнього дня 
священики, які з амвона проповідують, що коди не потрібно брати, а тих, хто їх 
взяв, не допускають до причащання. Протоієрей Віталій Косовський так пояснює 
це: «Є рішення Священного Синоду. А якщо священики не згодні, то, мабуть, 
вони хочуть показати своє удаване благочестя, сподіваючись таким чином 
підняти свій авторитет серед народу. Таїнство Хрещення передбачає участь у 
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церковному житті, і жоден священик не має права заборонити це» (Церковна 
газета. –«12). 

На хуторі Буда в козацькому краї на Чигиринщині буде збудовано перший храм на 
честь праведного Петра Калнишевського. Це неподалік від тисячолітнього 
дуба Максима Залізняка. В червні владика Черкаський УПЦ КП Іоанн освятив 
місце під будівництво. 

Виступаючи на черговому вмпуску Київської православної духовної академії УПЦ 
КП її ректор митрополит Димитрій (Рудюк) наголосив: «Сьогодні від 
випускників і кандидатів у священство вимагається ще й складання іспиту 
на те, чи здатні вони по-справжньому відстоювати нашу святу справу – 
побудову в Україні єдиної Помісної Православної Церкви. Ця справа 
особливо вагома ще й тому, що звідусіль нам намагаються сьогодні нав‘язати 
особливі умови і змінити наш статус не без допомогои іноземних православних 
юрисдикцій... Тому нам в цьому потрібно проявити стійкість і патріотизм, 
виплеканий нашою тисячолітньою історією і місією Києва як другого 
Єрусалиму» (Голос Православ‘я. - №13). 

 
СВІТ ГРЕКО- І РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 

 
В липні до Києва з далекої Австралії, із Сіднея, прибули дві сестри з місцевого 

монастиря василіанок – Анісія і 
Софронія. Вони прибули не одні, а із 38-
ми школярами, які навчаються в 
українській школі, що працює при 
монастирі і  греко-католицькій парафії у 
Лідкомбе. Групі австралійських українців 
пощастило побувати і відвідати не лише 
історичні і духовні об‘єкти Києва, а й 
проїхати із цією метою майже всю Західну 
Україну. Назвемо лише міста  - Львів, 

Івано-Франківськ, Дрогобич, Чернівці, 
Хотин, Кам‘янець, Трускавець. Побували 
гості і в селі Івана Франка Нагуєвичах, у 
святині греко-католиків у Зарваниці. Сестри 
відвідали Відділення релігієзнавства ІФ 
НАНУ . Під час зустрічі часто згадувалося 
дороге для Відділення ім‘я його почесного 
наукового співробітни  ка отця Івана 
Шевціва. 

Як відомо, унію, як принцип досягнення єдності, одностайно засудили римо-
католики, православні і греко-католики. В оцінках Берестейської унії не існує 
однозначність. З‘ясовуючи зміст цього, глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар 
наголосив: «Ми засуджуємо незрозумілі відношення такої помісної Церкви, як 
наша, до Римської Церкви. В розумінні, що це відношення повинно бути 

відношенням сопричастя. Сопричастя – це форма єдності, де респектується 
специфіка кожної помісної Церкви, де поняття латинізації, поняття вищості 
латинського обряду відкидається. Уніатизм у формі такого підкорення, не у 
значенні юридичного, а у значенні перш усього духовного підкорення, є 
несприйнятливим. Це не є в дусі Христової Церкви… Багатьом людям в 
латинській традиції здається, що існування помісної Церкви в повному значенні 
цього слова противиться церковній єдності, що це немов би відколення помісної 
Церкви, певної групи християн від тої вселенської єдності. Це – неправильно. 
Сопричастя, в повному значенні цього слова, є справжньою єдністю людей, які 
респектують культуру й усе іншне, що властиве й іншим помісним Церквам» 
(Патріярхат. - №3). 

Виповнилося вісім років з тих днів, коли в Україну приїздив Папа Іван Павло 
ІІ. Як зустрічвли його в Києві? По-різному. «Як зараз бачу: бабусі з молодечим 
блиском в очах і хоругвами в руках ідуть Хрещатиком, здається навіть проїзжою 
частиною, - згадує журналіст Юлій Луканов. – Їх супроводжують священики в 
рясах. Вони співають усіляких релігійних пісень, але просто таки революційними 
голосами. Ледь не мотив «Вихри враждебные вются над нами...». У них плакати, 
на яких написано, що до нас їде сам антихрист. Під антихристом мався на увазці 
Папа Іван Павло ІІ, який тоді збирався відвідати Україну. Ось так деякі вірні 
Православної Церкви Московського Патріархату зустрічали Понтифіка. Замість 
миру пропонували ідеологічну івійну». «Однак намагання з боку Московського 
Патріархату диктувати, хто може, а кому не дозволено відвідувати нашу державу, 
- наголошує тодішній голова прес-служби католицьких церков А.Васькович, - не 
сприйняло ні українське суспільство, ні міжнародна спільнота. Тим більше, що 
Папа Римський хотів зустрітися зі своєю паствою в Україні – греко- та римо-
католицькими християнами» (Газета по-українськи. - №91). Єпископ УПЦ МП 
Павло навіть «молився за те, щоб папський літак не приземлився в Києві або з 
ним щось трапилося». І ось, не маючи ні стида, ні совісті рать священиків із 
Церкви Московського Патріархату, очолювана архієпископом Львівським 
Августином прийшла до Апостольської нунціатури на відзначення річниці 
приїзду Івана Павла ІІ в Україну, а також трьохріччя знаходженя на папському 
престолі Бенедикта ХУІ. Хоч би в сірка очі позичили... Інші Православні Церкви 
України, які не перечили проти приїзду Папи в Україну, прийшли на зустріч з 
ним в філармонію, на прийом в нунціатуру не були запрошені. А може туди 
запрошують лише тих, хто виступає проти папських візитів ? То ж власне 
українським православним Церквам це слід врахувати з тим, щоб їх 
представників в наступному запрошували на прийоми в нунціатуру. Іван Павло ІІ 
чомусь не вважав зазорним зустрітися з предстоятелями цих Церков під час 
відвідин України, а ось для Апостольської нунціатури цей вчинок Понтифіка 
чомусь нічого не означає. Не хочете запросити із-за якоїсь не канонічності 
представників з УПЦ КП й УАПЦ, то нікого з православних спільнот не 
запрошуйте. До того ж, для Московського Православ‘я неканонічною є й УГКЦ, 
але ж вони на прийом запрошуються. 
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17 років очікувала Дніпропетровська громада римо-католиків повернення їй 

будівлі костьолу св. Йосипа. І ось нарешті обласний господарський суд прийняв 
ухвалу – передати будівлю громаді. Суд зобов‘язав американську корпорацію 
«Дагзбері Інк» повернути будівлю «з чужого незаконного володіння». Ще в 1998 
році її було з волі обласної ради, якою тоді керував П.Лазаренко продано якійсь 
панамській компанії. Незвавжаючи на те, що цю угоду було визнано незаконною, 
будівлю встигли декілька разів перепродати. Останнім був якийсь 
«добросовісний покупець» із Каліфорнії, який здавав її в оренду різним 
структурам, навіть партії соціаліста Олександра Мороза. Щоб не віддати будівлю 
її законному володарю, з костьолу знесли дах, незважаючи на те, що це сприяло 
пошкодженню унікальних фресок, які були на стінах. Хоч каліфорнійському 
власнику міська влада пропонувала взамін дві земельні ділянки в центрі 
Дніпропетррвська, але він був невблаганним. На нього не діяло моління біля стін 
храму громади римо-католицьких вірян, звернення віруючих і ксьондзів з 
проханням повернути храм. Оскільки угода про продаж костьолу була незаконна 
зразу ж, то всі подальші її перепродажі також були незаконні. Парафія планує 
відновити старовинний храм за свої кошти. 

Апостольська нунціатура купила в центрі столиці земельну ділянку площею 
0,2349 га. Вона знаходиться в Києві по вулиці Тургенівській. На цій ділянці стоїть 
чотириповерхова будівля із мансардою, в якій з 1996 року розміщене Ватиканське 
посольство. Нині Апостольським нунцієм в Україні є архієпископ Іван Юркович. 
Документ про купівлю передав послу мер Києва Леонід Черновецький під час 
відзначення в посольстві третьої річниці приходу на папський престол Бенедикта 
ХУІ і річниці перебування в цій будівлі покійного Папи Івана Павла ІІ під час 
візиту його в Україну. На подвір‘ї нунціатури стоїть пам‘ятник Понтифіку. 
Характерно, що на цьому прийомі були присітні представники УПЦ МП, пресс-
секретар якої вже говорить про тисячні протестні колони під час приїзду в 
Україну за запрошенням Президента нового Папи, і не було жодного із власне 
українських Православних Церков. То ж маємо подвійну бухгалтерію в дії. 

В Борисполі на вулиці Горького на одному з будинків рік тому з’явилася табличка 
«Місійне згромадження Служниць Святого Духа». Згромадження сестер з 
такою назвою виникло ще в кінці ХІХ століття у Нідерландах як течія в римо-
католицизмі. Нині у різних країнах світу працює близько 3-х тисяч сестер. Вони 
виконують роботу волонтерів: навчають людей грамотності, працюють 
медсестрами або в центрах безпритульних дітей та ін. Головна настоятелька 
Місійного згромадження знаходиться нині в Римі. Звідти й надходить 
фінансування до поселень сестер у різних країнах. Настоятелькою монастиря в 
Борисполі є сестра Ермілінда – уродженка Індонезії, яка, що надто похвально, 
вільно володіє українською мовою. Мешкає в будинку 6 сестер і 3 молоді дівчини 
з Хмельниччини, які готуються до обітниці. Черницями цього згромадження 
можуть стати лише незаймані жінки. Неодмінними атрибутами сестер є каблучка, 
хрест на грудях, а також довге плаття (хабіт) і головний убір (вельон). Де б не 
були сестри, вони завжди повинні носити такий свій одяг. Пріоритетом 
згромадження є праця у соціальній сфері. Дві сестри із бориспільської спільноти 

двічі на тиждень задіяні в будинку для престарілих в селі Ревне. Сестра Наташа 
працює в пологовому будинку райлікарні акушеркою. Сестри не агітують 
вступати до них у монастир. Вони спокійно сприймають належність людей до 
будь-якого християнського віросповідання. До речі, всі сестри монастиря мають 
вищу освіту. Вони постійно поповнюють свої знання, зокрема і з тих сфер, в яких 
вони задіяні при соціальному служінні. Своїм покликанням сестри вважають - 
віддати своє життя служінню Богу і людям. «Чомусь думають, що ми, черниці, 
говоримо тільки про релігію. Це не так. Я розповідаю про СНІД, як від нього 
уберегтися, як допомагати хворим», - говорить сестра Ермілінда, яка має освіту 
вчителя і закінчила курси про СНІД в Новій Гвінеї.  

Відомо, що в Італії нині перебуває на заробітках не менше 400 тисяч (з них 
легально – понад 125 тисяч) українців, зокрема з регіону поширення греко-
католицизму. Церква навіть призначила Апостольським адміністратором по 
Італії та Іспанії владику Діонісія Ляховича. Проте не всі наші заробітчани мають в 
цих країнах легальний статус. Нині їх ситуація значно погіршилася. Італійський 
парламент прийняв закон «Про забезпечення громадської безпеки», яким 
прирівняв нелегальних іммігрантів до кримінальних злочинців. За це їм загрожує 
ув‘язнення. Кожного пійманого нелегала на початках ще й оштрафують десь на 
10 тисяч євро.Закон засудили не лише всі правозахисні італійські організації, а й 
відомі діячі Католицької Церкви. Певно що в якийсь спосіб на цей факт мала б 
зреагувати і Греко-Католицька Церква України, інші Церкви України, зокрема 
православні. 

 
ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ 

 
8-15 липня поблизу Малина на Житомирщині Всеукраїнський союз церков 

Християн віри євангельської провів ХІІ з’їзд молодих євангельських 
християн України. Християнський табір «Юність» зібрав більше трьох тисяч 
молодих євангельських християн. Мета заходу – піднесення християнських 
цінностей в свідомості і щоденному житті української молоді. Такі щорічні з‘їзди 
у Церкви стали традиційними і приймають молодь не тільки з України, а й країн 
СНД та Європи. 

Якщо зігнорувати ту біду, в яку попала Олена Гречко, втративши житло і 
залишившись на вулиці з трьома неповнолітніми дітьми, Турчинов як 
державний службовець, ще міг би це зробити (і тот ні, бо ж під час виборів 
бвгвто доброго обіцяв виборцям), а ось як послідовник баптизму, пастор цієї 
конфесії, він, слідуючи вченню Ісуса Христа про любов до ближнього, мав би 
якось відгукнутися на її лист-прохання. Адже6 тут має місце не «ілюзія страху», 
а дійсний страх жінки. Троє діток, двоє з яких інваліди, а третій із серйозним 
захворюванням легень… Махінації судової влади, грубе порушення Міжнародної 
конвенції «Про захист прав дитини», нехтування факту оплати О.Гречко житла, 
де вони нині проживають, та ін. Олена Гречко, будучи глибоко віруючою 
людиною, ще вірить у справедливість. Саме тому вона й звернулася за 
допомогою до Олександра Турчинова. Тим більше, що в фільмі «Ілюзія страху», 
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який нещодавно вийшов на енкран, епізодичні ролі зіграли діти Олени Гречко 
семирічна Ліля і п‘ятирічна Вероніка. Звернення родини до баптиста-віце-
прем‘єра так і залишилося непочутим. То ж чи нормою життя для нього є 
Христова заповідь про любов до ближнього? (Україна молода. -25 червня). 

Церква Адвентистів сьомого дня щотижня в Коломийській виправній колонії 
проводить заняття із вивчення Біблії, на яких завжди присутні 15-20 
колоністів. Керівництво колонії вбачає в цьому реальну допомогу у спрямування 
ув‘язнених на вірний життєвий шлях. В колонії вже є 9 осіб, які прийняли водне 
хрещення як адвентисти. 

В Донецькому об’єднанні Церкви Євангельських християн-баптистів декілька 
років тому виник конфлікт між пасторами ряду Церков і обласним 
управлінням. Це завершилося діотрефством, коли чорне стає білим, а біле – 
чорним. Діотрефи воюють проти небажаних їм осіб. На проведеній в Донецьку 
конференції йшла мова про діотрефство, яке слід долати. Подавши заяву на 
звільнення з посади ст. пресвітера області, С.Карпенко значно змінив ситуацію в 
баптизмі регіону. Обрано нового старшого пресвітера по області - С.Корнуту, 
секретарем - М.Нагірняка. В обласну спільноту повернулося 8 із 11 церков, які 
вийшли з обласного об‘єднання. До останнього С.Корнута працював у Києві 
заступником голови Союзу ЄХБ України. В новообрану раду ввійшли люди з 
різними поняттями, але децентралізація керівництва, визначення конкретних 
обов‘язків кожного при визначенні опікування ним одного із утворених відділів 
залишить менше часу кожному для з‘ясування відносин й аналізу чужих помилок 
(Христианская газета. – №6). 

Незадовго до своєї смерті Ісус Христос заспокоював своїх учнів такими 
словами: «Те, що говорю я вам, говорю всім: бадьоріться!» (Мк 13:37). Для 
щорічних конгресів, які будуть проводитися по всьому світу впродовж 2009-2010 
років свідки Єгови обрали тему «Бадьоріться!». До праграми конгресів входять 
теми: «Християнська сім‘я має бадьоритися»; «Бадьоріться, наслідуючи Ісуса 
Христа»; «Чекаючи дня Єгови, бадьоріться» та ін. Свідки Єгови України провели 
конгреси «Бадьоріться!» в різних містах країни 3-5 квітня. На них могли бути 
присутні всі бажаючі. 

Адвентистське Агентство Допомоги і Розвитку скорочено позначають 
абревіатурою ADRA . За 15 років діяльності Агентства в Україні виконано 
десятки різноманітних проектів на суму понад 2 мільйони доларів. На 30 тисяч 
роздано різдв‘яних подарунків у 18 областях країни. Передано сотні одиниць 
медичного обладнання для лікарень країни, взято під опіку сотні кризових сімей. 
Утворено й забезпечується діяльність двох дитячих будинків сімейного типу, де 
здобуло шастя 15 дітей (Знамение времени. – 2008. - №3). 

В радянські часи у своїх сусідів-баптистів Демиденків у Білозір‘ї я бачив їхній 
часопис, на титульній сторінці якого з карти СРСР виривалася тигряча пасть. Цим 
засвідчувалася та небезпека, яка прийшла в країну у зв‘язку з її атеїзацією. Тепер 
я бачу перше число часопису «Адвентистский вестник» за цей рік, на 
титульці якого всупереч уже майже двадцятирічним реаліям розпаду того ж 
СРСР подається його карта та ще й у червоному кольорі – кольорі СРСР. 

Тут вона звучить як карта так званого Євроазійського дивізіону АСД. То ж немає 
вже Союзу, а деякі діючі в Україні конфесії плачуть за ним у свій спосіб. Одні 
говорять про канонічну територію Московського Патріархату, другі – про єдиний 
віросповідний простір бога Перуна, треті – про якусь євроазійську єдність. З тієї 
червоної карти на мене вже дивився ненависницький звір нашої незалежності, 
який нібито заганяв нас, українців, знову у якусь колоніальну неволю, в нову 
російську імперію. Слава Богу, що в Україні є протестантські конфесії, які вже не 
діють в інституційних структурах колишнього Союзу. Насамперед тут добре 
слово варто сказати на адресу Церкви Християн віри євангельської (А.Колодний). 

 
ХАРИЗМАТИ УКРАЇНИ 

 
У Церкві «Посольство Боже» з’явилася справжня аферистка. Різними 

обманними шляхами Жанна Кисіль спонукала одновірців брати під заклад своєї 
квартири кредити і давати їй нібито під купівлю заводу із виготовлення 
консервних банок. Уже нею ошукано 30 осіб. У них Кисіль виманила до 8 млн 
доларів. Помічник старшого пастора «Посольства Божого» Сандея Аделаджі  
Олена Добровольська це прокоментувала так: «Наша релігійна організація 
жодного відношення до комерційних відносин  прихожан не має.  Люди 
знайомляться. У них виникають спільні інтереси. Керівництво Церкви 
спробувало вплинути на Жанну Кисіль, щоб вона повернула людям гроші. Але 
«Посольство Боже» - не суд і не правоохоронні органи. Наші можливості 
обмежені» (Газета по-українськи. - №101). 

Посол Нігерії в Україні пан Касаї так оцінив діяльність свого земляка Сандея 
Аделаджу в Україні: «З боку правоохоронних органів й української влади з 
питань, що стосуються діяльності Сандея Адераджі, до нас ніхто не звертався. Він 
– шановна людина, пастор, він робить Божу справу. Я не розумію звинувачень на 
його адресу. Якщо хтось говорить, що він винуватий, то спочатку сформулюйте 
звинувачення, а потім доведіть справу до відкритого суду. Аделаджа міг радити 
своїм прихожанам вкладати кошти в інвестиційні компанії, але ж вони могли це 
робити добровільно. Поки що відсутні докази, що в цьому мав місце якийсь 
кримінал, ми не можемо говорити, що ця людина є злочинець. Я один раз був у 
нього в церкві, я бачив велику кількість людей, які перестали вживати наркотики 
завдяки його церкві. Я вважаю, що це позитивне явище. Мені здається, що щодо 
Аделаджі є елементи політичного переслідування з боку влади» (Сегодня.- 3 
червня). 

Скандал щодо причетності Сандея Аделаджі до фінансових пограбувань вірян 
Церкви «Посольство Боже» продовжується. При цьому виникла ще одна з 
його сторінок: збори коштів у «Фонд Рейчел» - бабці Сандея, яка живе в Нігерії. 
Нібито ці гроші вона буде витрачати на будівництво дороги і школи. 
Поширюється інформація, що якась 83-річна киянка продала свою квартиру на 
Лютеранській вулиці (а це – центр столиці) і передала гроші у цей фонд. Хоч їй і 
обіцяли пожиттєве утримання, але нині вона не має ні житла, ні грошей (Сегодня. 
- №150). 
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Головне слідче управління МВД України задіяне у розслідуванні справи «Кінгз 

Кепітал» і пастора Церкви «Посольство Боже» Сандея Аделаджі. По справі 
нині арештовано трьоє. Це – екс-директор КК Бандурченко і ще двоє, які 
витряхували мішки з грішми, які привоили до них із зібрань, рахували... А це 
були десятки мільйонів доларів.Ще четверо приягнуті до відповідальності. Серед 
них – Сандей Аделаджа. Як сказав слідчий по справі С.Шуваєв: «Пастори й 
активні парафіяни Церкви, імена яких називають потерпілі як винуватців своєї 
біди, допитаняі нині як свідки. На сьогодні проти пастора Сандея Аделаджі 
виголошене і розслідується кримінальна справа, його звинувачують за ст.190 ч.4 
КК України. Звинувачується він у груповому махлярстві: знав, що КК – піраміда, 
але радив людям нести туди свої збереження. Сандей знаходиться під розпискою 
про невиїзд., регулярно, два рази на тиждень з‘являється на допит. Допитано вже 
1700 потрерпілих, а заяв є біля 2,5 тисяч. Суд почне працювати скоріше на 
початку 2010 року. На сьогодні Церква «Посольство Боже» є єиною, де активно 
пропагується «економічна складова» прямо з трибуни. Сандей, як це засвідчує 
його недавній сподвижник пастор Володимир Жукотанський, поклав в основу 
свого вчення так зване «Євангеліє розквіту». Звідси й заклики до збагачення, але 
шляхом передачі наявних коштів тим, на кого вкаже Церква. Однак адвокат 
Боднарук зауважує, що сам Сандей при цьому чинив обережно: сам він гроші не 
брав. Він пропагував духовні цінності, а вже його помічники рекламували фірми і 
послуги, збирали гроші. Все це робилося в його присутності (Сегодня.- 17 липня). 

24-28 червня у Київському палаці спорту відбулася перша Всезагальна молитва 
«За пробудження». Організаторами молитви виступили понад двадцять союзів 
християнських євангельських церков та місій України. П‘ять днів поспіль тисячі 
християн різних церков молилися і постилися за спасіння та духовне відродження 
слов‘янських народів, а також за вихід наших країн з соціально-політичної та 
фінансово-економічної кризи. Враховуючи всенародний і міжконфесійний 
характер молитви, на неї були запрошенгі представники вищого духовенства всіх 
християнських конфесій, деномінацій і церков України, інших пострадянських 
країн, хоч вони й знехтували цим запрошенням. Своїм словом із учасниками 
Всезагальної молитви «За пробудження», окрім українських єпископів, 
поділилися відомі у всьому світі Божі служителі: Рік Джойнер - лідер і засновник 
служіння «Монінг Старий Міністріс», Рік Реннер - президент Асоціації «Блага 
Звістка» (Росія), Майк Бікл - лідер і засновник молитовного руху «Міжнародний 
Дім Молитви» (США), Пол Зінк - єпископ Союзу Християнських Церков «Нове 
Життя», Шерон Зінк - пастор Союзу Християнських Церков «Нове Життя» 
(Джексонвіл, США). Всезагальна молитва «За пробудження» тривала щодня з 
10.00 до 21.00, транслювалася в прямому ефірі по телеканалу CNL та в Інтернеті. 
Також в рамках заходу були показані сюжети з ряду країн СНД, Європи та США, 
де в ці дні люди також молилися за Пробудження в слов‘янських народах. Хвалу і 
поклоніння під час Всезагальної молитви «За пробудження» вели зведений 
церковний хор, музичні групи десятків церков України, а також Пол Уїлбур 
(лідер служіння месіанського поклоніння, США) та Андрій Кочкін (пастор 

церкви «Божа Сім'я», Латвія). 25 та 27 червня 2009 року відбулися зустрічі всіх 
пасторів – учасників Всезагальної молитви «За пробудження». 

 
МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ 

 
24 червня в Духовному Управлінні мусульман Криму під головуванням муфтія 

Криму Еміралі Аблаєва відбулося засідання Ради представників духовних 
управлінь і центрів мусульман України при Держкомнацрелігій. Характерно, 
що до Ради прилучилася четверта мусульманська спільнота – Духовний Центр 
мусульман України (Донецьк). Продовжує ігнорувати Раду Духовне Управління 
мусульман України, очолюване Ахмедом Тамімом. На засідання йшла мова про 
розподіл квоти чисельності паломників до Саудівської Аравії на 2009 рік. 
Утворено Оргкомітет паломництва, до якого ввійшли від кожного духовного 
управління по одній особі. 

Згідно результатів досліджень Центру імені Розумкова, 97,8% кримських татар 
вважають себе мусульманами. 20% із цієї кількості вважають, що мусульманин 
має прагнути до перебудови країни за принципами ісламу, ще 25,6% - добиватися 
відновлення Халіфату. 11,4% кримських татар бачуть Крим незалежною 
державою. 67,9% татар вважають, що нині у них недостатньо можливостей для 
виховання дітей в традиціях свого народу. 

ДУМУ Умма і газета цього об’єднання також називається «Умма». То ж що 
означає це слово? Муфтій спільноти Саід Ісмагілов на таке питання відповів так: 
«В одному з аятів Корану є слова: «Нехай станете ви громадою (уммою), що 
закликає до добра, спонукає до праведного й забороняє негідне – такі будуть 
щасливі» (Коран 3:104). Ми повинні бути тією спільнотою – уммою, яку Господь 
згадує в Корані, саме тому ми й вирішили так назвати духовне управління. Нині 
воно об‘єднує 14 громад. Українці висловлюють своє почуття вдячності «Уммі» 
за те, що, рахуючись із суверенністю України і наявністю у неї своєї державної 
мови – української, газета «Умма» виходить українською мовою. 

