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православної Церкви в Україні залежить передусім не від позиції ієрархів
УПЦ МП – багато із них надто залежні від московського бачення історії
православ‘я в Україні, а відтак не уявляють УПЦ поза Московською
патріархією. Необхідно формувати різними засобами переконання
передусім у пересічних віруючих національну потребу повернути у Церкву
соборноправність та через соборну думку переконувати весь православний
клір (насамперед єпископат) підтримати автокефальні прагнення українців.
Враховуючи наявність на теренах України серед її населення 20% росіян і
десь такої ж кількості зросійщених, які ніколи не сприймуть власне
Українське Православ‘я, вважати можливим підтримати утворення і
діяльність на теренах України, окрім Української Автокефальної
Православної Церкви, екзархату Російської ПЦ.
6. Українській науці варото визначитися в історичній безпеці
України і вдатися до захисту її історичного простору від привласнення
його росіянами. Визначитися в понятті історичної правонаступниці.
Зокрема важливо науково довести, що подія Хрещення Київської Русі,
історія православ‘я на українських тереннах Х–ХVІІ століть не належить
Російській Православній Церкві. Активніше слід пропагувати особливості
власне Українського Православ‘я, його відмінність від інших
православних автокефалій, відродження в посталих і сформованих у
ХХ столітті автокефальних православних спільнотах. Провести в другій
половині 2014 року на базі Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ наукову
конференцію «Православ‘я України в його історії і сьогоденні».
Відтак Круглим столом актуалізується необхідність підтримки тих
ініціатив ієрархії та вірних всіх православних Церков, а також
громадськості, які сприятимуть конституюванню Помісної православної
Церкви в Україні. Зокрема, незаслужено забуті ініціативи із проведення
Всеукраїнських церковно-громадських форумів «За Українську Помісну
Православну Церкву» (останній відбувся 12 червня 2007 р.), а також
відповідної тематичної зорієнтованості інформаційно-просвітницька
робота.
НАУКОВО-ЕКСПЕРТНИЙ
МАТЕРІАЛ
СХВАЛЕНИЙ
ВЧЕНОЮ РАДОЮ ВІДДІЛЕННЯ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА ІНСТИТУТУ
ФІЛОСОФІЇ ІМ. Г. С. СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ

5.6 ПРО ЗМІСТ І БОГОСЛУЖБОВЕ ЗПАСТОСУВАННЯ
ЛІТЕРАТУРИ СВІДКІВ ЄГОВИ. Науково-експертний матеріал,
підготовлений професором П. Яроцьким
За дорученням Національної академії наук України (22.10.2013,
ғ 2171) відділ історії релігії і практичного релігієзнавства Відділення
релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
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розглянув надісланий Релігійним центром Свідків Єгови в Україні лист з
проханням зробити аналіз релігійної літератури Свідків Єгови в Україні,
яка безкоштовно надсилається цьому релігійному центру із-за кордону,
зокрема з Німеччини, і надати експертний висновок: чи за своїм змістом і
застосуванням ця література є богослужбовою.
Утворена рішенням Вченої Ради Відділення релігієзнавства
Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України експертна група
проаналізувала зміст 24 номерів журналу «Сторожевая башня»
(укр. «Вартова башта») і 12 номерів журналу «Пробудитесь!»
(укр. «Пробудись!») за січень-грудень 2013 р., а також окремих книжковоброшурних видань («Подражайте их вере», «Бог промовляє до нас через
пророка Єремію», «Перебувайте в Божій любові» та ін.» і з‘ясувала,
відвідавши при цьому ще й богослужбові зібрання громад Свідків Єгови в
Києві, Східниці, Трускавці, інших містах (в цьому році, та й в попередніх
роках), спосіб і форми застосування цієї літератури.
Експертною групою встановлено:
1. У статуті Релігійної організації «Релігійний центр Свідків Єгови в
Україні», зареєстрованому Постановою Ради у справах релігій при
Кабінеті Міністрів України (протокол ғ 3 від 30.03.1992р.) зазначається,
що діяльність Свідків Єгови в Україні полягає «у проведенні основаного
на Біблії християнського служіння» у таких формах і виявах:
- проведення богослужінь та здійснення обрядів;
- проповідування віровчення про Царство Боже;
- навчання людей, які виявляють зацікавленість Біблією, і
проведення з ними безкоштовних біблійних вивчень для збагачення їхньої
духовності та морального вдосконалення;
- безкоштовне навчання біблійних норм, вивчення біблійної історії
і біблійної літератури для підвищення рівня знань та вдосконалення
релігійної освіти людей.
2. Основними засобами Свідків Єгови для реалізації зазначених
вище форм і методів богослужбової, євангелізаційної і освітньої релігійної
діяльності є релігійна література, біблійні посібники, які видаються,
починаючи з 1879 р., широковідомим у всьому світі «Товариством
Вартової башти, Біблії і брошур» у США з метою «всесвітньої біблійної
освітньої діяльності». У 2013р. наклад журналу «Вартова башта» сягнув
45 млн на 210 мовах світу. Ця видавнича діяльність, як зазначається на
титульній сторінці видання, «проводиться християнськими Свідками
Єгови і підтримується добровільними пожертвуваннями та поширюється
безкоштовно».
3. Специфічність релігійної організації Свідків Єгови полягає в
тому, що на їх богослужбових зібраннях ця література, передовсім журнал
«Вартова башта», служать як посібник для роз‘яснення і коментування
біблійних текстів. Члени кожної релігійної громади, яка іменується

259
«зібранням», готуються до обговорення зазначених у ньому тематичних
блоків спочатку на сімейних, а потім на групових зібраннях, які
проводяться в їхніх храмах – «Залах Царства». Так, наприклад у
листопадовому (2013 р.) випуску «Вартової башти» дається розклад
обговорення її тематичних блоків на січень 2014 року: 30 грудня – 5 січня
«Будьте пильні щодо молитви»; 6-12 січня «