Висловлені активістом визвольного руху поволжських татар Навісом Кашаном 
в його інтерв’ю газеті «Україна молода» (2 червня) застереження, що 
керівництво Всеукраїнського татарського культурного товариства «Туган Тел.» і 
утвореного при ньому «Київського муфтіяту» мають проросійську, а не 
проукраїнську налаштованість, що вони «бояться національного руху українців», 
засвідчує характер діяльності означених інститутів в структурах представництва 
російських «соотечественников» в Україні, нагородження російською владою 
керівників цих організацій. А, як відомо, діяльність російської організації 
«соотечественников» зорієнтована на формування ідеї повернення колишніх 
республік Союзу до якоїсь нової, Росії підпорядкованої спільноти, нового 
різновиду Союзу, але з тими ж витонченими виявами колоніального 
підпорядкування. То ж тільки незрозуміло, яке відношення мають татари до 
спілноти «российских соотечественников». Якщо вже і йде мова про 
«соотечественников», то має йти вона про «татарских соотечественников», а не 
російських. А так маємо в нашій країні «слуг чужого Отечества", який ще й 
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претендує «на формирование сильного действующего русского мира». І чому це 
раптом ті, хто проживає на теренах України, є «российскими гражданами, 
проживающими за пределами родины», про права яких треба турбуватися 
(Дуслык. – Липень-серпень). То ж може правим є Навіс Кашан, що то під 
виглядом національних меншин російських теренів в Україні діють провідники 
імперської політики Російської влади щодо України. Татарські спільноти мають 
виявляти в Україні інтереси волзьких татар, волзько-татарського народу, доля 
якого на теренах Російської колоніальної імперії багато в чому нагадує долю 
колонізованого Московією українського народу. Вітаючи учасників 
національного свята Сабантуй, Президент Татарстану М. Шаймієв вітав 
татарстанців. Він, як в душі татарин, не наголошував на «российской 
соотечественности», а сказав: «Об‘єднуючи в собі традиційні риси давнього 
святкування і сучасні тенденції культурного розвитку, Сабантуй водночас є 
яскравим прикладом наступності, символом взаєморозуміння і єднання 
татарського народу». На щастя наше, діючі в Україні товариства інших 
національних меншин так не затурбовуються «российскими 
соотечественниками», як волзько-татарське. То ж, шануючи титульну націю (це б 
то українців) і сприяючи її національному відродженню, треба піклуватися про 
долю татар в Україні, а не тих, хто їх і нас, українців, колонізував. Живучи в 
Україні, треба шанувати її незалежність і самобутність. У зв‘язку з цим виникає 
питання: маючи в Україні духовний центр татар-мусульман Поволжя, для чого 
треба було утворювати ще один? Чи для вдоволення чиїхось амбіцій, а чи ж для 
духовного окормлювання діяльності, справедливо засудженої Навісом Кашаном.  

Київ відвідав президент Федерації ісламських організацій Європи Шакіб 
Бенмахлюф. Під час бесіди в ДУМУ Умма він наголосив, що мусульмани 
України – частина мусульманського європекйського співтовариства. Він високо 
оцінив активність ісламського відродження й високий рівень суспільної 
діяльності мусульман України. Йшла мова й про прийняту недавньо Хартію 
мусульман Європи. Цей статут мусульман сьогодні є найважливішим 
документом, що сприяє налагодженню здорових добросусідських відносин із 
європейським багатоконфесійним співтовариством. До ФІОЄ входять 
мусульманські спільноти з 28 країн. 

Соборну мечеть у Сімферополі побудують на тому місці, яке було обране й 
затверджене рішенням Сімферопольської міської ради. При цьому буде 
знехтувано хитрування різних політичних і конфесійних структур., бо ж закон 
зворотньої сили не має. Про це заявив постійний представник Президента 
України в АРК Леонід Жунько. При цьому він наголосив, що якщо вирішенню 
питання й надалі буде перешкоджати міська рада, то прийдеться «вирішувати цю 
справу через судові органи». 

Голова Меджлісу кримськотатрського народу Мустафа Джемільов відкинув 
звинувачення в ісламському екстремізмі, які часто звучать на адрему його 
народу. «Імперіалістам вигідно ототожнювати національно-визвольні змагання з 
націоналізмом стосовно українців і з ісламським фундаменталізмом стосовно 
татар. Але в сучасному світі люди мають право на віросповідання, і кримські 

татари також. Серед кримськотатарського народу є й християни» (Газета по-
українськи. - №93). 

 
НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ 

 
Київ гучно відсвяткував Купалу. Купальське багаття горіло в музеї «Пирогово». 

Сюди приїздили фольклорні колективи з Київської, Житомирської, Вінницької та 
Чернігівської областей. На Оболоні проводилися традиційні купальські обряди, 
виступав етноколектив «Дай Боже». На Трухановому острові присутніх 
пригощали куличами, спеченими за старими рецептами. Були стрибки через 
вогонь, плетіння і спускання на воду вінків та ін. В центрі Києва виступали 
фольклорні колективи, які показували сцену «Ой, на Івана, ой, на Купала». Проте 
знавці язичницьких традицій застерігають, що свято це слід відзначати не в ніч з 6 
на 7 липня. Керівник однієї із язичницьких спільнот Володимир Куровський 
зауважив: «Гадати й стрибати через багаття треба було 21-24 червня, коли 
найдовші дні і найкоротші ночі. Івана Купала народ співвідносить з Днем Івана 
Хрестителя, помилково святкуючи це в липні». Православна Церква взагалі 
негативно сприймає Купала. «Дикі купальські святкування йдуть всупереч 
християнському вченню. Святкувати Купала – творити гріх»,- сказав прес-
секретар УПЦ МП Василь Анісімов. Відтак треба не веселитися, а занудно 
співати «прости» і «помилуй» (Сегодня. -6 липня). 

Нарешті вирішене питання про місце побудови в Києві храму Вірменської 
апостольської Церкви. Для мера Черновецького мало було законів України про 
право організацій різних віросповідань на побудову своїх будинків молитви. 
Прийшлося втручатися у вирішення питання побудови храму послу Республіки 
Вірменії в Україні, хоч таке втручання вже є порушенням посольських прав. 
Ділянку землі Вірменській церкві виділили на Харківському масиві. На цей час в 
Києві діє лише невеличка капличка цієї Церкви, яка вміщує до 10 осіб. А в 
українській столиці живе більше 30 тисяч вірмен. 

В день літнього сонцестояння, коли день найбільший, а ніч – найменша, 
українські язичники відзначають свято Купала. Цього року в ніч із суботи на 
неділю (22-23 червня) прихильники стародавніх вірувань Києва розпалили на 
березі озера велике багаття, стрибали через нього кидали вінки на воду й шукали 
цвіт папороті. Саме в день літнього рівнодення , а не 7 липня, його нібито дійсно 
можна знайти. Ставши навколо багаття, рідновіри піднесли руки до Сонця, 
прочитали молитву і просили благословення. Як жертва богам, були покладені у 
вогонь хліб і трав‘яна настоянка – мед-сура. Жриця Ярина підходила до кожного 
з учасників свята з хлібом на рушнику. Вони, торкнувшись хліб рукою, 
замовляли два бажання: одне – для своєї родини, а друге – для свого краю. 
Багатим на різноманітні обряди було святкування. Особливо всім сподобався 
обряд вогняного колеса. Колесо зробили із лози, обмотали його соломою і 
скріпили воском. Потім хлопці запалили колесо і пустили його з бугра котитися в 
озеро. «Ось гляньте: це вогняне коло котиться униз і нагадує Сонце, яке заходить 
за обрій, - розповідає рідновір Оріслав. – Це колесо символізує бога Сонця, і ним 
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ми освятили воду». Вогняне колесо плило озером і ще довго горіло. Це означало, 
що найкоротша ніч почалася. А ось зроблена з верби Марена швидко пішла під 
воду, що свідчило про хороший врожай цього року (Експрес. – 23-24 червня). 

На Житомирщині відтворили язичницьке свято Купайла на березі річки Случ 
на місці давнього городища Возвягель. Місто це було зруйноване Данилом 
Галицьким в ХІІІ під час його походу на Київ. Потім на протилежному березі 
річки утворилося місто Новоград-Волинський. Основне дійство відбулося перед 
статуєю Світовида. Коли стемніло, то на центральній галявині древнього 
городища запалало купальське вогнище, перестрибнути через яке не бракувало 
сміливців. Всі учасники свята з різних районів Житомирщини підготували свої 
театралізовані виступи. Здебільшого виступали фольклорні колективи, які 
знаються на древніх обрядах, піснях та звичаях. 

Купальські гуляння цього року були найбільш велелюдні. В багатьох містах і 
селах громади прихильників української давнини і рідної віри виходили десь на 
берег озера чи річки, розпалювали багаття, здійснювали купальські обряди тощо. 
Активно прилучилися до їх організації рідновірські громади різних конфесій. У 
святі Івана Купайла поєдналися дві релігійні традиції. Немає якогось Івана 
Купайла. Є Іван і є Купайло. Але все це дратувало православну Церкву. 

4-5 липня у Ржищеві відбувся фестиваль «Трипільське коло». Під час фестивалю 
його учасники могли дізнатися про стародавнє мистецтво, виготовити власноруч 
«трипільського» глечика чи ляльку-мотанку, побудувати гуртом хату з глини й 
соломи. Це - деякі фрагменти фестивалю. Цього року на фестиваль з‘їзджалися 
барабанщики із всієї України. Адже за атрибут стихії землі (якій присвячено 
цьогорічний фестиваль) обрано барабан. Стихія землі була представлена роботою 
на землі й із землею. Ще одним символом цьогорічного дійства став образ жінки, 
яка асоціювалася у трипільців із родючою землею. Фестиваль «Трипільське коло» 
має чотирирічний цикл: кожен рік присвячений одній із чотирьох стихій природи: 
Воді, Землі, Вогню,Повітрю (Україна молода. – 6 липня). 

Мікроб гетьманства роз’їдає РУНВіру на українських теренах. На цьому 
наголосив нещодавно, відвідавши Україну, рунтато із США Боголюб 
Свириденко. Як пише смілянин Святослав Вівчарик із Сміли: «Я щиро поважаю і 
визнаю заслуги у поширенні РУНВіри Рунтата Володимира Смотрителя, Рунтата 
Святослава Щербини, Рунтата Богдана Савченка і навіть Рунтата Володимира 
Чорного та Рунтата Святомира Шмиголя. Я не бачу перешкод жодних в 
об‘єднанні під одне Священне знамено їх і членів їх громад». «По великому 
рахунку об‘єднувати нема кого, - заявляє Рунтато Мирослав Марченко. – Всі 
сповідники РУНВіри давно об‘єднані та вони і не роз‘єднувалися. Роз‘єдналися 
керівники і тепер, щоб був єдиний Центр РУНВіри потрібно цим керівникам чи 
керманичам, чи головам об‘єднатися чи приєднатися: ось тут і проблема. Цю 
проблему можна було б вирішити за день, обрали б керівниками ОСІДУ 
хмельничан і крапка. Та на це потрібна згода львів‘ян, черкащан, полтавчан, 
одеситів та інших, для того і потрібно провести Священні Ради всіх течій і 
одержати згоду всіх сповідників РУНВіри. На зібранні керівників Хмельницька, 
Києва, Львова, Запоріжжя, Черкас, Дніпропетровська була пропозиція, щоб 

кожна гілка провела Священну Раду, де були б представники з інших міст і 
громад. Ніби всі погодилися, але хмельничанами це було проігноровано. З боку 
хмельничан посипалися хитрі професійні пропозиції...». Однією з причин 
розбрату є статути спільнот. Їх діє чотири – 10992 року, Черкаський, 
Хмельницький і Київський, розроблений С.Савченком і М.Марченком. Із 
чотирьох легітимний тільки Київський, бо ж в чотирьох інших немає печатки, 
рахунку, ідентиф. коду, податкового обліку, державної реєстрації. «Здавалося б, 
наголошує М.Марченко, є діючий статут, об‘єднуємося і працюємо, скличемо 
Собор, намітимо першочергові завдання і виконуємо їх. Але пішли хитромудрі 
дії, надовго нікому не вдасться перехитрити». То ж гетьманство веде РУНВіру до 
зникнення. 

 
НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ УКРАЇНИ 

 

В Борщагівському приході Київського колу Церкви Ісуса Христа Святих 
останніх днів успішно працює очолюваний Аллою Рублюк Центр сімейної 
історії. Справа в тому, що в цій Церкві вважають, що «нашого служіння 
потребують не лише живі, але й померлі». Щосереди до Центру приходять віряни 
ЦІХСОД і вносять нові імена у свої родоводи. 
Відзнайдені імена надсилаються до храму, де, 
згідно вчення Церкви, за них проводиться 
обряд, що допоможе їм «вийти з духовної 
в‘язниці» (Ліягона.-№7). 

В українській пресі-масовці подеколи 
мелькають інформації про Церкву Ісуса 
Христа Святих останніх днів, яку ще 
називають мормонською спільнотою, як 
релігійну течію, в якій існує багатоженство. 
Проте прийняте Першим  Президентством і 
Радою Дванадцяти Апостолів Церкви 
Проголошення світові «Сім‘я» засвідчує, що 
«Сім‘ю встановлено Богом». Лише один 
чоловік і одна жінка мають урочисту 
відповідальність любити один одного і своїх 
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дітей й піклуватися один про одного, а також про своїх дітей. Згідно вчення 
Церкви, чоловік і жінка можуть жити разом не лише в поцейбіччі. «Божественний 
план щастя надає можливість продовження сімейних стосунків після смерті. 
Священні обряди й завіти, які можна отримати у святих храмах, дають 
можливість людям повернутися у присутність Бога, а сім‘ям – об‘єднатися 
навічно». В документі наголошено на тому, що «особи, які порушують завіти 
цнотливолсті, які жорстоко поводяться зі своїми дружинами або з дітьми чи ж не 
виконують своїх сімейних обов‘язків, одного дня будуть відповідати за це перед 
Богом». В Церкві ІХСОД дійсно були роки, коли допускалося багатоженство. Це 
було тоді, коли мормони із-за постійних переслідувань і гонінь вимушені були 
боротися із своїми кривдниками, а потім, вирушивши з метою самозбереження в 
далекий похід із Сходу країни на її Захід в гори Кордільєри, знову, відбиваючись 
від нападників, втрачали чоловіків, у кількісному співвідношенні статей в 
мормонській спільноті виник перекіс – було багато жінок і мало чоловіків. Щоб 
не допустити блуду, тоді дозволялося чоловікам мати по декілька законних 
дружин. Коли ж ситуація вирівнялася, то у 1891 році було прийнято ухвалу про 
моногамну сім‘ю. В документі «Сім‘я» наголошено, що «Бог заповідав, аби 
священна сила породження застосовувалася тільки чоловіком і жінкою, законно 
одруженими як чоловік і дружина». Із змістом названого документу «Сім‘я» 
мають рахуватися журналісти, якщо вони плекають об‘єктивність свого 
друкованого органу. 

Під час проведення різних міжконфесійних заходів 
можна почути застереження: мормони – не 
християни, чому ви відносите їх до 
християнських конфесій? Не станемо тут надто 
обширно аргументувати своє бачення Церкви 
Ісуса Христа Святих останніх днів як 
християнської спільноти., яка наваіть у назві 
своїй згадує Ісуса Христа, чого немає у назві 
т.зв. традиційних Церков. У Свідченні 
«Живий Христос» Апостолів Церкви Ісуса 
Христа Святих останніх  днів зокрема сказано: 
«Ми свідчимо, як Його законно висвячені 
апостоли, - що Ісус є Живим Христом, 
безсмертним Сином Бога. Він – великий Цар 
Еммануїл, який сьогодні стоїть праворуч Свого Батька. Він є світлом, життям і 
надією світу. Його шляхом є шлях, що веде до щастя в цьому житті і вічного 
життя у світі прийдешньому. Ми дякуємо Богові за незрівнянний дар його 
божественного Сина». 

 
МІСТИКА 

 
Київські сатаністи розповідають, що в них є три головні місця зустрічі – Лиса 

гора, Замкова гора і гірки біля Кирилівки. «В самій Кирилівській церкві була 

усипальниця князів, ось і ходимо до них поклонятися. Місця знатні», - розповідає 
сатаніст Антін Н. В адміністрації «Софії Київської», якій підпорядкована й 
Кирилівка, засвідчують, що сатаністи приходять до них частенько, але 
приходиться запрошувати міліцію й розганяти їх. Містику церкви сатаністи 
пов‘язують не стільки із похованнями князів, як з ім‘ям Врубеля, який її 
розписував. 

Багато пацієнтів хірургічних відділень лікарень, як це зауважив головний хірург 
Головного управління охорони здоров‘я і медичного забезпечення Києва 
Олександр Ткаченко, орієнтуючись по гороскопах, підказках астрологів, самі 
прагнуть вибирати час операції, що не завжди відповідає стану їх здоров‘я. 
«Ми не перечимо їм в цьому. Проте при будь-якому розміщенні зірок хірург 
зобов‘язаний зробити те, що треба. Головне, щоб пацієнт був налаштований на 
успіх операції. Якщо він хоче сповідатися священнику, взяти в операційну іконку, 
хрестик – хай так і буде... Але коли привозять хворих із перитонітом чи 
травмованих після падіння з балкону, дорожньо-транспортних пригод, з 
ножевими чи кулевими пораненнями, то питання, а чи є тоді сприятливий в 
астрологічному плану день, не постає»(Факты. – 4 липня). 

Примітив релігійності наших вірян, які часто релігійність ототожнюють із 
якимись її зовнішніми виявами, близькими до язичницького 
ідолопоклоніння, завершується для них трагічно. То дивись в прагненні 
стрибнути вище наявного, в задоволення своїх релігійних потреб молитвою в 
місцевому храмі чи навіть у своїй оселі, група паломників їхала (про це РП писала 
в минулому числі) до т.зв. чудотворних ікон Крехівського монастиря. І що ж – 
Бог не вберіг їх від автоаварії, загинуло 7 осіб. Такі випадки з паломниками майже 
щомісяця трапляються на «святих землях» Близького і Середнього Сходу. 
Україна в цьому також відзначається. 4 листопада їхала із села Червона Слобода в 
Черкаси до Церкви сім‘я Спиридонових. В їхнє авто врізався бензовоз. Найбільше 
травмованою виявилася 10-річна Настя. Дівчинка залишилася без ока, мала таку 
черепно-мозкову травму, що стан здоров‘я не позволяє їй відвідувати школу. Інші 
пасажири легковушки також були травмовані. Помолилися! Де ж був Бог при 
цьому? Єдине, що дивує: Настя набула здатності читати думки інших, але 
втратила дар до поетичної творчості, яким відзначалася до цього (Факты.- 4 
липня). 

Останнім часом у храмах Києва з’явилося в продажі багато книг сумнівного, 
навіть єретичного змісті із всілякими «одкровеннями» і «пророцтвами». 
Написані вони якимись «старцями» чи «прозорливцями». Секретар Київської 
митрополії о. Віталій Косовський з приводу цього зауважив: «Якщо такі факти 
наявні, то це залежить від декількох чинників. Насамперед величезна кількість 
видань, апокрифів, які друкуються нібито з благословення, про що свідчить 
титульний лист. Побачивши таке «благословення», настоятелі у свою чергу 
благословляють продаж книжок, не спромігшись ознайомитися з їхнім змістом. Я 
докладатиму зусиль для більш ретельного контролю за якістю духовної 
літератури, що продається у храмах столиці. Вже призначено духовного цензора 
по місту» (Церковна газета. - №12). 
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 

РЕЛІГІЯ І СВІТ 
 
В статистиці рейтингів провідних політиків Росії значиться і Патріарх 

Московський і всієї Русі Кирило. Серед таких політиків Кирило названий після 
підрахунків балів шостим. У травні у рейтингу він зайняв 8-9 місце. На першому 
йдуть Путін і Медведєв, Купрін і Сурков.  

Хоч російський прем’єр і відносить себе до християн, але брехливість його 
засвідчують його діяння: він вважає себе християнином, але не є ним. Як можна 
було брехати Президенту США Бараку Обамі, що в Україні проживає 17 
мільйонів росіян? Якщо не знаєш, то мовчи, щоб дурість свою не виявляти. 
Раніше Путін в унісон цьому, згадуючи мемуари Денікіна, заявляв, що Україна 
своєю частиною розміщена на російських теренах, а відтак питання часу, коли 
вони будуть повернуті їй. Читаєш про це і думаєш, а чим ці заяви відрізняються 
від бахвальства біснуватого німецького фюрера, коли він заявляв, що Автрія – то 
частина Німеччини. Слухав-слухав Обома ці фантазії російського фюрера і, 
виступаючи публічно перед російськими студентами, заявив, що територіальну 
цілісність Грузії і України треба поважати. До приїзду в Росію Обома назвав 
Путіна «людиною холодної війни». Характерно, що саме за це в РФ люблять 
«другого Сталіна». То ж коли говорять про дружбу народів, то постає питання, а з 
ким дружити. 

Згідно міжнародного права, Східний Єрусалим – окупована територія. 
Повернувшись із США, прем‘єр ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу заявив, 
що Ізраїль назавжди збереже єдиний Єрусалим як свою столицю і ніколи не 
погодиться на його новий поділ. «Він ніколи не буде ні розділений, ні 
розчленований». Нетаньягу вважає, що тільки ізраїльський контроль міста трьох 
релігій забезпечує послідовникам юдаїзму, християнства та ісламу вільний доступ 
до своїх святинь. 

Московська Патріархія стає в Росії державною релігійною спільнотою. Ця 
країна не може житии без державної ідеології. Сімдесять років у Радянсько-
Російській імперії нею був ленінізм. Нині цією ідеологією стає російське 
православ‘я. Покінчивши з грою в демократію, ігноруючи Конституцію РФ, яка 
проголошує країну світською, рівновіддаленою від усіх конфесій і релігій 
державою, обидва останні російські Президенти відкрито підтримують 
Московську Патріархію, яка все більше набирає рис державної релігії. Як це 
слушно сказано на сторінках «Дня», новий патріарх, знаний не стільки як 
«молитовник, а скільки як сильний «менеджер», за час перебування при владі 
показав, що він діятиме рішуче, без сантиментів і врахування громадської думки 
про нього та його політику. Імідж ліберального, ледве не прозахідного 
інтелектуала, котрий розуміє, що церква потребує інтелігенції, змінився новим 
образом - російського патріота, що докладає всіх зусиль для зрощення церковної 
та світської влади, в якій Патріарх займе одне із головних місць. Те, що 
«християнство» у виконанні уніфікованої російським націоналізмом Московської 

патріархії, по суті, не має стосунку до Христа з його проповіддю любові та 
всепрощення, з його космополітизмом («немає ні елліна,ні іудея»), з його 
дистанціюванням від світської влади («Богу - Боже, а кесарю – кесареве») 
сьогодні мало кого хвилює.  

Міська рада Вільнюса абсолютною більішстю голосів передала себе під опіку 
Бога й Ісуса Христа. Ініціатором дивної ідеї стала партія більшості «Виборча 
акція поляків Литви», хоч її підтримала навіть опозиція. «Звісно, наша пропозиція 
довірити місто Богові – це напівжарт, - признається член Соціально-
демократичної партії Кріщюнас. – Хоча, коли бачиш, куди йде економіка Литви, 
охоплює відчуття безвиході». На ідею Вільнюса вже відгунулися в Каунасі. 

США, які вважають себе моральним лідером і совістю людства, країною 
найбільш високого рівня релігійності, мають таку громадську думку щодо 
суспільних вад. Серед «смертельних гріхів» 92% опитаних назвали роман між 
одруженим чоловіком і одруженою жінкою. Противниками полігамії 
(багатоженства) в США є 91% опитаних. 88% янкі негативно ставляться до 
клонування людини, 63% - тварини, суїциду – 80%, 56% - до абортів чи вбивства 
за допомогою лікаря. Але водночас в Америці лише 30% вважають 
неприйнятними розлучення і смертельне покарання, 36% - не сприймають азартні 
ігри і досліди за допомогою стволових клітин. Лише 40% американців 
засуджують дошлюбні статеві зв‘язки, 45% - народження дитини до офіційного 
шлюбу, 47% - одностатеві відносини. 

Церковні структури не завжди виявляються ефективними у своєму впливі в 
Росії у сфері політичних протистоянь. Про це свідчить хоч би те, що 
підтримуваний навіть єпископом Смоленська Ігнатій кандидат на посаду мера 
міста від партії Путіна «Единая Россия» пролетів. За це єпископ нарівні з іншими 
місцевими функціонерами поплатився. Він не став наступником нового патріарха 
на вакантній Смоленській кафедрі. 

Московський Патріархат є не понаднаціональною релігійною спільнотою, а 
виразником інтересів росіян всього світу і насамперед самої Росії. Про це 
засвідчує те, що Кирило очолює Всесвітній Російський Народний Собор. Вітаючи 
учасників ХІІІ цьогорічного зібрання Собору у червні місяці, Президент Росії 
Д.Медведєв наголосив: «Собор традиционно рассматривает самые актуальные 
вопросы российской жизни, что оказывает позитивное влияние на становление в 
нашей стране гражданского общества». Під час богослужіння в храмі Христа-
Спасителя на свято Миколая 22 травня Патріарх поздоровив начальник 
Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації , першого заступника 
Міністра оборони РФ Миколу Макарова із днем його небесного покровителя. 
Кирило передав «в благословенне российским воинам икону Божий Матери», 
сказавши при цьому: «Пусть этот образ находится в хрема Святых Бориса и Глеба 
при Гегнеральном штабе Вооружѐнных сил Российской Федерации» 
(Православная газета. - №21). Якщо Патріарх Кирило є російським патріархом, то 
на якій підставі він претендує на духовне опікування України. То ж маємо живий 
приклад духовного фашизму. 
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Мотиви, із-за яких не слід знімати анафему з Мазепи, відверто оприлюднив в 

московській православній газеті «Радонеж» декан соціологічного 
факультету, колишній професор кафедри атеїзму Московського 
університету ім. Ломоносова В.Добреньков. «В нынешних условиях снятие 
анафемы чрезвычайно опасно потому, то оно станет началом легитимизации 
разделения украинцев и русских, разделение единого русского народа и 
формирования чуждого идее единой Святой Руси ценностного кода украинцев… 
Церковное помилование Мазепы будет воспринято обществом как 
санкционирование Церковью разъединения братских словянских народов. Также 
это создаст условия для отделения Украинской Православной Церкви от 
Московского Патриархата». Снятие анафемы, считат Добреньков, «станет знаком 
капитуляции России в геополитической борьбе на постсоветском пространстве и 
окончательно оторвѐт Украину от России. Этот вопрос затрагивает национальные 
интеесы России, а поэтому в его решении должны принимать активное участие 
соответствующие государственные структуры. Вопрос Мазепы – это 
своеобразная красная линия, которая продемонстрирует, насколько мы тверды в 
отстаивании своей церковной и исторической памяти» (Радонеж. - №5). 

 
КАТОЛИЦИЗМ 

 
Побачила світ третя Енциклика Бенедикта ХУІ «Милосердя в Істині». В ній 

Папа насамперед наголошує на тому, що розвиток людства полягає в розумінні 
того, що люди всієї планети є однією великою родиною, а не просто випадково 
живуть поряд один з одним. Бенедикт ХУІ виступає за утвердження у світі нової 
економічної системи, яка має бути зорієнтована не на найшвидше отримання 
вигоди, а на дотримання моральних принципів , милосердя і принесення користі 
суспільству. Понтифік пропонує реформувати ООН та інші міжнародні 
організації в такий спосіб, щоб вони стали основою творення єдиної сім‘ї народів. 
На його думку, саме реформування ООН і світових фінансових інститутів 
допоможе відновити світову економіку й захистити її від майбутніх потрясінь. 
Документ було представлено напередодні самміту Великої Вісімки, який відбувся 
в Італії. 

Перебуваючи в Стамбулі, Президент США Барак Обама мав 15-хвилинну 
зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Ця зустріч мала неофіційний 
характекр, оскільки Обама не приїхав з цією метою до Фанар, як це очікувалося, а 
прийняв Варфоломія в готелі. Такий формат зустрічі розчарував грецьку 
громадськість. Цим самим Обама пішов на налигачі у турецького уряду, який 
наполягав на тому, щоб Обама не визнавав «Вселенський» титул патріарха 
Варфоломія. Під час бесіди Обами з патріархом йшла мова про розвиток 
церковно-державних відносин в Туреччині і членство Туреччини в ЄС. 
Президент повідомив, що під час своїх бесід із представниками влади він 
порушував питання відкриття богословської семінарії на острові Халкі. Сторони 
домовилися про свою наступну зустріч у Вашингтоні в кінці 2009 року. 

Оригінально відзначають день народження Предтечі Ісуса Христа – Івана 
Хрестителя католики філіппінського містечка Бібікоат. Перед месою вони 
вкривають себе різним брудом та прикрашають тіло висушеними листями. Цей 
ритуал має назву Taong Putik (Люди Бруду). Пророк суворо викривав пороки 
суспільства й закликав до покаяння, а ознакою покаяння й духовного відновлення 
Іоанн обрав хрещення – омивання у воді й занурення в неї. Під час Taong Putik 
вірні вшановують святого заступника й просять його благовоління молитвами. 

За день до завершення року святого апостола Павла Папа Римський оголосив 
про виялення в Римі його тілесних залишків. Знайдено саркофаг під папським 
вівтарем у соборі Павла. В саркофазі, який раніше ніколи не відкривався, було 
пробуравлено отвір для зонду. За його допомогою було виявлено сліди лляної 
тканини, пластина із золота, нетлінний кістяк. Експерти засвідчили, що залишки 
належать людині, яка жила між 1-м і 2-м століттям. Відомо, що апостол Павло 
народився десь в 5-15 році н.е., а помер в 64-67 р. Саме він з апостолом Петром 
заснували Римську кафедру, проповідував серед язичників і був обезглавлений. 
Його тоді поховали біля Риму. Ватикан достеменно знав, де саме поховано 
апостола Павла. Проте на початку ХІХ століття базиліка згоріла дотла. Тоді й 
були загублені сліди місця захоронення. Паломники, які приїздили до Риму, часто 
висловлювали своє обурення з того, що тіло апостола знаходиться схороненим 
під уламками та новим престолом базиліки. То ж в 2002 році ватиканські 
археологи почали розкопки, які зрештою увінчалися успіхом. Надпис на гробі 
свідчив, що тут поховано апостола Павла. 

Якщо раніше у Ватикані забороняли користування лише інтернет-казино та 
порно-сайтами, то тепер місцева влада вирішила, що соціальні мережі 
завдають не менше шкоди духовному здоров’ю підданих папи Римського. То 
ж системні адміністратори встановили програмне забезпечення, що блокує 
сторінки «MySpace» та «Facebook» - найпопулярніші західні соціальні мережі. 
Секретар папської ради з комунікації монсеньйор Пауль Тіге називає це рішення 
«справедливим і нормальним» та вказує, що так само чинять у великих компаніях 
усього світу. Але не всі співробітники Ватикану вдоволені цим. «Так, «Facebook» 
, - зауважив один ііз ватиканських працівників, - для багатьох користувачів 
замінив електронну пошту і став основним джерелом новин». 

В Німеччині розразився скандал із-за рішення Папи Бенедикта ХУІ 
реабілітувати священика, який заперечував Холокост і ще 20 років тому був 
відлучений від церкви.. Британський єпископ Ричард Уільямсон заявив, що в 
концтаборах загинуло не 6 мільйонів євреїв, як це пишуть, а лише 300 тисяч. 
Газових камер взагалі не існувало. Рада єврейських спільнот Німеччини із-за 
такого рішення Понтифіка розірвала свої зв‘язки із католицькою Церквою. На це 
Ватикан зреагував, зобов‘язавши єпископа публічно зректися своїх думок. 

 
ПРОТЕСТАНТИЗМ 

 
В містах Невель і Остров Псковської області Росії Церквою Адвентистів 

сьомого дня проведена євангельська програма «Від дому до дому». Група із 
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шести осіб приїхала на Псковщину із різних куточків Росії. Назва програми 
свідчить про обраний метод місіонерської роботи. Для того, щоб він був 
успішним, книгоношам завезли в необхідній кількості книги, журнали і газети. 
Так, лише в Невель видавництвом «Источник Жизни» було привезено 3 тис. 
примірників газети «Сокрытое сокровище» і тисячу - «Ключи к здоровью». 
Надійшли також барвисті буклети й уроки із вивчення Біблії. Невеличка громада 
адвентистів Невеля сприйняла з радістю приїзд місіонерів. «Мы стараемся 
всемерно помогать им в деле благовестия. Нужно сказать, что для всех нас их 
приезд и тот труд, который они свершили, стал огромным благословением». 

Із сторінок преси стало відомо, що «король попа» Майкл Джексон народився в 
сім’ї Свідків Єгови. Мати 
виховувала своїх дітей у суворих 
канонах цієї християнської 
Церкви. Батько його утворив 
сімейний ансамбль-театр, навчав 
дітей співати і танцювати й повчав, 
що їх очікує особливе покарання 
на тому  світі. Костюми для юних 
артистів шила мама. Дресировані 
підлітки роз‘їджали по закладах 

для афроамериканців з виступами, які передували номерам стрип-шоу. В такий 
спосіб починалася кар‘єра короля поп- музики. Відомо, що пізніше Майкл 
поміняв своє віросповідання й прийняв іслам. 

Євангельсько-лютеранська Церква Німеччини здійснює оригінальний 
експеримент. В мережу мікроблогів Twitter вона вносить повний текст Біблії. 
Щоб зберегти твіттер-формат, Священе Писання розбивається на 3986 текстів, 
кожний із яких буде подаватися у відповідності з правилами сайту – тільки 140 
знаків в одному повідомленні. Новація дає можливість обмінюватися думками з 
приводу тих чи інших проблем, які розглядаються в біблійних книгах, 
прочитаного сьогодні біблійного уривку. Подібний сайт твіттерів є вже в Сан-
Франциску. (http:/ twiter. com). Тут твітерянами стали президент США Обома, 
канцлер ФРН Меркель та ін. 

 
ПРАВОСЛАВ’Я 

 
Лише 3% православних в Росії щотижня відвідують храм, 55% - раз чи двічі на 

рік. 73% ніколи не постилися. Процес воцерковлення в країні рухається 
черепашими кроками. Частина з тих, хто назвав себе православним (такі 
становлять 72,6% опитаних) , не вірить в Бога або ж вірить в якусь вищу силу. 
Беззаперечно вірять в Бога лише 42% тих, хто назвав себе православним. 
Більшість «православних» не знають основ православного віровчення. Церкву 
турбує те із наслідків досліджень, що «люди приносять в Церкву свою суєвірність 
і прагнуть зробити її частиною церковного життя». Як зауважила соціолог Зорка, 
«православ‘я в сучасній Росії – етнічна, а не релігійна ознака: «Я росіянин, а 

відтак я православний» - ось основна думка». Соціологічні дослідження на тему 
«Религия и религиозность в России» за замовленням католицької церкви провів 
Левада-Центр в лютому ц.р., опитавши 1600 респондентів (НГ-религии. – 1 
липня).  

Антиукраїнські рокіровки Патріарха Церкви - духовного колонізатора 
України. Відомо, що до 1686 року Україна в особі Київської митрополії мала 
свою Православну Церкву, яка з 1448 року поставала як матірна Церква 
щодо Московської митрополії. Колонізувавши Україну в 1654 році, Москва 
добилася того, що з 1686 року поширила свою колонізацію і на Українське 
Православ’я. З одержанням Україною незалежності постало питання ви 
будови й її незалежної Церкви. Колонізатор всіляко протидіяв і протидіє 
цьому. Ним анафемовано владику Філарета (Денисенка), який прагнув по-
московсько-канонічному визволити Українську Церкву з московської 
колон7іальної неволі. Але не тут було. Очолюваний українофобом, тодішнім 
главою зовнішнього відомства РПЦ Кирилом відділ все зробив для того, щоб не 
допустити відокремлення Української Церкви від Московської. Митрополита 
Філарета за саму ідею автокефалії було анафемовано. Нині фашистська агресія 
православної Москви на Українське Православ‘я продовжується. Кирило, певно 
із-за боязні виокремлення і руху до автономії чи автокефалії цієї Церкви, хоче 
обмежити й надану вже їй – УПЦ за Алексія ІІ адміністрнативну незалежність. 
Це, зокрема, виявилося в приниженні статусу Предстоятеля УПЦ МП 
митрополита Володимира (Сабодана) введенням до Синоду Московської 
Патріархії ще й митрополита із Донецька, сепаратиста Іларіона, в ненайменуванні 
при перерахуванні членів Синоду РПЦ МП митрополита Володимира 
Предстоятелем УПЦ (при цьому білоруський митрополит Філарет називається 
«Екзархом Білоруської Церкви»). Нехтування адміністративної незалежності 
УПЦ (яку подеколи прирівнюють русофіли в цій церкві навіть до автономії) 
виявилося і у факті включення до різних комісій Московського Патріархату 
представників від УПЦ МП, в новому праві РПЦ надавати свої благословення на 
всі рішення Синоду УПЦ (Голос Православ‘я. - №13). 

В Швейцарії поблизу Женеви 7-12 червня відбулася ІV Всеправославна 
передсоборна нарада. В такий спосіб йде підготовка до Великого Собору 
Східної Православної Церкви. Головував на нараді митрополит Пергамський 
Іоанн, секретарював – митрополит Швейцарський Ієремія 
(Константинопольський Патріархат). Йшла мова про канонічний устрій 
православної діаспори, тобто вірян, які проживають поза традиційними межами 
Помісних Православних Церков. Визнано, що рішення проблеми має бути 
досягнуте на засадах еклезіології, канонічної традиції і практики Православної 
Церкви. З цією метою було ухвалено створити в ряді регіонів світу єпископські 
зібрання у складі всіх канонічних православних єпископів, які опікуються 
громадами в даній місцевості. Рішення на зібраннях приймаються на основі 
консенсусу Церков, єпископи яких були представлені в ньому. Повноваження 
єпископських зборів не допускають втручання в єпархіальну юрисдикцію 
кожного єпископа і не обмежують права його Церкви (Церковная газета. - №12). 
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Констанипольська Церква за 500 років турецького панування звикла діяти 

обережно і на перспективу. Тому вонна ніколи не робить тих кроків, в яких вона 
не буде переможцем. Зараз її більше турбують власні питання: свого місця у 
сучасній Туреччині, свого місця у православному світі, питання православних 
діаспор. Українське питання у них відходить на другий план. Це – не їхнє 
питання, а скоріше українське, навіть загальноукраїнське. Тому не слід очікувати 
на щось добре щодо нас від Константинополя, а потрібно самим вирішувати свої 
проблеми. До того ж, якби позиція України щодо ролі її Православ‘я була 
консолідованою, то можна було б очікувати і якоїсь позиції від Константинополя. 
Але, на жаль, Москва впливає як на Україну, так і на Константинополь. Тому в 
цій ситуації кардинальних зрушень немає і відбутися найближчим часом вони не 
можуть (Голос Православ‘я. - №13). 

В Компартії Росії кожний третій – віруючий, а відтак вже не є вірним ленінцем, бо 
ж Володимир Ленін закликав до боротьби із релігією як «духовною сивухою» і 
вважав неможливим перебування в партії релігійних осіб. З свого боку, 
Московська Патріархія «високо цінує труди» лідера Російських комуністів 
Геннадія Зюганова. У привітання йому голови Синодального відділу із взаємин 
Церкви і суспільства Всеволода Чапліна сказано: «У Російській Православній 
Церкві високо цінують Ваші труди на благо Вітчизни, вважаючи плідним 
системний діалог з Вами і Вашими співробітниками з багатьох питань, життєво 
важливих для нашої країни і її народу». 

«Коли б Константинополь зрозумів своє положення між Першим і «Третім 
Римом», що стали союзниками, то підтримав би УАПЦ в Україні, вона б 
набрала сили і стала б серйозною опорою для світового Православ‘я, яке зараз 
задихається від Московської монополії. А Константинополь, потураючи Москві, 
сьогодні ще є іграшкою російської імперської політики». Ці слова належать 
покійному Патріарху УАПЦ Димитрію. Сказані вони в 2001 році, а актуальні й 
понині (Успенська вежа.- Липень 2009 р.). 

Патріарх Російської Православної Церкви Кіріл наголошує: «Чим раніше 
людство усвідомить, що моральність – це спосіб виживання колективу, сім‘ї, 
особи, суспільства, загалом людської цивілізації, тим краще. Якщо це збагне наша 
молодь – ми будемо найсильнішими, тому що сила нації в силі духу». 

В Росії православ’я все більше політизується, а влада – клерикалізується. 
Відбувся Синод РПЦ і Патріарх Кіріл негайно біжить до російського прем‘єра 
Путіна, щоб доповісти про стан і наслідки його роботи, реформування керівних 
структур РПЦ. Доповідалося про зміни в церковному управлінні, відтворення 
церковної інфраструктури, творення нових єпархій та ін. Як пише орган РПЦ 
газета «Церковный вестник» (№7), «Владимир Путин с удовлетворением 
отметил, что в последние годы в России установилось доброе отношение между 
государством и Церковью». 

У 1990 році було утворенот Білоруський Екзархат РПЦ, до якого входить 10 
єпархій. Патріаршим екзархом всієї Білорусі є митрополит Філарет (Вахромеєв). 
Владика виокремлює два етапи у розвитку Екзархату: Етап відродження парафій і 
монастирів, духовних шкіл і традиційних форм соціального і місіонерського 

служіння Церкви» і Етап якісного наповнення усіх форм церковного життя – 
життям за вірою.  

Новий Патріарх РПЦ Кирило провів значні перестановки у керівництві своєї 
Церкви. З одного боку, він переслідував цим мету віддячити своїм 
прихильникам, а з другого – усунути з дороги тих, хто може заважати йому в 
патріаршій діяльності. Насамперед Кирило забрав у свого прямого конкурента 
митрополита Климента місце керівника справами Церкви, посунувши його на 
голову видавничого відділу (не все відразу – РП). Керівником відділу зовнішніх 
зв‘язків став єпископ Віденський Іларіон. Було створено відділи зв‘язків церкви й 
суспільства (очолив його колишній заступник по ВЗЦЗ о.Всеволод Чаплін), 
секретаріат із закордонних устаноі і інформаційний відділ. Утворео щн Комісію 
перед соборної присутності – свого роду президія, яка працюватиме в проміжках 
між Архієрейськими соборами, яку очолив сам Кирило (День.- №59). 

В Московській Церкві відбуваються значні зміни в структурі церковного 
управління, створюються нові синодальні установи. Однією з них є 
Синодальний відділ із взаємодії Церкви і суспільства. Очолив його давно відомий 
в Україні отець Всеволод Чаплін. До речі, Чаплін з якихось нез‘ясованих причин 
в дитячі роки проживав у Львові, тут вчився в школі. Отець знає українську мову. 
Поруч з цим в РПЦ помінявся й керуючий справами Московської Патріархії. Ним 
був головний конкурент Кіріла на патріаршу посаду митрополит Климент. Його, 
згідно рішення Синоду, замінив архієпископ Саранський Варсонофій. 

Патріарх Грузинський Ілля ІІ не може духовно окормлювати православних 
Абхазії. Міністр закордонних справ Абхазії Сергій Шамба оголосив його 
персоною нонграта із-за того, що Патріарх у своєму листі в ООН написав, що 
Абхазія і Півд. Осетія ніколи не були самостійними суб‘єктами міжнародного 
права. Шамба вважає, що Ілля ІІ цим фальсифікує історію. 

Патріарх Кіріл вважає актуальною проблемою православного життя 
воцерковлення. «Воцерковлення народу – це не механічний процес. Не можна ні 
силою, ні владою, ні організацією воцерковнити людину. Входження людини в 
церковну огорожу як свідомих членів Церкви - це є результат внутрішнього 
діяння самої людини, ніхто за неї це зробити не може, а тому успіх воцерковлення 
людей полягає насамперед в тому,щоб народ наш дізнавався про Христа те, що 
реально йому необхідно знати, щоб змінювати життя на краще. Люди мають 
усвідомити, що воцерковлення - це синонім щастя, того самого щастя, яке 
починається тут, на землі, і яке відходить опісля у вічність» (Православная газета. 
- №22). 

В газеті «Дух христианина» постійно з’являються статті, в яких в чомусь 
звинувачують Патріарха Кіріла, засвідчують його неправославність, 
недуховність. Так, в 12 числі Патріарху приписують незнання Священного 
Писання, бо ж він, скажімо, приписав відсутність першородного гріха Діві Марії, 
в той час як в Новому Завіті сказано, що «тільки Господь Ісус Христос був 
вільний від наслідків першородного гріха». Тут Кіріл, як пише газета, виступив 
проповідником католицької єресі. В одній із своїх проповідей Кіріл сказав, що 
Дух Святий – це «Божественна енергія, що вічно виходить від Бога Отця». Тут 
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патріарх ототожнив неприпустимо джерело благодаті із самою благодаттю.(див. 
Дії 2:17). Тому газета пропонує вилучити з продажу книгу Кіріла «Слово 
пастыря», оскільки вона пропагує серед православних латинство. 

 
МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ 

 
Арабські газети коментують заяву міністрів охорони здоров’я деяких ісламських 

країн про те, що щорічне паломництво у Меку в цьому році може бути частково 
відмінене у зв‘язку з пан епідемією грипу, викликаного вірусом А/Н 1N1. В 
арабській пресі не прийняте позначення «свинячий грпп», бо ж свиня а ісламі 
вважається нечистою твариною. Кількість захворілих в Саудівській Аравії, яка 
приймає мільйони паломників зі всього світу, на сьогодні вже досягла понад 70 
осіб. Це найвищий показник в країнах Близького Сходу. Ісламські країни ведуть 
між собою консультації з метою вироблення єдиної позиції з питання хаджу. 

Мусульманськими екстремістами Киргизію постачає сусідній Узбекистан. 
Зіткнення тут силових структур із членами Ісламського Руху Узбекистану 
наростають. Лише за один тиждень червня було ліквідовано на півдні країни 
дев‘ять екстремістів. Члени ІРУ ставлять за мету утворити в Центральній Азії 
дійсно ісламську державу. До цього вони добре озброєні і підготовлені до 
збройної боротьби, пройшовши відповідне навчання в Пакистані. 27 червня їх 
група із трьох осіб добу утримувала оборону частини правоохоронних органів 
Киргизії в Ошській області. На півдні країни поруч із вже діючими мечетями 
з‘являються нові, в яких закликають «жити за шаріатом», не відвідувати 
загальноосвітні школи, не вірити старим імамам. Експерт Інституту стратегічного 
аналізу при президенті Киргизії Ікбалжан Мирсайітов зазначає: «Якщо раніше 
релігійного екстреміста чи терориста подавали фанатиком, то нині більшість 
експертів вважають, що це адекватна й урівноважена людина, яка знає свою мету 
і віддає звіт за свої дії» (Независимая газета. – 1 липня). Силові структури Киргизії 
й Узбекистану готуються відкрити сумісний фронт проти спільного їх ворога – 
мусульманських екстремістів. 

Згадую, як на мене образився на одній із конференцій у США представник 
Китаю, який всіляко вихваляв політику його країни у сфері державно-церковних 
відносин. Я у своєму виступі під час обговорення назвав КНР однією із 
найнедемокоратишніших країн у сфері свободи совісті. Нагадав тоді китайцю про 
переслідування буддистів Тибету, лідер яких - далай-лама - навіть вимушений 
вже десь 40 років проживати в Індії. Сказав і про переслідування римо-католиків, 
і послідовників фалуньгун. А днями преса повідомила, що в Китаї вже почалося 
гоніння і на мусульман. Його сповідують уйгури – національна десятимільйонна 
меншина. Держава їх ще в 1760 році була загарбана Китаєм. Нехтування правами 
уйгурської спільноти викликало зіткнення на етнічно-релігійному грунті в місті 
Урмчі. При цьому загинуло біля 160 осіб, понад 800 отримали поранення. В 
Урумчі, столиці Синдзян-Уйгурської автономії, закрито всі мечеті, мусульманам 
порадили молитися дома. Міжнародний уйгурський конгрес бореться за 
утворення окремої мусульманської держави як політичними, так і силовими 

методами. Пригадую, як до нас у Відділення завітали представники КПК з 
пропозицією співпраці у боротьбі проти нових релігійних течій. При цьому вони 
мали на оці у себе фалуньгун, а у нас Біле Братство. Тоді ми їм сказали, що Білого 
Братства у нас вже немає, а відтак про яку ж співпрацю може йти мова. До того ж, 
Україна – правова держава. Тому ми не можемо користатися досвідом Китаю у 
сфері державно-церковних відносин, їхнім досвідом із переслідування Фалуньгун 
(А.Колодний). 

Поп-ідол Майкл Джексон прийняв іслам. Відтак, згідно мусульманської традиції, 
його б мали поховати в день смерті, тобто 25 червня. Як відомо, це не трапилося. 
Але є інформація, що сім‘я Майкла все ж буде ховати його за мусульманськими 
традиціями, хоч місце і дата поховань із-за небажання напливу туди 
шанувальників співака тримається його батьтками в секреті. Відомо, що 
мусульман ховають без труни, загорнутими в саван, головою у напрямі Мекки. 
Під час поховання читають молитви. Деякі газети повідомляють, що таємно 
Майкла поховали в перший день. Під час церемонії прощання з ним закрита 
труна нібито була пуста. Вона лише символізувала мертвого Джексона. 

У травні в Стамбулі відбулася міжнародна конференція на підтримку 
Палестини. Її організаторами виступили 13 великих мусульманських і арабських 
організацій. Серед них – Міжнародна рада мусульманських науковців, 
Міжнародна рада мусульманських парламентарів та ін. На конференції йшла 
мова про консолідацію мусульманської умми для підтримки палестинського 
народу, що страждає внаслідок безупинних ворожих дій з боку Ізраїлю, й надання 
допомоги йому у відновленні сектору Газа. Учасники форуму закликали світове 
співтовариство підтримати Палестину (Умма. - №1). 

Президент Росії Дмитро Медведєв прагне у своїй діяльності всіляко заручитися 
підтримкою мусульманського світу. «Наш мусульманський світ є загалом 
авторитетною силою. Це надто важливо для нашої країни, зауважив Президент 
РФ. - Зрозуміло, мечеті мають будуватися, це абсолютно необхідно для того, щоб 
мусульманська умма відчувала себе комфортно, могла молитися». 

Південна провінція Гільменд є вотчиною талібів. Яку б зброю і які сили не 
використовували американці і їх союзники, реальних успіхів у здоланні опору 
талібів вони не мають. Прагнення вирішити питання шляхом перемовин нічого не 
дають. Лідер талібів Мулла Омар на шурі командирів ухвалили рішення: 
знищити натівців, ніяких переговорів. Мулла є символом опору талібів.Допоки 
він живий, мир в Афганістані неможливий. 

 
ІУДАЇЗМ 

 
Прочани-хасиди, виїжджаючи з України, займаються контрабандою. Кожний 

другий вивозить з України до Ізраїлю 40-50 блоків цигарок при офіційному 
дозволі вивозити без мита лише два блоки. Хасидам легше завозити контрабанду, 
бо ж їх не оглядають. Найлегше пронести багато цигарок повз митників, якщо їх 
повиймати із пачок і розпихати в різні спеціально вшиті кишені одягу. Так, один 
із таких контрабандистів - Пауель, який в Україні буває щонайменше три рази 
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щороку, на гуртівнях в Умані бере блок сигарок по 40, навіть по 20-25 грн, а 
збуває дома в еквіваленті за 320 грн. (Газета по-українськи. - №103). 

 
ІНДУЇЗМ 

 
Індуїсти відзначили вчергове свій новий рік. Кожне свято відзначається ними 

надто шумно, із зверненням до великого різноманіття барвистих обрядів.Так 
знані художники Індії цього року брали участь у розмальовуванні слонів, які 
візьмуть участь в релігійній процесії на вшанування індійського Нового року. 

 
НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 

 
22 червня в Солт-Лейк-Сіті (Юта,США) відкрито Бібліотеку церковної історії 

Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів. Її 
площа – 21000 кв.м. Розрахована на понад 4 
мільйони церковних документів зі всього світу. 
Головною метою бібліотеки -створити 
величезний архів, щоб зберегти церковні 
матеріали на  якомога довший час. У 
п‘ятиповерховій будівлі будуть знаходитися 
270000 книг, брошур, журналів, підручників і 
газет, 240000 оригіналів ще не опублікованих 
щоденників, записників, документів, рукописів 
та історій місцевих церковних підрозділів, 
13000 історичних фотографій, плакатів і карт, 
23000 аудіовізуальних записів і мікрофільмів, 
3,7 млн патріарших благословень (Ліягона. – 
Червень 2009). 

Церква Ісуса Христа Святих останніх днів, яка має вже понад 13 мільйонів 
своїх членів у світі, завжди готова прийти на допомогу постраждалим від 
стихійних лих природи. Як повідомляє червневе число часопису «Ліягона», лише 
в цьому році віряни ЦІХСОД надали відчутні допомоги в різних місцях планети. 
В місті Кентуккі (США) мормони допомагали у січні притулком, ковдрами, 
розкладушками, продуктами постраждалим від снігових бурь. В цьому ж місяці у 
штаті Вашингтон, де вода знесла біля ста будинків і пошкодила понад дві тисячі, 
прийшлося допомагати в прибиранні території після повені. Мормони 
допомагали жертвам повені на Фіджі і на острові Оаху, в австралійському місті 
Квінсленд. Церквою також в Австралії передані кошти у Фонд потерпілих від 
величезної пожежі, яка знищила більше 800 будинків, тисячі гектарів зелених 
насаджень. 

Церква Ісуса Христа Святих останніх днів, як одна із перспективно зростаючих 
нині християнських церков, відкрила новий веб-сайт, присвячений 
Спасителю. Сайт орієнтований на англомовну аудиторію. Відвідувачі знайдуть 
на ньому інформацію, статті та мультимедійні презентації про Спасителя, 

зосереджені на трьох головних темах: вірі в Ісуса Христа, його житті і служінні та 
свідченнях про нього. Адреса сайту: Jesus Christ. Ids. Org 

Статистика Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів засвідчує постійне 
зростання різних її показників. Кількість її членів вже перевищила позначку 13 
мільйонів. Згідно з останніми тенденціями кількість Церкви зростає по всьому 
світу кожні три роки приблизно на мільйон членів. Темпи зростання різняться по 
всьому світу і є найвищими на африканському континенті. Так, в Нігерії вони 
становлять понад 8% щорічно. Діти в Церкві не вцідносяться до її членів доки їм 
не піде 9-й рік і їх не буде охрещено й конфірмовано. Статистик Церкви Галке 
Баркер наголошує, що «підрахунок членів Церкви має за мету і призначення 
враховувати всіх». Він зауважує, що важливо пам‘ятати всіх членів Церкви, 
незалежно від рівня їх активності. В США Церква є четвертою за чисельністю 
релігійною організацією. Нині ЦІХСОД має біля 8300 будинків зборів поза 
межами США, що демонструє 10% зростання протягом останніх п‘яти років. В 
самих США нині нараховується десь 6365 будинків зборів. 

Язичники Великобританії користуються в цій країні великою популярністю. 
Вони тут мають більше вихідних днів протягом року. Співробітники британської 
поліції, що сповідують язичництво, а таких понад 500 осіб, добилися від уряду 
надання їм 8 додаткових оплачуваних вихідних днів для участі в їх головних 
святах. Нині у Великобританії налічується біля 200 тисяч язичників. Найбільша 
течія серед них – друїди. Вони вірять у чисельних богів і обожнюють водночас й 
природу. 

 
МІСТИКА 

 
Латвійська компанія Kontora стала видавати кредити під завдаток своєї душі. 

Правда, кредити невеликі – від 100 до тисячі доларів. Для одержання кредиту 
потрібно написати лише заяву такого змісту: «Я (ім.‘я), (рік і місяць народження), 
що нижче підписався і який засвідчив свій підпис, назване ім.‘я і прізвище й час 
свого народження своїм словом, беру позику у позикодавця на відомих мені 
умовах в розмірі (сума) під заклад нематеріальної сутності, а саме своєї 
безсмертної душі...». Кредитор дає кредит під 1% на добу. Якусь іншу 
інформацію від клієнтів не беруть, навіть паспортні дані. У випадку порушення 
терміну повернення кредиту від боржника Kontora гроші не вимагає, а, згідно 
умов договору, «предмет залогу (тобто душа – РП) переходить у повне й 
безумовне розпорядження кредитодавця». За перші місяці роботи Kontora його 
клієнтами стали біля 200 осіб. Головний менеджер проекту Віктор 
Мирошниченко вірить своїм клієнтам: «Рано чи пізно повернуть все. Це ж не 
жарт закласти свою душу»(Сегодня. – 8 липня). 

Папа Бенедикт ХVI вважає, що за магією та світом окультного завжди стоїть 
диявол. «Я б сказав, що без диявола, який провокує виродження сотвореного, не 
був би можливим світ окультизму та магії. У гру вступає те, що виходить за межі 
раціональної дійсності та дійсності, визнаної наукою та здоровим глуздом. Отже, 
нам начебто пропонується майже божественна сила, здатна забезпечити успіх; 
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пропонується досвід, який здається надприродним і часто божественним. Однак, 
це лише пародія на божественне. Це сили, але сили падіння, які насправді є лише 
глузуванням з Бога» (Католицький вісник. - №12) 

В Італії служби «телефонних гороскопів» отримують 10 мільйонів дзвінків 
щорічно. Крім того, в країні щонайменше 100 тисяч магів і водночас менш ніж 38 
тисяч католицьких священиків. «Це знак загрози глибинного «оязичнення», - 
зауважу Папа Римський Бенедикт ХУІ.- Адже це поганство, це виродження 
релігійного призначення людства. Ця штучна релігія, де, як я зазначив, людина 
намагається підкорити надприродні сили, є серйозним викликом нашій справі 
євангелізації... Ці практики пропонують звільнення. Пропонують владу, 
задоволення, обіцяють дати можливість жити «на повну». Насправді ж вони є 
жахливим рабством, яке дійсно може позбавити людяності. Маємо урок 
дохристиянських релігій, які створили світ страху. В цей час глибокої спокуси 
поганством ми маємо проголошувати Євангеліє у всій його простоті і величі як 
єдиний шлях звільнення»(Католицький вісник.- №12). 

За декілька днів до президентських виболрів в Індонезії діючий президент Сусіло 
Бамбанг Юдхойоно звинуватив своїх суперників у використанні проти 
нього чорної магії. Юдхойоно зауважив, що так цим переймається тому, що під 
час свєї поїздки в Джакарту для участі у передвиборчих дебатах він, його 
дружина і водій спеціально молилися за те, щоб нічого не трапилося в дорозі. 

Самогубство фанатів – явище не нове. Відомі випадки самогубства після загибелі 
лорда Байрона, Сергія Єсеніна, інших знаменитостей. Проте надто поширеним 
явищем воно стало в кінці ХХ століття і пов‘язане із розвитком масової культури. 
Мали місце суїциди - самогубство фанатиків-підлітків після загибелі Віктора Цоя. 
Але що дивно, то це те, що до виявів самогубства після смерті Майклв Джексона 
уже звернулися і люди старшого віку. Із смертю свого кумира не змогли 
змиритися 12 прихильників його таланту. «Я розумію, чому вони це зробили, але 
ж сам Майкл цього не хотів: він хотів, щоб люди ці жили, - зауважив відомий 
фан-клубу Майкла Джексона Гарі Тейлор. – Вони просто не можуть прийняти 
його смерть: нібито живуть у якійсь іншій реальності. Гадаю, що після похорон, 
коли люди усвідомлять, що він дійсно відійшов і ніколи більше не повернеться, 
депресія фанів стане ще сильнішою» (MJJ community. Com). 

 
 

СВОБОДА СОВІСТІ 
 
 

 
НАРАДА ОБСЄ 

З ПИТАНЬ СВОБОДИ РЕЛІГІЙ І 
ВІРОСПОВІДАНЬ 

 
9-10 липня 2009 р. у Відні відбулася важлива зустріч представників 

європейських країн, яка мала на меті актуалізувати проблеми свободи релігій і 
віросповідань. Офіційно вона називалася «Додаткова нарада ОБСЄ з розгляду 
виконання зобов‘язань, присвячене людському виміру». Ця подія сталася завдяки 
ініціативі Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини, яке з 1999 року 
скликає такі наради з різних актуальних питань прав людини. За цей час до проблем 
свободи релігій та віросповідань БДІПЛ зверталося тричі. Остання зустріч відбулася 
в 2003 році, в результаті якої були сформульовані Рекомендації, що приносять зримі 
результати в сфері свободи релігій і віросповідань. Наслідки таких нарад 
поширюються на щорічних семінарах, які організовує БДІПЛ у Варшаві – 
найчисельнішій в Європі конференції з прав людини, куди з‘їжджаються сотні 
офіційних представників держав, експерти з міжнародних питань, активісти 
неурядових організацій, правозахисники, релігійні діячі. Висновки, зроблені під час 
дискусій на таких нарадах, стають темою для обговорень на щорічних зустрічах Ради 
міністрів ОБСЄ, під час яких обстоюються ідеали свободи і демократії в усіх 
державах-учасницях. 

Нарада 2009 року мала свої особливості, порівнюючи з попередніми 
зустрічами. Вона відбувалася в ситуації фінансово-економічної кризи, яка несе 
неабиякі виклики для свободи і демократії. Всі виступи на нараді зводилися до 
неприпустимості дедемократизаційних процесів у країнах Європи, до відвернення 
загрози реваншу тоталітаризму, до проблеми збереження всіх завоювань в сфері 
свободи релігій і віросповідань, до необхідності неухильно дотримуватися тих 
зобов‘язань, які країни Європи взяли на себе в сфері свобод і прав людини. 
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Насамперед йшлося про ретельне виконання країнами-учасницями ОБСЄ взятих 
зобов‘язань. Свободи не мають зменшуватися. Прогрес у збільшенні прав людей має 
стати незворотним. Про наміри організаторів наради читайте в опублікованому 
нижче «Анотованому порядку».  

Чи не вперше на такій нараді був присутній представник України – релігіє 
знавець Л.О.Филипович, яка від імені міжнародних академічних експертів 
підготувала доповідь і виступила як головний презентант на І сесії згаданої наради 
(доп. друкується нижче). Її виступ та доповіді ще двох експертів з питань статусу 
релігійних організацій та місць поклоніння стали предметом  жвавого обговорення. 
Наслідком останнього були напрацьовані відповідні рекомендації, які будуть 
надруковані в наступному числі «РП». 

 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

 
СВОБОДА РЕЛИГИИ И УБЕЖДЕНИЙ 

 
9-10 июля 2009 г. 
Хофбург, Вена 

 
АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА 

  
Соблюдение  свободы  религии  и  убеждений  является  одним  из  

центральных  и наиболее продолжительных обязательств ОБСЕ. Принцип VII 
Заключительного акта СБСЕ, принятого в Хельсинки в 1975  году, обязал  
государств-участников «признавать  и  уважать  свободу  личности  исповедовать,  
единолично  или совместно  с  другими,  религию  или  веру,  действуя  согласно  
велению собственной  совести».  В  ходе  процесса  СБСЕ,  основное  обязательство  в 
отношении  соблюдения  свободы  религии  и  убеждений  было  доработано  и 
расширено,  в  результате  чего  стало  одним  из  наиболее  подробных  и 
законченных  положений,  относящихся  к  религии,  имеющихся  среди 
международных  инструментов  по  правам  человека (см.  например,  Итоговый 
документ  мадридской  встречи 1983  года,  Заключительный  документ  венской 
встречи 1989  года,  Документ  копенгагенского  совещания 1990  года).  В недавних  
решениях  Совета  Министров,  а  именно  в  его  Решениях 4/03 (Маастрихт), 12/04 
(София), 10/05 (Любляна), 13/06 (Брюссель), 10/07 (Мадрид), вновь  были  
подчеркнуты  важность  и  актуальность  обязательств,  касающихся свободы 
религии и убеждений.  

Данными решениями БДИПЧ  также было наделено специальным 
мандатом по оказанию  содействия  государствам-участникам посредством  
созданного на  его базе  Совета  экспертов  БДИПЧ  по  вопросам  о  свободе  религии  

или вероисповедания (здесь  и  далее:  Консультативный  совет) –  консультативного 
органа,  созданного  в 1997  году.  С  момента  его  основания,  Консультативный 
совет  активно  участвовал  в  работе по  оказанию  содействия  тем  государствам-
участникам  ОБСЕ,  которые  запрашивали  экспертную  поддержку  в  правовой 
сфере. При этом Консультативный совет пользовался опубликованными в 2004 году  
Рекомендациями  по  анализу  законодательства  о  религии  или вероисповедании.  

Выполнение  обязательств  ОБСЕ  в  области  свободы  религии  и  
убеждений  в основном касается сферы исповедования религии или убеждений – 
права, четко и  подробно  изложенного  Принципом 16  Заключительного  документа  
венской встречи,  а  также  другими  международными  инструментами,  такими  как 
Декларация ООН  о  ликвидации  всех форм  нетерпимости  и  дискриминации  на 
основе  религии  или  убеждений 1981  года.  Право  исповедовать  религию  или 
убеждения влечет за собой целый спектр вопросов, таких как, например, статус 
религиозных  сообществ  и  групп  верующих,  автономность  религиозных 
сообществ и групп верующих, отношения между религиозными сообществами и 
государством, а также введение международных норм и стандартов в правовые и  
административные  системы  государства.  Все  это  касается  лиц,  имеющих 
религиозные или не связанные с религией убеждения, сообществ большинства или 
меньшинства, при  том,  что  обязательства ОБСЕ и  другие международные 
стандарты  уделяют  особое  внимание  праву  на  отсутствие  дискриминации  по 
признаку религии или убеждений.  

Эти вопросы обсуждаются ежегодно в рамках работы Консультативного 
совета, в ходе Совещания по рассмотрению выполнения, посвященного 
человеческому измерению (СРВЧИ),  а  также  они  стали предметом  дебатов на  
совещаниях на высшем  уровне  по  вопросам  терпимости  и  недискриминации,  
которые состоялись  в  недавние  годы.  Дополнительное  совещание  по  
человеческому измерению (ДСЧИ)  на  тему  религии  и  убеждений  предоставит  
возможность более  детально  изучить  вопрос  выполнения  этого  признанного  
обязательства ОБСЕ,  а  также  обсудить  прогресс,  имевший  место  с  момента  
проведения предыдущего ДСЧИ на тему религии и убеждений в 2003 году.  

В  данном  контексте  рекомендации,  сформулированные  в  ходе  
предыдущих мероприятий, были приняты во внимание, помимо прочего, для выбора 
тем для обсуждений  в  ходе  данного  совещания,  а  также  будут  непосредственно 
затронуты в ходе предстоящих дискуссий.  
Сессия I: От обязательств к выполнению: свобода религии и убеждений в 
регионе ОБСЕ   

Первая  сессия предоставит  возможность провести  обширный  обмен 
мнениями по  вопросу  о  положении  свободы  религии  и  убеждений  в  регионе  
ОБСЕ. Отталкиваясь  от  действующих  обязательств  в  области  свободы  религии  и 
убеждений, выступающие и участники совещания приглашаются к проведению 
обзора и анализа обязательств, а также к высказыванию своих мнений о важных 
событиях, недавних вызовах и примерах положительного опыта в сфере защиты и 
поощрения свободы религии и убеждений.   
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Обсуждение  сосредоточится  на  обширном  спектре  тем,  относящихся  к 

обязательствам ОБСЕ о  свободе религии и убеждений,  таких как: религиозное 
образование;  право  на  свободу  религии  и  убеждений,  и  допустимые 
ограничения; право на выражение и распространение религиозных убеждений; 
взаимосвязь  между  свободой  выражения  и  свободой  религии  и  убеждений; 
вопрос  религиозной  символики;  участие  лиц,  принадлежащих  к  религиозным 
сообществам,  в  общественной  жизни.  Внимание  также  будет  уделено  правам 
неверующих.  

В  данном  контексте  следует  принять  во  внимание  важность  и  
актуальность свободы  религии  и  убеждений  в  дискурсе  на  темы  прав  человека,  
а  также учитывать взаимозависимость права на религию и других прав человека. 

Вопросы для обсуждения: 
 В  какой  степени  государства-участники  ОБСЕ  выполняют  свои 

обязательства  по  обеспечению  и  поощрению  свободы  религии  и убеждений? 
Какие основные события произошли с момента проведения предыдущего 
Дополнительного совещания по человеческому измерению на тему свободы 
религии и убеждений в 2003 году?  

 С  какими  проблемами  и  преградами  сталкиваются  государства-участники 
при выполнении данных обязательств?   

 Какие  меры  могут  быть  предприняты  для  оказания  дальнейшего содействия  
государствам-участникам  в  выполнении  их  обязательств? Какую  поддержку  
могут  оказать  государствам-участникам  БДИПЧ  и Консультативный совет?  

 Какие  основные  вопросы  возникают при  разработке  законодательства о 
свободе религии или убеждений?  

 Каковы  основные  трудности  при  выполнении  соответствующего 
законодательства?  

Сессия II: Положение религиозных сообществ и верующих  
ОБСЕ давно волновал вопрос о положении религиозных сообществ и 

верующих в  государствах-участниках.  Заключительным  актом  совещания  в  
Хельсинки были  признаны  права «религионых  учений,  институтов  и  
организаций».  В Итоговом  документе  мадридской  встречи  по  дальнейшим шагам  
государства-участники заявили, что «они [будут] благосклонно рассматривать 
заявления от религиозных сообществ и верующих, исповедующих или готовых 
исповедовать свою  религию  или  веру  в  рамках  конституции  своих  государств,  о 
предоставлении им соответствующего статуса, отведенного в этих государствах для  
религиозных  вероучений,  институтов  и  организаций».  Заключительный документ  
венской  встречи  вновь  подтвердил  и  закрепил  этот  принцип, дополнив  его  
положением  о  том,  что  государства  будут  уважать  права религиозных  сообществ  
и  верующих  организовывать  свою  деятельность согласно  своей  собственной  
иерархии  и  институционной  структуре,  а  также избирать, назначать и заменять 
сотрудников своих организаций.   

По  всему  региону  ОБСЕ  в  государствах-участниках  действуют  законы  
об объединениях,  регулирующие  вопросы  создания,  деятельности  и  роспуска 
религиозных  структур и  групп  верующих. Эти  законы имеют  схожие черты:  в них  

прописывается,  каким  образом  группа  лиц  может  создать  организацию, которая  
будет  признаваться  в  качестве  юридического  лица  в  целях осуществления  
коллективной  деятельности.  Типичным  для  государств-участников  ОБСЕ  
является  признание  религиозных  сообществ  и  групп верующих  как  отдельных  
единиц,  отличающихся  от  других  объединений  и существующих до официального 
признания государством и независимо от него. Эти правила также перекликаются с 
правилами, касающимися освобождения от налогов  и  других  финансовых  
преимуществ,  которыми  могут  пользоваться неправительственные  организации  в  
целом  и  религиозные  объединения  в частности, что имеет значительные 
последствия в отношении свободы религии и объединений. Поправки в 
законодательство именно в этой сфере наблюдаются особенно часто по всему 
региону ОБСЕ.   

Государства-участники  применяют  различную  практику  в  отношении  
вопроса автономности  религионых  сообществ  и  групп  верующих.  Она  заметно 
варьируется:  от  ситуаций,  когда  государство  имеет  формальные  полномочия 
диктовать  религиозную  доктрину  или  структуру  духовенства  религиозных 
сообществ,  до  ситуаций,  когда  государство  конституционным  образом ограждено  
от  вмешательства  во «внутренние», «связанные  с  доктриной»  или другие  
структурные  вопросы деятельности религиозных организаций,  включая разрешение  
религиозных  споров  или  вмешательство  в  них.  В  недавние  годы вопросы 
автономности также поднимались в контексте производства по делам о банкротстве.  
Финансовый  кризис  и  гражданские  судебные  процессы  в отношении  церквей  
привели  к  банкротству  некоторых  религиозных организаций, в результате чего 
активы организаций были переданы в структуры по  управлению  имуществом  по  
банкротству,  которые  зачастую  были недостаточно чуткими к вопросам 
религиозной автономности.  

Признание религиозных  сообществ и вопрос их  автономности  являются 
двумя наиболее важными аспектами в вопросе о положении религиозных сообществ 
и верующих. Институционные структуры, возникающие в результате выполнения 
обязательств  ОБСЕ,  неминуемо  отражают  историю  страны,  сущность  и 
разнообразие  религиозных  сообществ  и  групп  верующих  государства,  а  также 
типичные методы работы с другими типами групп и организаций страны. В  ходе  
данной  сессии  будут  исследованы  последствия  различных  подходов  к 
законодательству и практике, относящимся к статусу и положению религиозных 
сообществ  и  групп  верующих,  с  особым  упором  на  их  признании  и 
автономности.   

Вопросы для обсуждения:   
 Каковы  основные  вызовы  и  преграды,  с  которыми  сталкиваются 

государства-участники  при  выполнении  своих  обязательств  в  отношении 
статуса религиозных сообществ и групп верующих?  

 Каковы  основные  модели  признания  религионых  сообществ  и  групп 
верующих  в  регионе ОБСЕ? Какую  роль  выполняют  специальные  комитеты 
и министерства?   
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 Какова  модель  наиболее  успешного  соблюдения  автономности религиозных 

сообществ и групп верующих? С какими трудностями и вызовами сталкиваются 
государства-участники при выполнении данного обязательства?   

 Какие  необходимо  принять меры,  чтобы  гарантировать,  что  признание 
основных  правил  и  общих  правовых  вопросов,  возникающих  в  связи  с  
этими правилами,  с  целом  согласуется  и  оказывает  содействие  в  деле  
защиты религиозной автономности?  

Сессия III: Места поклонения   
В  соответствии  со  статьей 6  Декларации  ООН  о  ликвидации  всех  форм 

нетерпимости  и  дискриминации  на  основе  религии  или  убеждений,  свобода 
религии  или  убеждений  включает  в  себя  свободу «отправлять  культы  или 
собираться в связи с религией или убеждениями и создавать и содержать места для 
этих целей». Заключительный документ венской встречи обязал государств-
участников  уважать  право  религиозных  сообществ  и  верующих «создавать  и 
содержать свободно доступные места культа и поклонения».  

Наличие  мест  поклонения  является  неотъемлемой  составляющей  права  
на религиозную свободу, и в связи с этим охраняется правовыми гарантиями. Это 
влечет  за  собой  целый  ряд  вопросов.  Среди  прочего,  они  включают  в  себя 
определение концепции мест культа и поклонения: кто обладает правом иметь места  
культа  и  поклонения,  и  каким  образом  это  определяется.  Здесь  также следует  
учитывать  вопросы,  связанные  с  допустимыми  ограничениями  в отношении 
использования данного права, а также интересы жителей местности, где 
располагаются места культа и поклонения. Охрана мест поклонения в свете 
возможных актов нетерпимости является другим аспектом, требующим особого 
внимания. Наконец,  вопрос  о местах  захоронения  является  еще  одной  важной 
темой, которую следует иметь в виду при обсуждении вопроса о местах культа и 
поклонения.   

Подобные  вопросы  возникают  во  всех  государствах  региона ОБСЕ  и  
поэтому заслуживают особого внимания. И всегда они представляют собой 
наибольший вызов, так как затрагивают деликатные вопросы на местах.  

Данная сессия сосредоточится на этом и других аспектах права на 
поклонение, а также на связанном с ним правом на доступ к подходящим местам 
поклонения. Обсуждения в ходе данной сессии будут проводиться с целью пролить 
свет на существующую  практику  и  понимание  вопроса  государствами-
участниками ОБСЕ и религиозными сообществами.   

Вопросы для обсуждения:  
 С  какими  основными  вызовами  и  трудностями  сталкиваются государства-

участники  при  выполнении  своих  обязательств, относящихся к местам 
поклонения?  

 Каким  образом  концепция  мест  поклонения  определяется  в  регионе ОБСЕ?  
Какие  органы  или  лица  наделены  правом  определения  этой концепции? По 
каким признакам идентифицируются места поклонения?  

 Существуют  ли  конкретные  стратегии  по  соблюдению  и  обеспечению 
религиозных  нужд?  Каким  образом  регулируются  отношения  между правами 
на места поклонения и допустимыми ограничениями? 

 Как  можно  наилучшим  образом  гарантировать  право  на  места поклонения 
при полном исключении дискриминации?  

 Как  можно  наилучшим  образом  защитить  места  поклонения  от  актов 
нетерпимости?  
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ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДО ВНЕДРЕНИЯ: 

СВОБОДА РЕЛИГИИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ В ОБСЕ РЕГИОНЕ 
(Доклад на Дополнительном совещании по человеческому измерению ОБСЕ 

9.07.2009, Вена, Австрия) 
 

Ваши превосходительства, дамы и господа! 
Это большая честь выступать перед столь авторитетной аудиторией. Мне, 

человеку науки, руководителю Отделение религиозных процессов Национальной 
Академии наук Украины, сопредседателю многочисленных правлений организаций, 
имеющих отношение к свободе религии и вероисповедания, тесно вовлеченному не 
только в академическое изучение, но и практическое применение принципов 
религиозной свободы, предоставили возможность выступить перед вами и 
поделиться некоторыми соображениями относительно обязательств и их внедрения в 
сфере свободы религии, принятых странами ОБСЕ. 

Свобода религии и вероисповедания – базовое право человека, которое 
лежит в основании иных свобод. Впервые озвученное и текстуально оформленное 
как положение Всеобщей Декларации ООН по правам человека в 1948 году, этот 
принцип получил развитие в других международных документах, подписанных 
большинством государств мира, в т.ч. и Европы. Свобода религии и вероисповедания 
стала не только юридической нормой, но и реальностью религиозной жизни многих 
государств и народов. 

Согласимся, что за последние 60 лет религиозная свобода достигла общего 
признания и большого успеха.  
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 В целом созданы условия для свободного - индивидуального или коллективного 

- исповедания своей веры и религиозной практики каждым человеком. 
 Приведены в соответствие с требованиями международных документов 

национальные законодательства в сфере религий, межконфессиональных и 
церковно-государственных отношений. 

 Накоплены качественные знания и экспертиза по свободе религии и 
вероисповедания, что создает возможность предоставить 
высококвалифицированную оценку тем или иным случаям нарушения 
религиозной свободы как на международном, так и на национальных уровнях. 

 Разработан стандарт по международным законам относительно свободы религий 
и имеющие к ним отношение исследовательские материалы, которые постоянно 
издаются. 

 Межрелигиозный диалог становится главным механизмом разрешения споров 
или противостояний на религиозной почве. 

Конкретные факты в сфере религиозной свободы в странах-участницах 
ОБСЕ свидетельствуют о том, что за последние годы наблюдается откат от тех 
позитивных завоеваний относительно прав человека, которые были сделаны во 
второй половине ХХ ст.: 
 участились случаи проявления ксенофобии, дискриминации, в частности по 

отношению к мигрантам и новым религиозным движениям;  
 не уменьшается количество людей, преследуемых за веру;  
 отмечается ужесточение национальных законодательств в сфере свободы 

совести; 
 в некоторых странах связи между государством и гражданским обществом 

рушатся, а их сближение и взаимодействие снижается; 
 в странах, где предусмотрено законом отделение церкви и государства, 

государство все чаще нарушает этот принцип; 
 растет политизация религиозной жизни, когда государство и политические силы 

используют религию в своих политических интересах; 
 усиливаются этатистские ожидания некоторых религиозных лидеров, которые 

стремятся сблизиться с государством; 
 национальные судебные системы не справляются с исками граждан, чьи права в 

сфере свободы религий ущемлены, демонстрируя слабую осведомленность в 
этой проблеме; 

 количество случаев, связанных с защитой именно религиозных свобод и прав, 
постоянно растет в Европейском суде по правам человека. 

Сокращение прав человека, которые значительно расширились и 
углубились с 1948 г. (и в сфере их определения, и в поле их применения), выглядит 
противоестественным. Не понятно, почему при наличии стольких важных и 
полезных деклараций, рекомендаций, где прописаны и согласованы правовые нормы 
в сфере свободы религии, они не работают, почему, будучи имплементированными в 
законодательство стран региона ОБСЕ, они не всегда реализовываются на практике?  

Что, с моей точки зрения, целесообразно сделать, чтобы обязательства, 
принятые государствами региона ОБСЕ в отношении прав человека в этой сфере 
(сфере свободы религии и вероисповедания), работали в полной мере? Позвольте 
предложить некоторые рекомендации для ОБСЕ, для религиозных и общественных 
организаций, для образовательных и медийных институций: 
Для ОБСЕ: 
 Укрепить программы в сфере свободы религии и вероисповедания, в частности 

сфокусироваться на усилении национальных институтов, в частности таких, как 
национальные уполномоченные по правам человека и их деятельности в области 
религиозных свобод; 

 Проводить целенаправленную деятельность по объединению усилий стран 
ОБСЕ, государственных и общественных, светских и религиозных организаций, 
таких как всеевропейский форум правительственных и неправительственных 
организаций, работающий в сфере защиты гражданских прав и свобод; 

 Активнее поддерживать организации гражданского общества, такие как 
неправительственные общественные организации, защищающие свободу 
религии, религиозные организации, занимающиеся межрелигиозными 
проектами, выстраивая работу так, как это уже сделал Офис демократических 
институций и прав человека своим веб-сайтом; создать каталог таких 
организаций с описанием их деятельности с целью облегчения взаимодействия 
этих ассоциаций друг с другом. 

Для общественных и религиозных организаций: 
 Распространять информацию относительно того, как международные структуры 

могут помочь в защите прав человека, особенно через дополнительные интернет 
ресурсы для неанглоговорящих народов;  

 Облегчить межрелигиозную деятельность, которая способствует 
распространению социальных и образовательных проекты среди людей разных 
слоев; 

 Поддерживать и распространять опыт внеконфессиональной деятельности 
религиозных и общественных организаций (например, Дни Религиозной 
Свободы, Дни общей молитвы, межрелигиозные художественные фестивали и 
др.). 

Для образовательных и медийных институций: 
 Настоятельно рекомендовать государствам поддержать «Толедские 

руководящие принципы по обучению вопросам религии и убеждений в средних 
школах», при этом избегая узко конфессиональных подходов в учебном 
процессе; 

 Особое внимание обратить на образовательные программы для молодежи, для 
уязвимых слоев населения из групп риска, для ключевых профессионалов-
специалистов, которым по характеру своей службы приходится заниматься 
религией (чиновники в сфере религиозных дел, сотрудники министерства 
внутренних дел, прокуратуры, религиозные лидеры, исследователи, и особенно 
журналисты); 



52                            53 
 Заинтересовать средства массовой информации проблематикой свободы 

религий, инициируя конкурс на циклы радио и телепередач с демонстрацией 
видео и аудиоматериалов о деятельности ОБСЕ и других международных 
организаций в сфере свободы совести. 

Нынешняя ситуация в мире, в т.ч. и в Европе, требует особого внимания к 
вопросам свободы религии со стороны международных организаций. Стабильность 
общества подорвана мировым финансовым и экономическим кризисом. Возникли 
реальные риски для экономики, демократических политических систем, для 
социального спокойствия в обществе и душевного равновесия его членов. Страны 
новой демократии оказались перед угрозой возврата к тоталитаризму. Мы все 
встретились с этими новыми вызовами, и нам необходимо работать вместе, чтобы 
найти их правильные решения. 

Выступая 10 декабря 1997 года в Тегеранском университете по случаю 
пятидесятой годовщины Всеобщей декларации прав человека, Генеральный 
секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что права человека — это то лучшее, что есть у 
нас. Они являются основой человеческого существования и сосуществования. 
Именно права человека делают нас людьми. А Декларация ООН о правах человека 
является стандартом для новой эры, в которой поддержание контактов и 
сотрудничества между народами будет определять их успех и выживание.Свобода 
религии и вероисповедания является наиважнейшим правом человека, одним из тех, 
которое обращается к самому глубокому и высокому во всех нас.  Только через 
гарантирование выполнения этого права можем мы найти решения тех проблем, с 
которыми мы все постоянно сталкиваемся. 

 
 

*** 
 
Департамент охорони здоров’я Великобританії випустив на початку 2009 року 

Інструкцію, згідно з якою бесіда із хворим на будь-яку тему, що має навіть 
непряме відношення до релігії, є посяганням на свободу переконань, а відтак в 
медичних закладах не допускається. Раніше такої категоричності не було, бо ж, 
згідно кодексу головної медичної ради країни, душпастирство входило до 
переліку послуг, що надавалися медиками. Нині в медичних закладах 
медпрацівники не мають право відкрито носити навіть натільний хрестик. Із-за 
цього дехто з медичних працівників вимушений добровільно увільнятися. 
Ініціативна група медиків Великобританії вирішила підняти питання 
правомірності таких заходів на конференції Британської медичної асоціації. 

13 липня відбулася зустріч прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко із 
Міжконфесійною Радою Церков України. Заявивши, що Україну удається 
уникати тяжких наслідків економічної кризи, прем‘єр відзначила, що «Господт 
захищав Україну в ці важкі часи». Тимошенко наголосила на тому, що релігійні 
організації будуть сплачувати податок на рівні громадян, буде зняти 
оподаткування з постачання в Україну релігійної літератури. 

Пам’яті борця за українську Україну 
Василя ЧЕРВОНІЯ 

 
ТЯЖКА ВТРАТА ДЛЯ УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я 

 
Сумно усвідомлювати, що ми більше не 

зустрінемося з Василем Червонієм, не проговоримо з ним 
проблеми відродження в Україні саме її Православ‘я. 
Пішов з життя у розквіті своїх сил, прагненні віддати 
всього себе розбудові саме української України на 51-му 
році життя наш Василь. Блискавка влучила в нього, коли 
він зненацька захоплений на березі озера короткочасною 
зливою перебігав до свого будиночку. Скоріше її притягла 
на себе Василева мобілка, яка згоріла в його кишені ледь не 
до тла.  

Червоній був і депутатом Верховної Ради України чотирьох скликань, і 
помітним діячем мовного Товариства ім. Шевченка, Руху, Української народної 
партії, і обласним керівником… Де б не з‘являвся Василь, ми були впевнені, що там 
буде Україна. Він був безстрашним, безкомпромісним, відданим українській ідеї. В 
боротьбі за утвердження незалежної України він вмів організувати своїх однодумців, 
разом з ними, користуючись при потребі й силовими методами, досягати бажаного. 
Засуджувати його за це не можна. 18-річний шлях розбудови незалежної України 
засвідчив те, що з її ворогами можна і слід говорити мовою сили. Оговтавшись після 
зазнаної поразки із відвернення здобуття Україною суверенітету в перші роки цього 
процесу, вороги української незалежності в роки каламбурного керівництва країною 
Ющенка прагнуть повернути нас в якийсь новий Союз, знищити українську 
незалежність, сплюндрувати нашу ментальність, знову по-російськи прочитати нашу 
історію. Ющенко в цьому їм сприяв тим, що усував з так необхідних Україні у 
вибудові її суверенності посад тих, хто б ніколи не допустив воротя. Саме він усунув 
Червонія з керівних посад на Рівненщині. І незважаючи на ці викрутаси Президента, 
Василь не образився. В питаннях утвердження національного буття українства він 
був непоступливим.  

Мене з Червонієм звела місія утвердження і збереження Українського 
Православ‘я. Разом з ним і Булаковим, як представники Комітетк за збереження 
Українського Православ‘я, ми шляхом перемовин змусили керівництво УАПЦ 
(керуючого справами Церкви митрополита Антонія Масендича, бо ж Патріарх 
Мстислав тоді був у США) і митрополита Філарета (хоч т.зв. Харківський 
архієрейський собор УПЦ й позбавив його права на керівництво Церквою, але цей 
«собор» не мав на те юридичних підстав, то ж офіційно главою церкви залишався 
Філарет) організувати і провести об‘єднавчий собор, що зрештою вилилося в 
утворення УПЦ Київського Патріархату. Саме завдяки вірним Україні Василевим 
хлопцям з Рівного спільноті митрополита Володимира (Сабодана) не вдалося 
захопити Володимирський собор і резиденцію митрополита на Пушкінській вулиці 
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Києва. Обманним шляхом їй пощастило перебрати на себе Києво-Печерську Лавру. 
На підтримку позиції митрополита Філарета тоді до Києва приїхало більше тисячі 
священиків УПЦ. Погодився б він тоді заїхати до резиденції митрополита в Лавру, 
Митрополиту Володимиру (Сабодану) нікуди було б їхати в Києві. Інколи говорять, 
що творцем Церкви Київського Патріархату був тодішній Президент Леонід 
Кравчук. Ми не відчували «його руку» в цих процесах. Він, як і у всьому іншому 
(наприклад, у вирішенні питання Чорноморського флоту чи володіння ядерною 
зброєю), виявляв якусь бооязливість, поступливість, нерішучість, а то й роль 
спостерігача. Скоріше б організатором всіх заходів із постання Київського 
Патріархату я б назвав Рух, активним промотором ідеї Василя Червонія. Ми, 
українські релігієзнавці, опісля приклали багато зусиль для утвердження в суспільній 
і громадській думці необхідності для незалежної України її незалежної Православної 
Церкви, використовуючи для цього велике різноманіття засобів.  

Будучи потім членом Вищої Церковної Ради УПЦ Київського Патріархату, 
Василь Червоній багато зробив для утвердження цієї дійно української православної 
організації як на рівні країни, так і на своїй Рівненщині. На його рахунку тисячі 
відновлених могил аояків УПА, сотні виданих книжок, десятки збудованих 
православних храмів. Василь дотримувався законного принципу діяння релігійних 
спільнот в незалежній українській державі: православні храми України мають 
належати українським, а не малоросійським, православним Церквам, цебто УПЦ 
Київського Патріархату чи Українській Автокефальній Православній Церкві. Василя 
любили українські патріоти і ненавиділи вороги України, «сміття Москви». Він 
ніколи не поступався принципами. Бачучи, що Президент В.Ющенко сплюндровує 
засади Помаранчевої революції, Василь мав мужність сказати, що мені не з ним. 
Шанувати людину потрібно при його житті, а не в співчуттях рідним і близьким, ло 
чого вдався Ющенко.  

Хоч і кажуть, що незамінимих людей немає, але боюся, що скоро знайти 
заміну Василю ми не зможемо. Пам‘ять про нього як вірного сина України, героя-
подвижника на терені утвердження Українського Православ‘я збережеться в наших 
серцях. Сподіваюсь, що Церква Київського Патріархату знайде форми увіковічненя 
пам‘яті Червонія, а Президент прислухається до проползиції про присвоєння Василю 
Червонію (посмертно) звання Героя України. Він був таким героєм за свого життя. 

Наперед знав, що Московсько-Православна Церква виявить своє злорадство 
щодо смерті Василя Червонія. Смерть від блискавки на березі озера вона 
витлумачить як Боже покарання за його підтримку Київського Патріархату. Прес-
секретар УПЦ МП Вася Анісімов заявив: «В 1992 році бойовики Червонія 
захоплювали церкви. Смерть людини – трагедія, але ніщо в житті не трапляється 
випадково». Більш виразно, не приховуючи свої радощі з приводу смерті, висловився 
на сайті Московського Патріархату російський протодиякон Андрій Кураєв: 
«Блискавка, яка влучила в Червонія, то є кара Господня». В китайців є мудрий вислів: 
про мертвого погане говорять лише дурні. «Прикро спостерігати за істерією, яку 
розпочали після смерті Василя Червонія його боягузливі опоненти, обливаючи 
брудом як самого покійного, так і всі його справи», - йдеться у заяві Рівненської 

єпархії УПЦ КП. Єпархія нагадала «діячам» Московської Церкви вчення Ісуса 
Христа, яким він закликав «до любові, прощення і терпіння».  

Василь Червоній в українських українців (не в малоросів чи українофобів) 
залишить лише світлий спомин про себе. Поховали Василя 6 липня на території 
Свято-Покровського кафедрального собору у центрі Рівного. Тисячі рівненців і 
прощалися із вірним українцем. Чогось сум приносить нам, промоторам Київського 
Патріархату, Рівненщина. Раніше Василя тут був покликаний Богом один із активних 
утверджувачів Українського Православ‘я, першофундаторів Київського Патріархату 
патріот України митрополит Данило (Чоколюк). Пухом їм земля, світла пам‘ять  

 
А.Колодний 

 
*** 

 

Відкритий лист 
до прем’єр-міністра України 

достойної Тимошенко Юлії Володимирівни 
 
Достойна Пані Прем‘єр–міністр,  
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 
ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ З ТРАВНЯ Ц.Р. СПОВІСТИВ 
ТРИВОЖНУ ВІСТКУ, ЩО МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХ КИРИЛ МАЄ В 
ПЛАНІ ВІДВІДАТИ УКРАЇНУ В МІСЯЦЯХ ЛИПНІ ТА СЕРПНІ 
БІЖУЧОГО РОКУ. 

Мушу відмітити, що традиційно відвідини любої країни ієрархами церков, 
приносять зі собою правду, любов, мир, пошану, благодать та все світле й достойне 
Церкви Христової.  

Такими гостями Вільної України нещодавно були Вселенський Патріарх 
Варфоломей а перед ним Папа Іван Павло Другий. Оба Вселенські Патріархи 
принесли в Україну радість християнського світу з світлим відродженням обох віток 
Христової Церкви в Україні й щиро бажали щоб Всевишній кріпив душі та серця 
українців у непохитній вірі та відданості Божій Волі, й тим самим насичувався 
щедрою благодаттю Господа Нашого Ісуса Христа. 

Завданням державних урядів в таких відвідинах, які безперечно мають 
сильний емоційний вплив на жителів даної держави — це належна перевірка — чи 
даний ―гість держави ‖, а в цьому випадку церковний ієрарх — несе зі собою слово 
правди, віри, любови та миру? 

Передумовою любови та миру в культурному світі, а вже особливо в 
церковній практиці це ―сповідь‖ — це визнання кривди, відповідний жаль та 
―надолуження‖.  

Таку практику світ бачить після Другої Світової Війни в Німеччині. Після 
прилюдного вибачення церкових ієрархів за ―мовчанку‖ про події нациського уряду, 
канцлер провізійного німецького уряду др. Кондрат Аденауер, ―в ім`я всіх німців‖, 
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просив прощення за злочин, а лідер Соціалістичної Партії Німеччини, відвідуючи 
концтабори, спонтанно падав на коліна і просив прощення в Бога та людей за 
злочини свойого народу.  

Гріхи Москви супроти України та ―дітей Її‖— це не одно десятиліття — а це 
довгі століття і вичислювати їх не можливо, бо для того потрібно послідовної праці 
кількох ґенерацій багатьох наукових дослідників. 

Москва при помочі всіх державних, а особливо можновладної церкви 
російської робила все необхідне, найбільш жорстоке, негідне та брутальне, аби 
вбити все що українське й досягнути конкретне, документально зафіксоване й 
висказане словами ґрафа Валуєва —“України нє било, нєт і бить не может!”, 
згодом підтверджене царем московії в місті Емс. 

Патріарх Кирил знає добре, що; 
 Руска Православна Церква в 1690 р. заборонила книги писані українською 

мовою, а авторів книг та Петра Могилу, викляли. 
 В 1720 р. цар Петро Перший своїм указом заборонив друк книжок українською 

мовою. 
 В 1753 р. заборонено вживання української мови в Києво–Могигилянській 

Академії. 
 В 1769 р. Російська Православна Церква заборонила друк ―Букваря‖. 
 В 1775 р. після зруйнування Запорозької Січі, закрито всі україномовні полкові 

школи. 
 В 1784 р. Києво–Могилянську Академію в повні переведено на російську мову. 
 В 1786 р. наказано в церквах та школах молитви читати виключно російською 

мовою. 
 В 1862 р. заборонено безплатні українські школи організовані українською 

інтелігенцією. 
 В 1863 р. Валуєвський Циркуляр із строгою забороною вживання української 

мови в церквах та школах 
 В 1876 р . горезвісний ―Емський Указ‖ , який забороняв вживання української 

мови в письмі, а учителів, які осьмілились вчити дітей українською мовою — 
тяжко карати. 

 В 1881 р. Російська Православна Церква заборонила церковні проповіді 
українською мовою по всій Україні. 

 В 1908 р. царський указ про шкідливість для російської імперії впливу 
української культури та мови.  

Науково–культурний світ України, під ―щедрою опікою‖ Російської 
Церкви, стояв перед ―не легким вибором‖; а) вирікайся приналежності до власної 
нації та працюй в користь Москви; б) замкнися в собі та — мовчи, або в) готуйся ―в 
кайданах‖, тяжкою фізичною працею здобувати простори непривітливої завойованої 
далекої півночі. 

 Але ―найкращі успіхи‖ церкви російської в Україні таки подиву гідні — 
вони колосальні, майже надприродні — але диявольські, бо потоптавши — Дві 
Головні Заповіді Любови, Десять Заповідей Божих та Нагірну Проповідь — 
принесли Україні ―руйнуючий вогонь та злобний меч Єрмака‖. 

Російська Церква безпосередньо, планово, систематично та послідовно 
нищила Святу Українську Православну, Євангельську та Католицьку Церкву. 
В неї на совісті лежить тяжкий гріх вбивства соток тисяч священнослужителів 
та мільйонів віруючих! 

Злочинних фактів Москви супроти українського народу так багато що їх не 
можна перечислити в газетних статтях й тяжко буде знайти для них місце в 
друкованому слові. Всі ті, болючі нам переживання, слід завжди пам`ятати. Забута 
історія має тенденцію повторюватися й принести нові страждання новим поколінням. 

Ми зобов'язані пам`ятати, що Москва відібрала нам мову для того аби ми не 
могли належно символізувати, й передавати в русло історії гіркі факти щодення 
нашого знедоленого народу, який би, із ―закритими устами‖, тягнув ярмо 
московської неволі. 

Невіжество чи наївність не оправдає нас перед світовою опінією та історією, 
коли ми не будемо ―собою‖; коли не зрозуміємо ґеніяльного Шевченка який кликав 
народ свій ―порвати кайдани‖ , ―здобути волю‖ , бо ―в своїй хаті – своя правда і сила і 
воля‖!  

Послідні десятиліття поламали тюремні мури колоніальних імперій і зараз 
всі уярмлені народи вимагають реабілітації, покликаючися на природне, моральне та 
Богом дане право людині на свободу.  

Ми не будьмо останніми, й маючи ―власну хату‖ – вимагаймо належної 
―пошани до нашого дому‖, й вкажімо Патріарху Москви, що він гостити в 
Україні зможе лише тоді коли він, як і Віллі Брандт, публічно ―на колінах‖ 
проситиме Всевишнього Бога, щоб Він милосердно простив його Церкві, царям 
та іншим володарям народу російського за вчинені Україні злочини. 

 Євген Глива, доктор філософії, академік АПН України; 
(м. Сідней, Австралія) 

 
 
 
 
 

Дорогий Сергію Івановичу, 
Тільки прочитав Інформаційний Бюлетень число 5, звідки довідався про 

наміри Московського Патріарха відвідати Україну й відрухово пишу статтю до 
Вільної Думки. 

Не маючи електронної пошти Президента, Прем'єр-міністра — прошу 
ласкаво перешліть до них, та до української преси, мій ―відкритий лист‖. 

Заохочуйте наших журналістів щоб писали про злочини Москви супроти 
України, вказуючи на довговікову експлуатацію в`язнів українців в розвиткові 
економіки північного та далекого сходу, про в`язниці та табори смерти.  

Побажано було б переслати копію цього листа Патріярху Філарету.  
Щиро вдячний Вам, Ваш Євген Глива. 

 
03.07.2009 р. 
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АКТУАЛЬНА ТЕМА 
 

Юрій АФАНАСЬЄВ 
 

НАЦИЗМ У БОРОТЬБІ З НАЦИЗМОМ 
 
 Створення «Комісії при президентові у протидії спробам 

фальсифікації історії на шкоду інтересам Росії» - це лише епізод у 
низці продуманих і послідовних дій путінців для увічнення свого 
режиму. Однак ці продумані дії спрямовані на те, щоб надати 
своєму володарюванню квазіюридичної форми, облаштувати 
законодавче самовідновлення путінізму на основі збереження 
незмінності, спираючись, як завжди було властиво російській владі, на вітчизняний 
традиціоналізм і російську архаїку. 

Ми живемо під час чергового перетворення російської влади й державності. 
У нас сформувалася корпоративна держава — держава, де на першому місці 
прибуток керівників «корпорації Росія»... Путінізм як патримоніальна держава - це 
такий устрій, коли владою й разом із нею всім національним надбанням 
розпоряджаються в приватних інтересах, керують країною як феодальною вотчиною. 
Тепер же із останніми ініціативами щодо увічнення фальсифікованої історії 
вимальовуються контури ще й ідеократичної держави. Ідеократичної в тому сенсі, що 
відстоювання «єдино правильної» версії вітчизняної історії покликане забезпечити 
всеосяжність путінського володарювання, його претензію на тотальну всеосяжність у 
країні не тільки ресурсів і тіл, а й розумів. Ідейне оволодіння минулим у такому сенсі 
перетворює силу ідеї на силу влади. Нинішня держава стає ще й теократичною. 
Відбувається остаточне змикання церкви й держави. Така «симфонія» характерна для 
всієї російської історії, але останнім часом вона дістала вираження не лише в 
публічних моліннях перших осіб, а й у прагненні переформулювати на конфесійній 
основі базові соціальні й етичні орієнтири. Ідео- й теократія не змінюють олігархічне, 
корпоративне, патримоніальне правління й не скасовують його. Вони доповнюють і 
завершують образ сьогоднішньої влади. Оволодіння минулим, перетворення на 
основі його державної інтерпретації сили ідеї на силу влади завершує становлення 
цієї державності, по суті, як російської версії сучасного нацизму. На відміну від 
німецького 1930—1940-х років, у ньому немає ідеї расової переваги й прагнення 
світового панування на її основі. Російський нацизм саме набуває завершеної 
форми в претензії на перевагу унікальної та неповторної російської 
державності. 

З урахуванням того, що в російській свідомості збереглися численні архаїчні 
уявлення про Богоданність російської широчіні, неосяжності просторів, ворожості 
зовнішнього оточення як одвічно ворожих до нас Пітьми, Зла й Кривди, про 
російську владу — як про єдину гарантію виживання всього нашого людського 
співтовариства, нинішні правителі саме на основі такої архаїки вирішили осучаснити 
багатовікову парадигму Росії. Стереотипи, що існували в масовій свідомості, 
протягом останніх років не лише реанімуються, а й у багатьох випадках посилилися й 

закріпилися. Спільними зусиллями Російської Православної Церкви та держави, за 
масованою участю ЗМІ, й особливо телебачення, архаїчні стереотипи свідомості 
отримали в цих спільних діях культурну, ідеологічну, політичну й релігійну санкцію на 
найвищому рівні. Головне з усього, що останнім часом спільними зусиллями 
реанімуєтся, зберігається й посилюється, — сприйняття саме власне російського 
співтовариства й нашої території як особливої священної реальності — 
«світової душі», а державної влади — як «душі Росії». 

Наша «суверенна демократія» тому й вища за всі інші форми правління, що 
в ній дана Богом тисячолітня російська традиція авторитарного володарювання. А 
державність наша - теж від Бога, її місія — цивілізаційне з‘єднання Сходу й Заходу, 
забезпечення енергетичного транзиту для виживання людства. Невід’ємна 
властивість сучасної версії російського нацизму — бачити світ і себе в ньому 
через призму метафори ворога й ворожого оточення. Це додатковий спосіб 
легітимізації влади та гіпертрофованого верховенства, диктатури в ній представників 
силових структур. 

 Зміцнюється ставлення до Америки як до символу зла, диявола й кривди 
порівняно з правдою й добром, яке втілює Росія. Америка — постійне втілене зло, 
але воно, це зло, нею не обмежується, а розтікається по всьому периметру Росії й 
залежно від конкретної ситуації з‘являється у вигляді Грузії, Естонії або України. 

Наша влада набуває нової якості — російський нацизм на основі 
своєрідності російської влади, етатизму та державності. А тепер найголовніше: 
набуває її не на основі своєрідності як такої, а на основі своєрідності таких трьох 
китів нашої російськості в трактуванні саме путіністів. Пред’явити самим собі й 
усьому світу російське співтовариство й нашу територію як особливу священну 
реальність — «світову душу», а державну владу як «душу Росії», позиціонувати 
себе на основі такої своєрідності як суб’єкт глобального співтовариства й 
претендувати на особливу в ньому роль — усе це вимагає, звісно, й відповідного 
історичного обгрунтування. 

 От звідки надзвичайна комісія з історії. Треба «відкрити всім очі», щоб не 
залишалося ні найменших сумнівів: цілеспрямована ліквідація Путіним начал 
громадянського суспільства, політичних інститутів, що народжуються, й будівництво 
на їхньому місці манекенної «суверенної демократії» відбуваються суворо відповідно 
й на основі російської історичної традиції. 

 Щоб зрозуміти маніакальність заклопотаності путіністами історією, треба 
мати на увазі їхню святу простоту й незнання того, що вся наша вітчизняна історія 
вже давно й принципово фальсифікована. Спочатку «в інтересах» Російської імперії, 
потім «в інтересах» Радянського Союзу. Тепер, зі встановленням чергового, нового 
видання російського самовладдя, оголюється його намір законсервувати вже 
фальсифіковану раніше історію, а всі одиничні спроби, зроблені за останні роки, й 
навіть припустимі спроби зробити нашу історію більш адекватною, більш 
відповідною осягненню сенсу минулого кваліфікувати юридично як фальсифікації. 
Звісно, «принципово фальсифікована» не означає «фальсифікована цілковито».І у 
фальсифікованій історії є, звісно, події, дати, факти, явища, які дійсно мали місце в 
минулому...Але завжди була і є й інша історія — та, що зароджується, формується на 
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великих глибинах, у самих основах людського 
співжиття. У цієї іншої, глибинної історії інше 
наповнення й зовсім інші ритми її руху порівняно з 
подієвою історією... 

 Що ж могла б нам показати наша глибинна, 
сутнісна історія? Є у світовій історії два способи 
відтворення людської спільноти. Один — на основі 
збереження незмінності, інший — на основі розвитку 
або, точніше, саморозвитку. Другий — суть 
ліберальної цивілізації. А специфіка соціокультурної 
динаміки Росії — переважання в ній відтворення на 
основі збереження незмінності, тобто традиціоналізму. 
Традиціоналізм не лише наше вітчизняне надбання. 
Однак у нас такий цивілізаційний спосіб існування й суспільного відтворення й досі 
переважає. У ролі етичного ідеалу традиціоналізму властиві авторитаризм і 

соборність як протилежні полюси соціуму, але обидва 
разом вони протистоять лібералізму, де основу 
постійного розвитку суспільства утворює особистість, а 
держава є підлеглою особистості й суспільству як 
інструмент. Путін із його стратегією виживання і є 
черговим обвалом у архаїку...Усі нинішні «історичні» 
укази та проекти влади для того, щоб нашу принципово 
фальсифіковану історію зберегти саме в тому 
спотвореному вигляді, в якому вона зараз жива у 
свідомості російської більшості... З росіян треба зробити 
підданих — не тільки соціально, а й ідейно, духовно. 
Таким є сенс останніх дій нашої влади. 

 Я хотів би побачити Росію раціонально 
мислячою. Такою, що подолала містичне, міфологічне в 

свідомості. Щоб росіянин не просто знав, що відбувалося в його минулому, а й 
виробляв би до нього своє ставлення. Щоб разом зі знанням здобував би й вільну 
свідомість. Тільки так до нас може прийти відповідальність . Однак усе це дуже 
непросто: до наших реліктових дожовтневих уявлень додалися ще радянські міфи, 
марксистсько-ленінські стереотипи, подвоївши тим самим розумову  несвободу. 
Тепер на цю подвоєну несвободу 
накладають чергову порцію міфологем. 
Влада прагне реанімувати й 
законсервувати архаїку, щоб створити 
підмурівок для свого  нескінченного 
панування... Основою архаїчної свідомості 
російського традиціоналізму є незмінність. 
Якщо в когось краще, отже, можна навіть 
треба прагнути чогось нового, чого вчора 
ще не було. Подібному й чинять спротив 

стереотипи сили і справедливості. Я присвятив усе життя тому, щоб виганяти цих 
тарганів. Хоч і для мене залишається питанням: а що в разі успіху може з‘явитися 
замість них? Чи не з‘являться інші таргани, які матеріалізують російський нацизм у 
реальну агресивну силу? 

 
Повністю стаття відомого російського історика 

доктора історичних  наук, професора Юрія Афанасьєва 
«Я хотів би побачити Росію раціонально мислячою» 

надрукована в газеті «День» 30 травня ц.р. 
 

 
 
 

ВОСКРЕСІННЯ СТАЛІНА І ВІДРОДЖЕННЯ СТАЛІНЩИНИ 
 

В Росії відроджується слава Сталіна. Саме 
тому офіційна делегація Росії обурилася, коли 
Парламентська Асамблея ОБС Європи 1 липня 
поставила знак рівності між сталінізмом і фашизмом. 
Чогось страшного в цій ухвалі ОБСЄ взагалі не було, а 
лише сказано що від цих двох тоталітарних режимів 
найбільше постраждала  Європа, а відтак слід 
встановити Міжнародний день пам‘яті жертв 
сталінізму і фашизму. Цим Днем пропоновано обрати 
23 серпня, коли в 1939 році було підписано пакт 
Молотова-Ріббентропа, який поділив Європу між 
Росією і Німеччиною. Російська преса, коментуючи 
позицію Російської делегації, наголошує, що в такий 
спосіб влада Росії прагне загравати настроям старшого 

комуністичного покоління у своїй країні, хоч «Левада-Центр» зафіксував цифру 
лише 21% тих, хто у Сталіні ще вбачає «мудрого керівника». «Выходит, власть 
пытается приписать россиянам собственные исторические предпочтения и от имени 
народа, у которого к палачу свой счѐт, благородно оскорбляется» (Газета по-киевски. 
– 3 липня). 

Але не тільки в Москві прагнуть реабілітувати Сталіна. Дніпропетровська 
московсько-православна газета «Мир» (№23) присвятила Сталіну половину газетної 
сторінки, видрукувавши статтю «Победа – тайна Божественного милосердия». 
Подаємо її в деякому скороченні мовою оригіналу: «Шустер Савик в своей 
программе 9 мая поднял тему схожести Сталина и Гитлера, что вызвало возмущение 
не только ветеранов, расценивших провокацию как плевок им в душу, но и всех 
здравомыслящих граждан Украины. Как ни странно, но в преддверии скорбной даты 
22 июня – даты начала Великой Отечественной войны - глава Отдела внешних 
церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата архиепископ Волоколамский 
Илларион практически повторил Шустера. «Я считаю, что Сталин был чудовищем, 
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духовным уродом, который создал жуткую, античеловеческую систему управления 
страной , построенную на лжи, насилии и терроре. Он развязал геноцид против 
народа своей страны и несет личную ответственность за смерть миллионов 
безвинных людей. В этом плане Сталин вполне сопоставим с Гитлером». Такую 
точку зрения высказал архиепископ Илларион в интервью журналу «Эксперт». 
Бесспорно, у каждого может быть своѐ личное мнение о событиях истории, но нужно 
понимать, где и когда его озвучивать, – напоминает владыке журналист 
православной газеты «Мир» Юрий Истомин.  

Напомним, «Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Победа 
в Великой Отечественной войне была бы невозможна без особого покровительства 
Господа». То, что произошло в те страшные годы, во многом являет нам тайну 
Божественного милосердия. Многие специалисты в области военного дела говорили, 
что враг был настолько хорошо организован, вооружен, превосходил нас по всем 
возможностям, что наша победа не может восприниматься иначе, как «чудо».Так 
неужели кто-то может представить, что «чудо», «покровительство Господа», «тайна 
Божественного милосердия» могла прийти к нашему народу через «чудовище и 
духовного урода»? Известный православный священник Дмитрий Дудко в статье 
«Из мыслей священника о Сталине» пишет: «У нас в России подвергаются 
осуждению те, кто имеет государственное направление. Государственность 
причисляетсчя к какому-то пороку, престулению. Так, осудили государственника 
Ивана Грозного… Теперь вот настало время реабилитировать Сталина… Что лучше 
– «деспотизм» сталинских времѐн или демократия нашего времени? Перед 
жестокостью демократии бледнеет всякий деспотизм. Когда было больше 
обездоленных, заключенных, пусть и не в тюрьмы, когда преступность и 
безнравственность имели такую свободу на улицах и телевидении, в печати и без 
печати? Когда ещѐ и в какие времена весь народ, за исключением немногих, сидел на 
голодном пайке? Когда и какие правители с таким цинизмом, как теперь, разрушали 
собственную экономику в угоду более сильному соседу? Сталин был деспот, да, но 
он был ближе к Богу. Демократы хотя и называют себя верующими, но только они 
веруют… в золотого тельца, в бизнес, в мамону. … А в Евангелии прямо сказано: 
«Не можете служить одновременно Богу и мамоне!». Теперь я хочу припомнить, что 
наши Патриархи, особенно Сергий и Алексий, называли Сталина богоданным 
вождѐм. К ним присоединялись и другие, к примеру, такие, как крупный учѐный и 
богослов архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Да, Сталин нам был дан Богом, он 
создал такую державу, которую сколько ни разваливают, а не могут до конца 
развалить». Цю статтю священика Дмитра Дудко публікує patriotica.ru. 

«А что касается речи Патриарха Московского и всея Руси Алексия перед 
панахидой по И.В.Сталину, сказанной в патриаршем соборе в день его похорон, 9 
марта 1953 года, то вот цитаты из неѐ (всю речь можно прочитать на сайте РПЦЗ 
«Церковній листок», www.listok.com /аrticle 30. htm.): «Великого вождя нашего 
народа, Иосифа Виссарионовича Сталина, не стало. Упразднилась сила великая, 
нравственная, общественная; сила, в которой народ наш ощущал собственную силу, 
которой он руководился в своих созидательных трудах и предприятиях, которой он 
утешался в течении многих лет... Мы, собравшись для молитвы о нѐм , не можем 

пройти молчанием его всегда благожелательного, участливого отношения к нашим 
церковым нуждам. Ни один вопрос, с которым бы мы к нему не обращались, не был 
им отвергнут; он удовлетворял все наши просьбы. И много доброго и полезного, 
благолдаря его высокому авторитету, сделано для нашей Церкви. Память о нѐм для 
нас незабвенна, и наша Русская Православная Церковь, оплакивая его уход от нас, 
провожает его в последний путь, «в путь всея земли», горячей молитвой... Тепер, 
когда его не стало, мы молимся о мире его бессмертной души... И нашему 
возлюбленому и незабвенному Иосифу Виссарионовичу мы молитвенно, с глубокой, 
горячей Любов‘ю возглашаем вечную память». 

Это слова Патриарха, выразившего мнение Церкви, и не время скйчас, на 
мой взгляд, подвергать сомнениям эти слова. Кроме роздора внутри Церкви, это ни к 
чему хорошому не приведѐт. Достаточно того, что русские патриоты, к всеобщей 
радости наших врагов, уже разделились на красных и белых, на сталинистов и 
красновцев. Не хватало ещѐ занести эту заразу в церковную ограду. Неужели в 
Церкви сегодня и вокруг неѐ в стране сегодня всѐ так хорошо, что нам нечего 
обсуждать и ни с чем больше бороться, как со сталинизмом?». 

Церква Московського Патріархау цінить Сталіна за те, що він допоміг їй 
створити Православно-Московську імперію, приєднавши до неї православних 
України і Молдови, Польщі, Прибалтики і Фінляндії. Саме Сталін, ліквідувавши на 
Львівському соборі 1946 року Греко-Католицьку Церкву, всі її парафії із храмовими 
спорудами передав Московському Патріархату. З поради і волі Сталіна Церква стала 
називатися з імперськими замашками «Русской», а не «Российской», як було до того. 
Тепер, керуючись сталінськими приєднаннями, Православна Москва вважає своєю 
канонічною територією всі терени колишнього Союзу і всіляко протидіє діяльності 
на них інших релігійних спільнот. 

Симпатія до вождя народів поєднує російських комуністів і православних. 
Лідер КПРФ Генадій Зюганов свідчить про великий відсоток віруючих в його партії, 
яка в радянські роки ставила завдання взагалі викорініти релігійність. «У нас кожний 
третій – віруючий», - заявляє Генсек КПРФ. Раніше він неодноразово відзначав 
величезну роль Російської Православної Церкви в суспільстві і наголошував на тому, 
що в неї і комуністів спільні завдання. Це Зюганову належить поняття «православний 
комуніст». 

На негативне висловлювання глави ВВЦС Московського Патріархату 
архієпископа Іларіона щодо Сталіна в російськом Інтернет просторі надійшла сила-
силенна гнівних відгуків, в тому числі й від православних батюшок РПЦ.. В одному 
із них, автором якого є ігумен Петро (Мещеряков), зокрема, сказано: «Ваши 
высказывания о Сталине – не просто возмутительные и бестактные. Они – 
дискредитирующие и провокационные. Вы – человек, позволяющий себе 
высокомерно игнорировать мнение и чувства соотечественников, включивших 
Сталина в тройку ведущих исторических деятелей России за всю еѐ историю, 
употребляющий для публичного поругания и оскорбления вождя самые низкие, 
площадные выражения, свойственные более не церковному иерарху, а безбожным 
телевизионщикам… Кто дал Вам – православному иерарху – право плевать в 
отечественную историю и вытирать ноги о тех, кто считал и считает Сталина 
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выдающимсчя государственным и историческим деятелем!?». (Повний великий 
текст цієї образи можна прочитати в «Голосі Православ‘я» №13). 

Відтак, видно, в якій Церкві ще живе дух Сталіна, хто йде в перших 
черенгах відродження Сталіна і сталінщини. 

 
 А.Колодний 
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Годенков Ігор. «Святі Батьківщини не залишають...» (повернення Святителя 

Димитрія Ростовського на батьківщину). – Макарів, 2008. Книга ця – це 
погляд через століття на творчу і духовну спадщину Димитрія Туптала, розповідь 
про те, як повернуто святе ім.‘я на його рідну Макарівщину, що в Київській 
області. 

Яценко Петро. Бордо on line. – К.2009. Під такою назвою виходить книга про 
буддійський стан бордо – підвішеність між життям і смертю, між буттям і 
небуттям, коли багато що стає явним , коли людина має шанс зрозуміти, чим 
насправді є цей світ і вона в цьому світі. 

Дисциплінарне релігієзнавство. Колективна монографія. За ред. профессора 
Анатолія Колодного. – К., 2009. Коллектив праці відійшов від звичного 
структурування релігієзнавства на філософію релігії, її історію, соціологію і 
психологію, й визначає предмет і зміст ще низки релігієзнавчих дисциплін, 
зокрема антропології релігії, етикології релігії, етнології релігії, політикології 
релігії, правології релігії, конфесіології релігії та ін. Практичне релігієзнавство в 
книзі розглядається як нова дисциплінарна складова фаху. В книзі йде мова також 
про актуальні проблеми релігієзнавчої науки. 

Бистрицька Елла. Східна пролітика Ватикану в контексті відносин Святого 
Престолу з Росією та СРСР (1878-1964). Монографія. - Тернопіль, 2009. В 
книзі осмилюється узагальнено історія російсько-радянсько-ватиканських 
міждержавних та церквоних відносин, східної політики Ватикану впродовж 
майже столітнього періоду: геополітичні реалії та міжнародну стратегію 
напередодні та під час Першої світової війни і у радянський період, який 
відзначався масштабними гоніннями на Католицьку Церкву та ідеологічним 
прортистоянням між Санкт-Петербургом, Москвою і Ватиканом. 

Объязательства ОБСЕ в области человеческого измерения. Том І : Сборник 
документов в тематическом порядке. Том ІІ: Сборник документов в 
хронологическом порядке. – Опечатано в Польще. Б/г. Збірник підготовлено 
Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини. 

Рекомендации по анализу законодательства о религии или вероисповедании. 
Підготовлено Консультативным Советом эеспертов по вопросам о свободе 
религии или вероисповедания ОБСЕ/БДИПЧ при содействии Европейской 
комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия). Одобрено 
Парлламентской Ассамблеей ОБСЕ. – Варшава, б/г. Документ опублікований 
Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини. 

Свобода совести в России: исторический и современные аспекты. – М.-СПб, 
2008. Збірку підготовлено на основі матеріалів конференцій в Росії 2006-2007 
років. Тематично статті присвячені проблемам забезпечення прав громадян на 
свободу совісті, а також історії і сучасному стану релігії і церков у світі і в 
Російській Федерації. В збірнику видрукувано низку статей про Церкву Ісуса 
Христа Святих останніх днів у світі і в Росії. 

З’явилося в Бібліотеці релігієзнавця друге число часопису скептиків, оптимістів 
і гуманістів «За здравый смысл» за 2009 рік. Більшість його статей присвячена 
феномену гуманізму. Валерій Фіногенов зауважує на обмеженому розумінні 
свободи совісті лише як свободи віросповідань, а не як на праві бути релігійним і 
нерелігійним.Вводячи у вжиток поняття «світоглядний детермінізм», він 
світогляд розглядає як ядро духовного буття людини, базис його самості. Не 
завжди диктатура певного світогляду є виявом досягнення його носієм дійсного 
буття. У статті Михайла Богословського «Един ли «единый Бог»? показує, що 
віруючі монотеїстичних релігій захищають своїх богів тим, що оголошують їх 
єдиними. 
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* 
 
 
 
 

АСОЦІАЦІЯ ЦЕРКОВ «БЛАГАЯ ВЕСТЬ»** 
 
ДУХОВНИЙ ШЛЯХ РЕННЕРІВ 

Рік і Деніс Реннер – уродженці американського штату Оклахома. Рік 
народився і виріс в місті Талс, Деніс – в місті Маямі. Як Рік, так і Деніс народилися у 

сім‘ї віруючих – християн-баптистів, церква яких 
входила у склад Південної баптистської конвенції. 
Вони повірили в Бога ще в дитячому віці: Рік – у 5 
років, Деніс – у 7 років. У підлітковому віці кожен 
з них відчув потребу в більшому пізнанні Бога. 

У 1974 році Рік одного разу почув 
передачу Кєтрін Кульман, в якій вона  говорила 
про спілкування зі Святим Духом. До кінця цієї 
передачі Рік усвідомив, що нарешті знайшовся 
той, хто допоможе йому набути більш глибоке 
розуміння Бога і Божого замислу.  

Невдовзі, у тому ж таки 1974 році, Рік 
сидів на «Служінні чудес» в університеті Орала 
Робертса і власними очима бачив, як каліки 
вставали з інвалідних колясок, паралізовані – з 
носилок, сліпі прозрівали і сотні людей віддавали 
своє життя Ісусу Христу. Після цього Рік почав 
шукати явлену йому тоді силу Божого Духа в 

інших церквах і на подібних богослужіннях. Маючи добротну біблійну основу, яка 
була закладена ще в баптистській церкві, Рік прагнув набути повноту Духа, якої в 
житті і служінні йому покищо ще не вистачало.  

Як зароджувалось «Служіння Ріка Реннера». Рік отримав хрещення 
Святим Духом, коли йому було 14 років. Тоді його серцем заволоділо непереборне 
бажання вчити Божому Слову і проповідувати. Так, стоячи на верхній сходинці у 
коридорі своєї школи, Рік проповідував школярам і вчителям, які збиралися 
послухати його під час чергової перерви. Дякуючи проповідям Ріка дуже скоро у 
Христа повірило стільки підлітків та молоді, що прямо у школі сформувалася група з 
вивчення Біблії, заняття в якій проводив Рік.  

Після закінчення школи Рік вступив до університету штату Оклахома, 
обравши своєю спеціалізацією вивчення давньогрецької мови, журналістики і засобів 
                                            
* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій 
релігійній течії. 
** Текст підготувала С. Прудивус. 

масової комунікації. Під час навчання в університеті Рік відвідував водночас і 
зібрання місцевих віруючих, де почав поступово засвоювати перші уроки власного 
служіння. Саме тут у 1977 році він вперше в житті проповідував Боже Слово перед 
широкою аудиторією. Використовуючи свої знання Нового Заповіту грецькою 
мовою та застосовуючи вивчені в університеті мовні засоби для тлумачення Писання, 
Рік приступив до глибокого вивчення новозавітних текстів. Ті відкриття, які він 
отримав у ті роки, лягли в основу його вчення і визначили напрямок розвитку його  
міжнародного служіння як вчителя Біблії. 

На одному богослужінні в церкві, яка діяла при університеті, Рік почув 
найприємніший голос на світі. За його спиною, на одному з останніх рядів церкви, 
піднялася дівчина, з уст якої 
прозвучала пісня-пророцтво. Слова і 
мелодія цієї пісні вразили і разом з 
тим зачарували Ріка – настільки 
натхненними та величними вони 
видались йому тоді. Він не міг не 
оглянутися і не подивитися, хто 
виконав цю дивовижну пісню. Так 
він вперше побачив Деніс Роберсон 
(дівоче прізвище Деніс). Того же дня 
між ними зав‘язалася дружба, яка 
продовжувалась п‘ять років. У 1981 
році створилася сім‗я Реннер.  

Ріку запропонували служіння штатного співробітника великої церкви 
християн-баптистів, яка знаходилася в іншому місті. Він мав очолити служіння для 
незаміжніх та неодружених людей, а також стати помічником пастора церкви. За 
проведені в університеті роки Рік отримав належну академічну підготовку і глибоке 
розуміння Божого Слова. За той час, який Рік провів у своїй новій церкві у штаті 
Арканзас, він набув практичні навики та цінний досвід, а також навчився направляти 
людей в їх особистому духовному пошуку. Так здійснювалась стратегічно важлива 
складова Божого замислу відносно Ріка – Бог готував його до самостійного служіння. 

Служіння, яким займалося подружжя Реннер, було на той момент чи не 
найбільшим у всій країні. У 1983 році у сім‘ї Реннер на світ з‘явився первісток, якого 
назвали Полом. Того ж року Рік та Деніс попросили керівництво церкви звільнити їх 
від служіння та благословити на заснування нової церкви.  

Пізніше, залишивши пасторський пост, подружжя повернулося в Талсу, де 
Дух Святий нагадав їм про головне Боже призвання. Таким чином, у 1985 році 
сформувалося «Служіння Ріка Реннера», що поклало початок спільного служіння 
подружжя Реннерів. 

З часом Ріка і Деніс почали запрошувати проповідувати Слово Боже у різні 
церви. З вірною супутницею життя Деніс та ще зовсім маленьким сином Полом, а 
невдовзі і новонародженим Філіппом у своєму невеликому автомобілі Рік переїзджав 
з міста в місто, беручи участь в одному богослужінні за другим. 
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Пройшло зовсім небагато часу і пропозиції провести семінар чи виголосити 

проповідь почати надходити Ріку і Деніс у такій великій кількості, що Реннери навіть 
відкрили офіс, запросили співробітників і приступили до масового тиражування своїх 
аудіозаписів із семінарами і проповідями Ріка.  

У 1988 році побачила світ перша книга Ріка Реннера під назвою «Духи-
спокусники і вчення бісівські». Через якихось тридцять днів книга виявилась 
бестселером, був надрукований її повторний тираж. У 1989 році з-під пера Ріка 
вийшла друга книга – «Життя у зоні бою». Роком пізніше – «Пророки: істинні та 
фальшиві». А у 1991 році була опублікована четверта книга під назвою «Споряджені 
для битви», яка відразу ж стала бестселером і була рекомендована для прочитання 
цілим рядом ві  домих в країні служителів.  

Зараз російською мовою доступні наступні книги Ріка Реннера: «Жизнь в 
зоне сражения», «Пророки: истинные и ложные», «Снаряженные для битви», «Точка 
невозврата», «Избрали бы себя, будь вы на месте Бога?», «Секреты счастливого 
брака», «В плену обид», «Десять правил, которые помогут вам получить 
продвижение», «Предательство, смерть, воскресение», «Ответы на вопросы по 
библейской экономике», «Драгоценные истины из греческого языка». 

У січні 1989 року у сім‘ї Реннер появився ще один син – Джоел. Протягом 
наступних років подружжя Реннер продовжувало розвивати своє служіння на 
території Сполучених Штатів. У середньому в офіс «Служіння» в м.Талс надходили 
дев‘ятсот запрошень в рік нам адресу Ріка та Деніс. Їх запрошували на богослужіння, 
конференції та семінари.  

Телефонний дзвінок, який назавжди змінив служіння Реннерів.Одного 
разу Ріку зателефонував його друг Дейв Дуел і попросив його надати групі місіонерів 
як духовну допомогу 20 000 аудіокасет з його вченням. Рік погодився надати таку 
безкоштовну допомогу, записав і вислав за кордон всі двадцять тисяч касет. Ріка 
запросили взяти участь в одній з конференцій цієї місіонерської організації, на що він 
теж погодився. 

Конференція відбулась у назначений час у штаті Флорида. На одному із 
служінь, поки Рік сидів у першому ряду в очікуванні свого семінару, він помітив на 

сусідньому стільці Біблію російською мовою. Її приніс з собою місіонер, який 
готувався відправитися у Радянський Союз, щоб відкрити першу в історії цієї країни 
не підпільну біблійну школу. Рік взяв книгу в руки і, відкривши її, сильно здивувався: 
він зміг прочитати слова, які були надруковані в ній! До того моменту йому було 
невтямки, що, виявляється, у своїй письменності і фонетиці грецька та російська 
мови настільки близькі. Після закінчення служіння Рік взяв Біблію і відправився у 
свій готель. Там, у своєму номері протягом декількох годин він вперше в житті читав 
Біблію російською мовою, хай і не розуміючи жодного слова, він час від часу 
вигукував дружині: «Деніс, ти тільки послухай: я читаю російською!». 

Як часто говорить сам Рік, Бог вміє «зачепити» душу будь-якої людини 
чимось особливим. Так відбулося і з ним: Ріку подобається мовознавство, через нього 
Бог «зачепив» його за саме серце, настільки незвичним способом звернувши його 
увагу на російську мову. 

Щовечора перед сном Рік читав Деніс Біблію російською мовою. Невдовзі в 
його пам‘яті відклалось уже 800 російських слів. Проте йому було ніяк не зрозуміти 
те, що саме спонукало його до вивчення цієї мови. В подиві Деніс запитувала 
чоловіка: «Рік, чому ти так стараєшся?». Рік не знав, що відповісти. Весною 
наступного року подружжя Реннер почало поступово знаходити пояснення такому 
незвичному захопленню російською мовою. 

Той же друг, Дейв Дуел, запросив Ріка в двотижневу поїздку в СРСР, щоб 
відвідати там першу в історії країни відкриту євангельську біблійну школу. У цю ж 
школу направлявся той самий місіонер, російськомовну Біблію якого Рік побачив на 
місіонерській конференції. Однієї лише думки про те, що під час відвідин СРСР Ріку 
вдасться перевірити, наскільки глибокі його знання російської мови, було цілком 
достатньо, щоб прийняти пропозицію Дейва.  

У пам‘яті Ріка до цього часу свіжі спогади про те, якою постала перед ним 
Рига, столиця Латвії, в перший день їх приїзду до неї: «Мені не забути того, що я 
побачив, коли вийшов з салону літака і опинився на трапі. Біля основи трапа стояли 
автоматники. Асфальт в аеропорту був весь потрісканий. Було холодно, похмуро, 
страшно. Мене миттєво обгорнуло відчуття безнадійності. Навкруги царювала 
гнітюча обстановка. Все було пофарбовано в чорно-білий колір – зовсім ніяких фарб 
життя». 

З аеропорту Рік і його супутники відправились в місто Елгаву, де в той час 
функціонувала біблійна школа. «Здавалось, що друга світова війна тількищо 
закінчилася і місто ще не встигли привести до порядку. Комуністичний режим 
зламав у душі людей будь-яке прагнення до життя. Всюди царювала руїна». 

Прогулюючись вулицями Елгави, Рік навіть не здогадувався, що наступного 
дня Святий Дух повідомить йому, що невдовзі це місто стане його новим 
помешканням. Те, що мало стати лиш короткою місіонерською поїздкою, виявилось 
знайомством з Божою волею і новим місцем служіння Ріка і всієї його сім‘ї. Елгаві 
належало стати відправною точкою «Служіння Ріка Реннера» у цій частині світу. 

Рік згадує: «Вперше опинившись перед студентами і поглянувши їм в очі, я 
був зворушений. Переді мною сиділо в повному змісті слова перше покоління 
віруючих у СРСР, які отримали можливість вчитися у біблійній школі. В очах цих 
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людей було видно спрагу вивчати Боже Слово і виконувати дароване Богом 
покликання. На тому уроці Бог сказав мені наступні слова: «Ось тут ти і будеш жити 
далі». Святий Дух велів Ріку всією сім‘єю переїхати в це сіре місто з його 
потрісканими будинками, пустими магазинами і закритими заправними станціями, 
але водночас і… прекрасними віруючими! 

Після завершення тієї поїздки і повернення у США Рік бажав переконатися, 
що почуте ним слово було від Бога. Лише через декілька місяців боротьби з собою і 
спроб впевнитися, що він правильно зрозумів Божу волю, Рік зрештою наважився 
сказати Деніс про те, що чекає їх попереду. Він був вражений тим, що вона була 
готова відправитися з ним хоч куди, навіть у сам осередок комунізму, головне, щоби 
на це була воля Божа. 

Спочатку Реннери вважали, що їхня поїздка у Радянський Союз стане лиш 
тимчасовим зобов‘язанням, мета якого – надання допомоги в організації роботи 
нещодавно відкритої в Елгаві біблійної школи. Подружжя було твердо переконане, 
що, пробувши у СРСР всього рік, вони повернуться до Сполучених Штатів, де 
продовжать своє успішне служіння. У жовтні 1991 року, взявши найнеобхідніші речі, 
подружжя Реннер відправилось у Латвію, де їм треба було найняти будиночок і 
підготуватися до переїзду всієї сім‘ї, який був запланований на січень 1992 року. 

Після прибуття в Ригу всі п‘ятеро Реннерів опустилися на коліна і, взявшись 
за руки, помолилися, щоб Господь допоміг їм полюбити цю колись комуністичну 
країну. Перш ніж піднятися з колін, вони поцілували латвійську землю і направились 
до Елгави. 

Переконавшись, що поїздка до Латвії відповідає Божій волі, подружжя 
Реннер ще не знали, наскільки дорогою стане їм у майбутньому не тільки Латвія, але 
й інші країни колишнього Радянського Союзу. Люди, які жили тут, самі країни та й 
все, що пов‘язано з СРСР, – завоювало їхню любов і серця. Більше всього всю сім‘ю 
Реннер вразила незвична доброта і відкритість радянських людей. Їхня 
сприйнятливість до проповіді Божого Слова виявилась настільки хорошою, що 
служіння виявилось для Ріка та Деніс здійсненням давньої мрії, але тільки у значно 
більшому вимірі, ніж це уявляло собі подружжя раніше. Таким чином, дуже скоро 
Ріку, Деніс і їхнім трьом синам стало цілком очевидним те, що їхнє перебування у 
Латвії продовжиться більше року. 

Початок телевізійного служіння на території колишнього СРСР.У 
квітні 1992 року Реннери здійснили першу трансляцію передачі «Благая весть с 
Риком Реннером» – першу християнську телевізійну передачу в історії Радянського 
Союзу. Тоді як телевізійне обладнання використовувалась звичайна відеокамера для 
любительської зйомки, а функцію освітлюючих пристроїв виконували гаражні 
ліхтарі, які були прикріплені до стін вітальної у будинку Реннерів. За відсутності 
професіоналізму в роботі і підготовці до трансляції отриманий продукт являв собою 
передачі релігійного змісту, яких у цій частині світу ще ніколи не було. З тієї причини 
телевізійні станції не звертали увагу на невисоку якість записів і прагнули пошвидше 
запустити передачі в ефір. 

Рік почав їздити різними містами для ведення переговорів з телевізійними 
станціями щодо трансляції «Благой вести с Риком Реннером». За короткий проміжок 

часу сформувалась потенційна глядацька аудиторія чисельністю у 38 млн. 
телеглядачів. Незабаром вона виросла до 50, а потім і до 100 мільйонів. 

З Ріком Реннером погодилась співробітничати ціла спільнота телевізійних 
студій і станцій, а по цьому став очевидним той факт, що Господь дарував Ріку і 
Деніс Реннер те, чого не мало жодне інше служіння чи місія, яка діяла на території 
колишнього СРСР. Мова йде про цілу сітку телевізійних станцій, які здатні 
транслювати передачі Ріка Реннера практично на всій території колишнього 
Радянського Союзу. 

У результаті «Служіння Ріка Реннера» заснувало у 1993 році телевізійну 
сітку «Благая весть». Незабаром сформувався цілий пакет телепередач: до матеріалів 
Ріка Реннера додалися передачі Кеннета і Глорії Коупленд, Мерілін Хіккі, CMTV 
(християнське музичне телебачення – створені спеціально для християнської молоді 
передачі). Потім додалися також передачі Джойс Майер. 

Для перекладу на російську мову і редакції такої кількості телевізійного 
матеріалу потрібна була наявність підготовленого персоналу. Через деякий час Рік і 
Деніс Реннер курирували цілу організацію: телевізійна сітка «Благая весть» (згодом 
перейменована у Заклад культури «Медіа-Світ»), яка являла собою колектив, у склад 
якого входили телевізійні продюсери, перекладачі та редактори, а також 
співробітники поштового відділу, який стрімко зростав, розсилаючи телеглядачам 
більше як 20 000 листів щомісячно. 

Для того, щоби більш ефективно відповідати на численні листи глядачів і 
розширювати географію трансляцій телевізійних передач, «Служіння Ріка Реннера» 
відкрило представницькі офіси у декількох містах колишнього СРСР: Мінську, 
Москві, Новосибірську та Харкові. Проте головний відділ телевізійної сітки 
знаходився у Елгаві. 

У 90-х роках м.ст. телепередача «Благая весть с Риком Реннером» була 
найбільш розповсюдженою передачею релігійного змісту на пострадянському 
просторі і була визнана водночас і найбільш розповсюдженою телепередачею на 
українському телебаченні. У 1996 році був уведений в дію телефонний номер для 
телеглядачів «Служіння Ріка Реннера», завдячуючи чому їх кількість одразу же 
збільшилась у кілька разів. Можливістю додзвонитися з особливою радістю 
скористалися телеглядачі південних регіонів колишнього СРСР, зокрема таких країн, 
як Казахстан, Киргистан, Таджикистан та Узбекистан. 

На сьогоднішній день телевізійна сітка «Медіа-Світ» транслює свої передачі 
більш як на 80 телевізійних станціях у наступних країнах: Росія, Україна, Латвія, 
Естонія, Литва, Молдова, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргистан, Монголія, а також 
у США та деякі країни Західної Європи. 

 Народження Рижської церкви «Благая весть». Весною 1993 року Рік і 
Деніс Реннер, згідно Божого веління, взялися за відправлений лист, в якому 
повідомлялося про початок уроків вивчення Біблії. Протягом наступних п‘яти тижнів 
подружжя Реннер і співробітники їхнього колективу приступили до викладання 
основ Нового Завіту і християнського вчення аудиторії з двохсот людей. 

«Перед нами стояло завдання привести своїх учнів до Христа. Всі присутні 
на уроках були нашими телеглядачами, проте, з усією ретельністю та уважністю, ми 
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взялися роз‘яснювати їм християнське вчення. Більшість цих людей росла в 
атмосфері атеїзму і була вихована у дусі комунізму, відповідно, нам потрібно було 
проявляти надзвичайну обережність у виборі методів та підходів. Практично всі п‘ять 
тижнів і пішли на те, щоби наші майбутні прихожани усвідомили важливість 
навернення до віри у Христа. Після того, як це завдання було виконано, ми 
приступили до вчення про Духа Святого». 

Перше зібрання церкви «Благая весть» відбулося уже у квітні того ж року. 
Місцем проведення була вибрана в Ризі Академія наук – високий багатоповерховий 
будинок, який був збудований згідно розпорядження Йосифа Сталіна. У його стінах 
традиційно проводила свої зібрання комуністична партія. На найближчі п‘ять років 
актовий зал Академії став місцем проведення служінь церкви «Благая весть». 

У 1996 році Рік і Деніс разом з лідерами церкви взялись за будівництво 
першого церковного будинку в Ризі за останні шістдесят років. Будівля церкви, яка 
була збудована за рахунок пожертв прихожан церкви «Благая весть» та партнерів 
«Служіння Ріка Реннера», було освячено 1 листопада 1998 року. На святковому 
служінні були присутні 2 200 осіб, серед яких були почесні гості та партнери з Англії 
та Сполучених Штатів. 

Бачення рижської церкви включало в себе курси з підготовки лідерів 
церкви, семінари для лідерів різних служінь, конференції для пасторів, служіння 
домашніх груп та багато іншого. Віри та рішучості Ріку Реннеру при заснуванні цієї 
церкви додало Боже бачення того, що ця церква стане своєрідним «Ефесом» у 
Балтійському регіоні. Цій церкві належало стати духовним центром, вплив якого 
буде розповсюджуватися на весь регіон, подібно тому, як свого часу Ефеська церква 
впливала на своє оточення в перші століття нашої ери. 

Московська та Київська Церкви «Благая весть». У 2000 році рік Реннер 
переїхав у Москву, де заснував ще одну Церкву «Благая весть». У 2007 році 
відкрилась Церква «Благая весть» вже й у Києві. 

Церква повинна бути здоровим, швидкозростаючим організмом, а для цього 
жодна людина не повинна залишитися без уваги, кожному потрібно знайти собі 
місце по душі і вносити посильний вклад у її ріст та розвиток. 

Життя Церкви «Благая весть» не обмежується лише центральними 
служіннями. Бажання та бачення пастора Ріка – служити людям різного віку, різних 
національностей та різного духовного рівня. Саме тому поступово у церкві почали 
з‘являтися все нові й нові види служінь. Прихожани мають можливість знайти себе в 
одному з них, а то й одночасно у декількох служіннях. 

 Жіноче служіння «От сердца к сердцу». На цьому служінні жінкам 
допомагають зрозуміти свою цінність та унікальність, вони дізнаються, хто вони у 
Христі та наскільки цінні для Бога. Також жінки діляться досвідом, як стати кращими 
дружинами і матерями, як зміцнити шлюб; вони одержують зцілення душевних ран, 
звільнення від відкинутості, разом відзначають свята, знаходять нових подруг. 
Організатором та керівником цього служіння є Деніс Реннер.  

Нещодавно у Київській церкві для юних красунь відкрилася «Школа 
красоти», де дівчата мають можливість дізнатися не тільки як дивитися за своєю 

зовнішністю, але і як наводити порядок у своїй душі. Вони часто обмінюються 
кулінарними рецептами, різними секретами та весело разом відпочивають. 

 Чоловіче служіння «Максимум» проходить у спортзалі з користю для 
Духа, душі й тіла. Для духу – корисне і практичне вчення зі Слова Божого, для душі – 
цікаве спілкування та смачний обід, для тіла – ігри, тренажери, басейн. 

Міцні сім‘ї – міцна церква, тому у церкві успішно діє відділ дошлюбного та 
сімейного консультування. Майбутні молодята проходять спеціальну програму, яка 
допомагає їх підготуватися до такого важливого кроку. Багато уваги надається 
подружжям. Розбираються такі питання: як краще розуміти свого супруга (-у), у чому 
різниця потреб чоловіка від потреб жінки і як їх задовольнити, як правильно 
виховувати дітей та багато іншого, що сприяє зміцненню сім‘ї. 

Діти та молодь – це майбутнє церкви, тому вони мають особливі служіння. 
Для дітей від ясельного до підліткового віку діє дитяче служіння «Веселий 
кораблик». Діти розбиті за віком у класи, вчителі проводять цікаві уроки, 
розповідають захоплюючі розповіді з Біблії, разом з дітками поклоняться Богу. Часто 
влаштовуються дитячі ярмарки, з яких діти завжди повертаються з подарунками. Для 
дітей підліткового віку діє особливе служіння «Покоління «Х», де вони мають 
чудову можливість показати свої знання та вміння, а також навчитися допомагати 
іншим. З маленьких років у дітей закладається правильна духовна основа, що 
допоможе їм сміливо та успішно вступити у доросле життя.  

Молодіжна музика, нові знайомства, Слово Боже, розмови на актуальні для 
молоді теми, веселе проведення часу – це все відбувається на молодіжному 
служінні Х-factor.  

«Гольфстрім» – служіння для незаміжніх та неодружених. Вони можуть і 
повинні жити повноцінним життям і не відчувати себе одинокими чи, того гірше, 
обездоленими. Тут у них є можливість наладити нові знайомства, а також 
підготуватися до здорового, міцного шлюбу. 

 Для людей старшого віку було започатковане служіння «Золотий вік». 
Пенсія – це не час для того, щоб сидіти вдома і хворіти. Це час для спілкування з 
Богом і один з одним, це час цікавого дозвілля та спільного чаювання. 

Для зустрічей «Клубу Вітамін» готується цікава культурна програма, 
запрошується лікар, який розповідає як підтримувати своє здоров‘я - як тілесне, так і 
душевне та духовне. 

Жінки, які очікують дитину або мають дитя до 1,5 року, збираються на 
служінні «Супер-мама». Тут є прекрасна можливість поділитися досвідом, дізнатися 
про щось нове та корисне у зв‘язку з такою важливою подією, як народження дитини, 
а також послухати пізнавальну лекцію лікаря.  

 Служіння домашніх груп необхідне, особливо, коли церква велика і 
чисельність її прихожан постійно зростає. На домашніх групах люди поклоняються 
Богу, обговорюють недільну проповідь, знаходять практичні шляхи її застосування, 
моляться за потреби один одного, спілкуються за чашкою чаю. 

 Молитва має реальну силу, а тому у церкві діє ціле молитовне служіння. 
Проводячи спільні молитви, молитви за дітей, спасіння невіруючих родичів та друзів, 
за Ізраїль, за Україну та її владу (у Московській церкві – за Росію), за виконання волі 
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Божої у житті церкви та у житті кожного прихожанина, а також нічні молитви, які 
відрізняються особливою Божою присутністю та помазанням. 

У семінарії «Благая весть» вчаться ті, хто хоче отримати більш глибоке та 
різнобічне знання Божого Слова, вийти на новий рівень спілкування з Богом, 
підготуватися до служіння. 

Для тих, які планують відкрити свій бізнес чи вже займаються ним, діє 
Бізнес-школа та Бізнес-клуб. Учасники вивчають методи розширення бізнесу, 
діляться досвідом та знаннями, що допомагає їм у професійному зростанні. 

Московська церва «Благая весть» – багатонаціональна, а тому, щоб ніхто не 
відчував себе в ній чужим, було організовано інтернаціональне служіння. Зустрічі 
проходять на англійській мові і включають в себе спілкування, молитву, надихаючі 
проповіді, приготування національних страв. 

Європейський християнський канал. Успішний семирічний досвід 
трансляції телевізійних передач на території колишнього Радянського Союзу додав 
Ріку Реннеру впевненості зробити наступний крок: включити до списку країн, у яких 
транслювалися програми «Служіння Ріка Реннера», і країни Західної Європи. 
Європейський християнський канал (відомий сьогодні під назвою The God Channel) 
розпочав своє існування у 1995 році з запуску в рамках телевізійної мережі Sky 
Satellite Network у Великобританії. Приймати мовлення цього каналу можна було 
тільки за допомоги супутникової антени. Тільки за таких умов видавалось реальним 
транслювати телепередачі на території всієї Європи. Тоді такого поняття як 
християнське телебачення, яке було настільки розповсюджене у Сполучених Штатах, 
не існувало ще в жодній країні Європи.  

Плани приєднатися до телемовлення на Європейському християнському 
каналі потребувало великих затрат, проте, Рік з Деніс були впевнені в Божій 
підтримці. Таким чином, восени 1997 року телепрограми «Благая весть с Риком 
Реннером» почали транслюватися у Західній Європі.  

Відгук на передачі Ріка і Деніс Реннер виявилися настільки швидкими й 
активними, що застав їх зненацька. Незабаром у м. Оксфорді (Англія) відкрився 
відділ опрацювання кореспонденції, яка приходила від європейських телеглядачів. У 
новий офіс стікалися потоки листів буквально із всіх кутків Європи. Листи 
приходили навіть від жителів Північної Африки – в хорошу погоду і до них доходив 
супутниковий сигнал. Згідно оцінок співробітників телевізійного відділу «Служіння 
Ріка Реннера» у Європі, потенційна глядацька аудиторія телепередач Ріка і Дігіс 
Реннер у Європі складає 65 мільйонів чоловік. 

Дякуючи щедрості партнерів телевізійний відділ «Служіння Ріка Реннера» 
сьогодні освоює східний напрямок. Рухаючись країнами колишнього Радянського 
Союзу, він водночас впевнено здійснює свої проекти у країнах Західної Європи. 

Багато пасторів та служителів на пострадянському просторі прагнуть у 
всесторонньо вивчати Боже Слово. Оскільки навчатися у стаціонарних біблійних 
школах можуть не всі служителя, Рік Реннер надав можливість вчитися за 
відеоуроками. Таким чином, для задоволення потреби у вивченні Біблії, а також 
практичних біблійних дисциплін була створена відеошкола під назвою «Відеоклуб 

«Благая весть». Першочерговим її призначенням було сприяти підвищенню 
кваліфікації духовного керівництва на пострадянському просторі. 

Асоціація церков і пасторів «Благая весть». Виконуючи своє 
апостольське призвання, Рік Реннер усвідомив необхідність створення деякої 
спільності церков, пасторів, служителів, служінь та місій на пострадянському 
просторі з метою їхнього взаємного повчання та обміну досвідом у служінні. Багато 
пасторів та служителів дійсно мають величезне бажання здійснити успішні проекти і 
досягнути багато чого. Проте вони відірвані від спілкування з іншими служителями 
Тіла Христового, а тому не мають можливості добиватися спільного успіху. 

Асоціація «Благая весть» утворилася як результат намагання Ріка Реннера 
зробити все можливе для зміцнення церков у цій частині світу. Активну участь у 
служінні Асоціації церков на сьогоднішній день беруть сотні пасторів та служителів. 

У даний час «Служіння Ріка Реннера» разом з іншими служіннями і 
партнерами надають служителям духовну, а також, де у цьому виникає гостра 
необхідність, також і матеріальну підтримку. Що стосується учбових та інших 
матеріалів, які щомісячно надаються служителям, які входять в Асоціацію, то можна 
назвати книги, аудіо- і відеозаписи проповідників, яких вибирає особисто Рік Реннер. 
Як доповнення до такого виду допомоги, Рік Реннер та його співробітники надають 
духовну опіку членам Асоціації на щоквартальних конференціях, які 
організовуються і проводяться у різних регіонах пострадянського простору. 

Для Ріка і Деніс Реннер Асоціація «Благая весть» є одним з найбільш 
важливих стратегічних проектів з тих, які довірив їм Бог. У випадку зміни 
політичного режиму і заборони трансляцій християнського телебачення саме пастори 
і служителі Асоціації будуть нести духовну відповідальність за Христову Церкву у 
колишньому СРСР. Розділяючи свій досвід, вміння та навики з духовними 
керівниками церков на пострадянському просторі, Рік та Деніс Ренер здійснюють 
свій вагомий внесок у майбутнє народів, які живуть у цьому важливому регіоні світу. 
Асоціація церков «Благая весть» – критично важливе, стратегічно необхідне, корисне 
і цінне служіння. З іншого боку, ця частина «Служіння Ріка Реннера» є однією з 
найскладніших. Справа в тому, що Ріку і Деніс приходиться часто виїздити у різні 
міста та країни, що часто потребує фізичної витримки та організованості у складних 
ситуаціях. 
На даний час Рік Реннер є: 
 Засновником і президентом «Служіння Ріка Реннера». 
 Засновником і власником християнського видавництва Teach All Nations. 
 Автором понад 30 книг, 10 з яких стали бестселерами на християнському ринку. 
 Засновником  і пастором двох швидкозростаючих церков «Благая весть», центри 

яких  знаходяться у Москві та Києві. 
 Засновником і президентом Асоціації «Благая весть», куди входять 519 пасторів і 

церков з Росії, України, Казахстану, Киргизії, Білорусії, Ізраїлю та США. 
 Засновником і президентом московської семінарії «Благая весть», в якій 

навчаються майбутні пастора і духовні лідери. 
 Засновником і президентом ЗК «Медіа-Світ», який транслює програми «Блага 

вість з Риком Реннером», «Зміни свій  світ», «Від серця до серця з Деніс Реннер», 
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«Життя, повне радості» (програма Джойс Майєр), «Переможний голос 
віруючого» (програма Кеннета Коупленда), «Ті, що змінюють твій світ» 
(програма Крефло Доллара) у Росії, країнах СНД, Балтії, Європі та Америці. 

 Засновником і президентом благодійного фонду «Можливість», який несе 
служіння у в‘язницях, надає посильну допомогу пенсіонерам Москви, дитячим 
будинкам та годує потребуючих. 

 Засновником і главою московського «Бізнес-клубу», призначення якого – 
навчати підприємців Москви та Росії християнським принципам ведення 
бізнесу.  

 Засновником і духовним наставником рижської церкви «Благая весть», яка 
з‘явилася у 1991 році незабаром після розпаду Радянського Союзу. 

Зараз доктор богослів‘я Рік Реннер разом із сім‘єю проживає у Москві (e-
mail: mirpress@rrm.kiev.ua). 

 
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ВІРОВЧЕННЯ ЦЕРКВИ «БЛАГАЯ ВЕСТЬ» 

СПАСІННЯ. Ми віримо, що спасіння вірою в Ісуса Христа при дії 
Божої благодаті необхідно кожному. А це тому, що всі згрішили і позбавлені слави 
Божої ( Рим. 3:23). Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, 
коли ми були ще грішниками (Рим. 5:8). Бо плата за гріх – смерть, а дар Божий – 
вічне життя у Христі Ісусі, Господі нашім (Рим. 6:23). Коли ж ти устами своїми 
визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати у своїм серці, що Бог воскресив 
Його з мертвих, то спасешся, бо серцем ми віруємо для праведності, а устами 
сповідуємося для спасіння (Рим. 10:9,10). І немає ні в кому іншому спасіння, бо ж під 
небом немає іншого ймення, даного людям, що ним би спастися ми могли (Дії 4:12). 

 Ми віримо, що у своєму спасінні можна бути впевненими ще при 
житті, бо кожен, хто покличе Господнє Ім‘я, буде спасенний (Рим. 10:13). Хто вірує в 
Божого Сина, той свідчення має в собі, згідно якого Бог життя вічне нам дав, а життя 
це – у Сині Його. Хто має Сина, той має життя; хто не має Сина Божого, той не має 
життя (1 Ів. 5:10-13). Спасення благодаттю прийде через віру, але це залежить не від 
нас, то дар Божий, не від віри, щоб ніхто не хвалився (Еф. 2:8,9). 

ХРЕЩЕННЯ СВЯТИМ ДУХОМ. Ми усвідомлюємо важливість 
Святого Духу і віримо, що хрещення Святим Духом є виконанням Божої 
обітниці у житті кожного спасенного віруючого. А апостол Петро до них каже: 
«Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім‘я Ісуса Христа на відпущення 
ваших гріхів, – і дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас ця обітниця, і для ваших 
дітей, і для всіх, що «далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь, Бог наш» ( 
Дії 2:38,39). 

Хрещення віруючих. Ісус Христос наголошує: «Та ви приймете силу, як 
Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в 
Самарії, та аж до останнього краю землі» (Дії 1:8). Зрештою тоді всі сповнились 
Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав (Дії 
2:4). А коли ж Павло руки свої на них поклав, то зійшов на них Дух Святий – і 
різними мовами стали вони промовляти та пророкувати (Дії 19:6). 

Ми приймаємо та поділяємо біблійне вчення про духовні дари і віримо, 
що дари Святого Духу дані Христовій Церкві для успішного служіння та 
користі для всього Тіла Христового. Але є різниця між дарами милості, Дух же той 
самий. Є різниця між служіннями, та Господь той же самий. Є різниця й між діями, 
але Бог той же самий, що в усіх робить усе. І кожному дається виявлення Духа на 
користь. Одному-бо Духом дається слово мудрості, другому - слово знання тим же 
Духом, третьому - віра тим же Духом, четвертому - дари виздоровлення тим же 
Духом, іншому - роблення чудес, а ще іншому - розпізнавання духів, а тому маємо 
різні мови, а іншому - вияснення мов. Але все це чинить один і той Самий Дух, 
уділяючи це кожному осібно, як він хоче (1 Кор. 12:4-11). 

 Дбайте про любов і про духовне пильнуйте, наголошує апостол Павло, а 
найбільше - пророкуйте. Як говорить хто чужою мовою, той не людям говорить, а 
Богові, бо ніхто його не розуміє, і він духом говорить таємне. А хто пророкує, той 
людям говорить на збудування, і на умовлення, і на розраду. Як говорить хто чужою 
мовою, той будує тільки самого себе, а хто пророкує, той Церкву будує. «Я ж хочу,- 
зауважує апостол, - щоб мовами говорили всі, а ліпше – щоб пророкували: більший-
бо той, хто пророкує, аніж той, хто говорить мовами, хіба що пояснює, щоб 
будувалася Церква (1 Кор. 14:1-5). 

ЗЦІЛЕННЯ. Ми віримо, що зцілення – це досконала Божа воля у житті 
кожного віруючого. Зцілення приймається вірою у Боже Слово і замінницьку 
жертву Ісуса Христа. В Біблії про факт зцілення сказано: «Коли дійсно будеш ти 
слухати голосу Господа, Бога твого, і будеш робити слушне в очах його, і будеш 
слухатися заповідей його, і будеш виконувати всі настанови його, то всю хворобу, що 
я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я – Господь, лікар твій (Вих. 15:26). 
Псалтир наголошує: «Всі провини твої він прощає, всі недуги твої оздоровляє. Від 
могили життя твоє він визволяє, він милістю та милосердям тебе коронує» (Пс. 103: 
3,4). І далі: «Направду ж він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали його за 
пораненого, ніби Бог його вдарив поразами та мучив… А він був ранений за наші 
гріхи, за наші провини він мучений був, – кара на ньому була за наш мир, його ж 
ранами нас оздоровлено» ( Іс. 53 : 4,5). «І сталося одного із днів, коли він навчав…, 
сила Господня готова була оздоровляти їх - хворих (Лк 5:17). «Ісуса, що був із 
Назарету, як помазав його Святим Духом і силою Бог. І ходив Він, добро чинячи й 
усіх уздоровляючи, кого поневолив диявол, бо Бог був із ним ( Дії 10 : 38). 

 При необхідності ми молимося за зцілення з покладанням рук і 
помазанням єлеєм. Якщо хворіє хтось з вас, то покличте пресвітерів Церкви. «Над 
ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє Ім‘я, і молитва віри 
вздоровить недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони 
йому простяться. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах, і моліться 
один за одного, щоб вам уздоровитись. Бо дуже могутня ревна молитва праведного» 
(Як. 5:14-16). 

Зцілення приймається вірою. Як про це сказано в Діях апостолів(3:16): «І 
через віру в Ім‘я Його (Ісуса) вздоровило Ім‘я Його того, кого бачите й знаєте. І віра, 
що від нього, принесла йому вздоровлення це перед вами всіма». 
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СЛУЖІННЯ ДОПОМОГИ. Ми віримо, що до служіння Богу, церкві і 

оточуючим покликаний кожний віруючий, незалежно від того, чи це член, а чи 
ж прихожанин церкви. Кожному без винятку Бог дарував здібності виконувати 
у його Церкві певну працю, що у Біблії називається покликанням. Крім так 
званого «п’ятигранного служіння», для нормального функціонування Церкви 
необхідні й інші види служіння, тобто все, що Біблія називає «служінням 
допомоги». Від членів церкви очікується особливе посвячення у виконанні 
цього служіння. 

Про необхідність служіння в Біблії читаємо: «Тоді ті Дванадцять поклали 
багатьох учнів та й сказали: «Нам не личить покинути Боже Слово, і служити при 
столах. Отож, браття, виглядіть із-поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа 
Святого та мудрості, – їх поставимо на службу оцю. А ми перебуватимемо завжди в 
молитві та в служінні слову» (Дії 6:2-4); «А інших поставив Бог у Церкві, по-перше – 
апостолами. По-друге, – пророками, по-третє, – учителями, потім дав сили, також 
дари вздоровлення, допомоги, управління, різні мови. Чи ж усі апостоли? Чи ж усі 
пророки? Чи ж усі вчителі? Чи ж усі сили чудодійні? Чи ж усі мають дари 
вздоровлення? Чи ж мовами всі розмовляють? Чи ж всі виясняють? (1 Кор. 12:28-30); 
«І ми маємо різні дари, згідно з благодаттю, даною нам: коли пророцтво – то виконуй 
його в міру віри, а коли вчитель – на навчання, коли утішитель – на потішання. Хто 
подає – у простоті, хто головує – то з пильністю, хто милосердствує – то з 
привітністю» (Рим. 12:6-8); «Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та 
працю любові, яку показали в Ім‘я Його ви, що святим послужили та служите. Ми ж 
бажаємо, щоб кожен із вас таку саму завзятість на певність надії аж до кінця» (Єв. 
6:10,11); «Так, благаю й тебе, товаришу вірний, допомагай тим, хто в боротьбі за 
Євангелію помагали мені та Климентові й іншим моїм співробітникам, яких імення 
записані в Книзі Життя» (Фил. 4:3); «Та ви знаєте досвід його, бо він, немов батькові 
син, зо мною служив для Євангелії» (Фил. 2:22). 

ДЕСЯТИНА ТА ПОЖЕРТВИ. Ми віримо в Боже повеління про 
десятину. Десятина – Господня. Ми віримо у принцип сіяння і жатви. а тому з 
щирістю і любов’ю до Бога і Його церкви приносимо Йому пожертви. Ми 
віримо, що Бог благословляє своїх дітей для того, щоби вони служили 
благословенням оточуючим – як віруючим, так і невіруючим. 

При цьому ми послуговуємося наступним із Біблії: «А всяка десятина з 
землі, з насіння землі, з плоду дерева, – Господові воно, святощі для Господа» ( Лев. 
27:30); «Шануй Господа із маєтку свого, і з початку всіх плодів своїх, – і будуть 
комори твої переповнені ситістю, а чавила твої будуть переливатись вином молодим» 
(Прип. Сол. 3:9,10); «Принесіть же ви всю десятину до дому скарбниці, щоб страва 
була в Моїм храмі, і тим Мене випробуйте, – промовляє Господь Саваот: чи небесних 
отворів вам не відчиню, та не виллю вам благословення аж надмір? І ради вас я 
насварю все те, що жере, і воно не понищить вам земного плоду, і не заб‘є винограду 
вам на полі, говорить Господь Саваот. І будуть всі люди вважати вас блаженними, бо 
будете ви любим Краєм, говорить Господь Саваот» (Мал. 3:10-12); «Не обманюйтеся, 
– Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне» (Гал. 6:7); 
«А до цього кажу: Хто скупо сіє, – той скупо й жатиме, а хто сіє щедро, – той щедро й 

жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, – не в смутку й не з примусу, бо 
Бог любить того, хто з радістю дає» (2 Кор. 9:6,7); «А той, хто насіння дає сіячеві та 
хліб на поживу, – нехай дасть і примножить ваше насіння, і нехай він зростить плоди 
праведності вашої, щоб усім ви збагачувались на всіляку щирість, яка через нас 
чинить Богові дяку. Бо діло служіння цього не тільки виповнює недостачі святих, але 
й багатіє багатьма подяками Богові» (2 Кор. 9:10-12). 

ЦЕРКВА І ЦЕРКОВНЕ ЧЛЕНСТВО. Ми віримо у Христову Церкву, 
народжену Богом, його заснування та представництво на землі. Ми вважаємо 
необхідним заснувати у церкві офіційне активне членство. Наше покликання – 
турбуватися про кожного члена церкви, як тому вчить Писання, а саме: 
«…Церкву Божу, яку власною кров‘ю набув він» (Дії 20:28); «…Як і Христос 
полюбив Церкву, і відвідав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним купелем 
у слові, щоб поставити її собі славною Церквою, що не має плями чи вади, чи чогось 
такого, але щоб була свята й непорочна» (Еф. 5:25-27); «В Божому домі, що ним є 
Церква Бога Живого, стовп і підвалина правди» (1 Тим. 3:15). 

Біблія стверджує, що між членами церкви існує життєво важливий і 
міцний зв'язок: «І він, отож, настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих 
за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло 
служби для збудування тіла Христового… щоб більш не були ми малолітками, що 
хитаються й захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за 
лукавством до хиткого блуду, щоб були ми правдомовні в любові, і в усьому 
зростали в Нього, а Він – Голова, Христос. А з Нього все тіло, складене й зв‘язане 
всяким допоміжним суглобом, у міру чинності кожного окремого члена, чинить зріст 
тіла на будування самого себе любов‘ю» ( Еф. 4:11,12,14-16); «Бо ми всі тіло одне, але 
має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, – так і Христос. Бо ми 
всі одним Духом охрещені в тіло одне… і всі ми напоєні Духом одним. Бо тіло не є 
один член, а багато» (1 Кор. 12: 12-14); «Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі 
члени мають не однакове діяння, так багато нас є одне тіло в Христі, а зосібна ми 
один одному члени» (Рим. 12:4,5). 

Ми потребуємо один одного, бо ж «Так Бог змішав тіло…, щоб поділення 
в тілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного. І коли терпить один 
член, то всі члени з ним терплять: і коли один член пошанований, то всі члени з ним 
тішаться. І ви – тіло Христове, а зосібна – ви члени» (1 Кор. 12:24-27). 

Ми турбуємося один про одного: «І уважаймо один за одним для заохоти 
до любові й до добрих учинків. Не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких, але 
заохочуймося, і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той» (Єв. 
10:24,25); «Його (Христа) ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині й навчаючи 
кожну людину всякої мудрості, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі» 
(Кол. 1:28). 

Відтак, «ви вже не чужі й не приходьки, а співгорожани святим,і 
домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним 
каменем є Сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля, улад побудована, росте в 
святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу» 
(Еф. 2:19-22). 
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ЦІКАВО ЗНАТИ 
 
 
Сенсаційне наукове відкриття здійснили науковці Манчестерського 

університету (Англія). У звичайних земних умовах їм вдалося синтезувати із 
простих, що є в надмірі в природі хімічних елементів, молекулу РНК – 
рибонуклеїнової кислоти, що є складовою всіх живих організмів. РНК подібна 
багато в чому у своїх функціях із ДНК, але є більш простою молекулою. Відтак 
англійські вчені змогли першими одержати в лабораторії початки живого із 
неживого, повторивши цим процес появи живого на Землі десь 2,5 млрд років 
тому. Ще в 1871 році великий Дарвін висловив припущення, що біологічяне 
життя на нашій планеті виникло із так званого «бульйону», коли внаслідок надто 
сильного і раптового вивільнення енергії – розряду блискавки – у мілководних і 
наповнених різними хімічними елементами, в тому числі фосфатними й 
азотистими, водоймах виникло біологічне життя. Близько до успіху 
манчестерських вчених у штучному відтворення процесу виникнення живого 
підійшов ще й американський дослідник Крейг Вентер. Він має успіхи в 
утворенні синтетичної хромосоми. Правда, в США дослідник наштовхнувся на 
супротив наукового примітиву у баченні біблійної оповіді про появу живого. 
Релігійні консерватори добилися заборони досліджень К.Вентера. Святоші, 
незважаючи нва явні успіхи науки, продовжують талдичити, що живе не може 
з‘явитися без втручання в цей процес Бога (Сегодня. – 19 травня). 

Нікколо Паганіні при житті приписували змову з дияволом, якому він нібито 
продав свою душу в обмін на дивовижний дар віртуоза. Помер Нікколо у 
Ніцці в травні 1840 року від раку горла без сповіді й соборування. За кілька днів 
до смерті до скрипаля приходив священик, але він відмовився від таїнств. 
Єпископ Ніцци Доменіко Гальвані відмовив у заупокійній молитві за Паганіні. 
Без відспівування поховання було немислиме. Тоді тіло повезли на батьківщину 
Паганіні в Геную. Але й тут губернатор міста не дав дозвіл на похорон. Труну 
перевозили з міста в місто. Син скрипаля їздив до Риму й просив папу Генріха 
ХУІ дозволити поховання. Ходили плітки, що ночами навколо труни Нікколо 
танцюють чорти, а скрипка сама-собою грає страшний danse de macabre. Тіло 
Паганіні ховали й викопували декілька разів. Лише в 1929 році його поховав 
востаннє у Генуї. 

Складові живого могли з’явитися і не на Землі. Результати наукових 
експериментів, проведених на орбіті Землі, підштовхнув вчених з Інституту 
цитології РАН до припущення про те, що органічні молекули могли 
сформуватися за умов відкритого Космосу. Фахівці провели ряд дослідів за умов 
невагомості й прийшли до висновку, що в космічному просторі може відбуватися 
синтез нуклеотидів – компонентів нуклеїнових кислот. На їх думку, ці молекули 
легко могли досягнути поверхні первісної Землі і сприяти зародженню перших 
живих організмів на ній. Все це зайвий раз засвідчує недостовірність бібілійної 
версії про появу живого на Землі. 
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підстав для свого поєднання. Тут маємо актуалізацію з підтримки московсько-православних ідеї 
русинства в Закарпатті, російського Криму, новоросійства в південних областях країни і колишньо
го російського Донбасу. Грузинський конфлікт мав би нас навчити тому, що владі треба насамперед 
зупинити діяльність в Україні проросійських громадських організацій і партій, братств і місій, 
російських і проросійських ЗМІ, які готують психологічне підгрунтя для політичної, економічної, а 
згодом і військової окупації України ззовні, притягнути до кримінальної відповідальності всі антиук- 
раїнськи налаштовані спільноти, в тому числі й білямосковськоправославні (та й єпископчиків і 
митрополитів деяких, особливо Сєвєродонецького штибу з УПЦ МП), що треба актуалізувати ідею 
відновлення ядерного озброєння нашої країни й працювати на найшвидше входження її в НАТО. 
Нам потрібно зміцнювати наше військо, щоб не повторити грузинський варіант, коли армія країни 
за один день була деморалізована. Якщо ми нині не будемо годувати свою армію, то потім прий- 
деться годувати окупантстську армію Пугіна. Нам потрібно зрештою усвідомити (поки «ще не вмер
ла Україна») й те, що прямими ворогами незалежної України є ті, хто працює проти української дер
жавності своїми відкрито пропагованими ідеями якоїсь всеслов'янської (а точніше -  проросійської) 
єдності, хто швендяє по наших теренах з портретом імператора Миколи II, прапорами Росії і корог
вами з написом «Православие. Самодержавие. Народность» і в такий спосіб молиться за повер
нення України до Російської імперії. В Україні, судячи з публікацій в пресі опозиційних партій і єпар
хій Московсько-Православної Церкви, видно, що дехто вже готує хліб-сіль для «визволителів від 
помаранчево-бендерівської чуми». Керівник прес-служби УПЦ МП Василь Анісімов навіть книгу-ін- 
структаж з того, хто є хто, видрукував під заголовком «Церков времен оранжевого двоеверия». 
Лідер підтримуваного Московським Патріархатом Євразійського руху Олександр Дугін заявив: «- 
Якщо схід і південь України захочуть бути з нами, ми будемо вимушені проігнорувати територіаль
ну цілісність України». На думку Дугіна: «Україна буде як мінімум дві»: одна з них буде в НАТО, інша 
може створити східноукраїнську державність, республіку, якусь федерацію, але стратегічно вона 
буде орієнтована на Росію». За словами Дугіна, «ряд православних анклавів у Західній Україні, які 
входять в євразійську цивілізацію, Росії потрібно тримати зубами». До цього ним готується Крим, бо 
ж там вже багато громадян одержали російське громадянство, а відтак, використаний в подіях на 
Кавказі, аргумент захисту росіян на чужих територіях, може спрацювати й тут. Росія в цьому перей
має досвід фашистської Німеччини. Гітлер, захоплюючи сусідні з Німеччиною країни, також мотиву
вав це необхідністю захисту своїх громадян. Відтак тактика Росії нагадує те, що колись використа
ла нацистська Німеччина напередодні Другої світової війни, аншлюсуючи Австрію, анексуючи Чехо- 
словаччину й «примушуючи до миру» розшматовану Польщу із-за «нахабства» нібито «польських 
провокаторів».

Духовним окормлювачем цього, як це аргументовано засвідчує російський професор А. Крас
иков, постає Московський Патріархат (Див.: Красников А. Три вызова сегоднешней России: 
взгляд из Москвы / /  Релігійна панорама. -  2008 -  № 8-9). РПЦ має відповідні договори співпраці 
зі всіма силовими міністерствами РФ. Свою підтримку намірів Пугіна захищати будь-де у світі всіх, 
хто говорить по-російськи, неодноразово заявляли його провідні владики на різних зібраннях, що 
видно із видруків їх виступів у московсько-православній пресі. Через Церкву Московського 
Патріархату в Україну нині пропихають кагебізм Пугіна, який назвав її «Російською Православною 
Церквою в Україні». Якщо це «Російська», то чому б, дивись, не використати силу і для захисту її 
інтересів (а не тільки російськомовних громадян) в Україні. Але всі претензії Москви щодо утисків 
цієї Церкви в Україні не мають релігійного підґрунтя, а скоріше є претензіями до існування України 
як незалежної держави.

То ж утворення Української Помісної Православної Церкви, коли певні речі сакрального харак
теру зрештою дійдуть до української свідомості, постає як один із засобів нашого самопорятунку. 
Росія нині бореться і переважно через свою Православну Церкву на наших теренах за кожну 
заблудлу українську душу. Проте середовище людей, які готові протистояти шовіністичній політи
ці Росії зростає в геометричній прогресії. Відійде в той світ виховане на ленінсько-сталінських 
ідеях покоління, відімре електорат вітренківсько-симоненківського штибу, відійдуть на покій вихо
вані на московсько-православних ідеях єпископи та ієреї УПЦ МП, Україна одержить свіже повітря 
для свого подальшого плекання своєї незалежності і намірів її боронити.

Поки що ж Україна після політичного розвалу Радянського Союзу через УПЦ Московського 
Патріархату й надалі залишається об'єктом духовної колонізації Москви. Ностальгія за імпер
ським минулим живе не тільки в свідомості багатьох ієреїв та архієреїв Московсько-Правосла
вної Церкви України. Імперська влада Росії -  і політична й духовна -  тримається переважно на
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нав'язуванні колонізованим в минулому нею народам світобачення, яке відповідає інтересам імпер
ського центру. Читаєш пресу біляцерковних спільнот УПЦ МП Південних і Східних єпархій, «Почаїв- 
ський листок» та ін. й переконуєшся в тому, як насаджується тут московсько-колонізаторська свідо
мість. «Росія, хоч і частково відступила, але й далі продовжує реалізовувати на нашій території та на 
території наших душ, -  як це слушно наголошує «Газета по-українськи» (№127), -  довготерміновий 
імперський колоніальний проект. Вона всіма силами блокує нашу спробу показати свою версію істо
рії й тим самим звільнити наш розум від постколоніального впливу». В Україні нищиться українство 
тим, що росіяни і зросійщені на її теренах прагнуть натаскуванням пам'ятників прости-цариці Кате
рині засвідчити нашу недолугість, неповноцінність і нав’язати думку, що колонізатор ніс нам благо
дійництво, цивілізаторську місію, бо ж ми самі, дивись, ні на що нездатні, меншовартісні. Нам навіть 
нав'язують написання спільної релігійної історії, в якій наші значимі релігійні події постають вже не як 
суто наші. Духовна колонізація Московським Патріархатом України в цій «спільній» історії постає як 
втілення єдності східно-слов'янських народів, святі Російської Церкви, а це висвячені російські царі 
й імператори, вищі військові чини й церковні діячі, підносяться українцям і як їхні святі. Серед остан
ніх знаходимо й тих, хто особливо відзначився у колонізації України, в нищенні її духовної культури.

Відтак Росія оголошує війну Україні. Але вона її прагнутиме загарбати не мілітарно, а економічно, 
політично, культурно, церковно. Саме в такий підступний спосіб РФ прагнутиме поставити Україну на 
коліна, перетворити її в Малоросію. Постійно читаю пресові видання єпархій УПЦ МП й переконуюся в 
тому, наскільки живучим в московсько-православних є постімперський синдром, ностальгія за імперсь
ким минулим, відречення від України перед її віковим колонізатором. То ж нам в Україні потрібно ще 
багато попрацювати над тим, щоб демонтувати старі імперські кліше, в яких би виявах вони не зберіга
лося. Московське Православ’я нехтує українську мову, викрадає для себе і своєї історії події і діячів Укра
їнського Православ'я, зневажає українську духовність і його знаних виразників, не сприймає українське 
національне відродження і розбудову суверенної української держави, прагнення України стати членом 
Європейського співтовариства, нав'язуючи їй якийсь новий союз з Росією тощо. Ми маємо довести 
українцям, що Московське Православ'я -  то православ'я-колонізатор, а відтак на його місце має прий
ти те Київське Православ'я, яке наш народ плекав до 1686 року, коли відбулося його поглинення Москов
ським Патріархатом. Це православ'я має такі свої особливості, які засвідчують про його найбільшу сам
обутність. А це -  соборноправність, демократизм, софійність, євангелістськість, відкритість, побуговість 
та ін. Вони були знехтувані при неканонічному поглиненні-колонізації Московським Патріархатом Київ
ської митрополії у 1686 році. Нам треба розкривати позитив вирішення в українському греко-католициз- 
мі побажань Ісуса Христа, щоб всі були ОДНО. Українцям слід усвідомити, що засвідчили й події в Грузії, 
що Росія не хоче змиритися з розвалом її радянської імперії. Вона вже неодноразово ставила під сумнів 
територіальну цілісність нашої країни й право приймати рішення щодо власного зовнішнього політично
го вибору. В розмові із колишнім Президентом США Дж. Бушем недавній «російський імператор» В.Пу- 
тін навіть дозволив собі сказати наступне: «Україна -  це навіть не держава! Що таке Україна? Частина її 
території -  це Східна Європа, а частина, і значана, подарована нами!». «Подарована нами...». Фашист
ськими методами Московія прихопила, користуючись військовою силою чужі землі, а тепер говорить 
нам про свої «подарунки». В світі нині не знайдеш жодної країни, яка б мала такі завоювання чужого, як 
Росія, що називається Російською Федерацією. Вона вже готова (скажемо тут словами її начальника 
Генштабу ЗС Ю.Балуєвського) «однозначно вчинити дії, спрямовані на забезпечення своїх інтересів 
поблизу державних кордонів. Це будуть не тільки військові заходи...». В руйнації державної цілісності 
України допомагають Росії московсько-православні діячі з Одеси, обстоюючи ідею Новоросії, й москов
сько-православні батюшки із Закарпаття, проштовхуючи ідею «русинської автономії». Та й в Криму на 
релігійно-територіальному грунті не так вже й спокійно. Швендяючи українськими теренами з портре
том останнього російського імператора Миколи II московсько-православні батюшки; монахи і миряни 
тим самим підспівують російській владі у її плачі за комуністичною імперією, розвал якої пан Путін наз
вав найбільшою трагедією XX століття. Нам слід раз і назавжди усвідомити, що імперська свідомість 
живе в наших сусідів. МЗС Росії виношує «російську доктрину Монро», яка б поширювала її волю на все 
«близьке зарубіжжя», тобто на території колишнього Союзу. Україна має заявити раз і назавжди Росії, що 
«поїзд Союзу» вже пішов у небуття. Вона має проснутися до самостійної історичної творчості. Початок 
цьому пробудженню поклав, правда, вже сплюндрований найвищим керівництвом держави, Майдан. 
Сподіваюсь, що його дух не вмер, він ще засвідчить свою силу в нашому історичному поступі. Нині ми 
маємо пережити етап деколонізації. Одним із виявів якого постане вивільнення Української Церкви із 
Московсько-колоніальної імперії, розбудова Української Помісної Православної Церкви. Розпалася 
імперія Горбачова, розпадеться й імперія Кирила Гундяєва! Про все це я більш повно пишу у своїй новій 
книзі «Релігійне сьогодення України» (Київ, 2009).

Професор Анатолій КОЛОДНИЙ
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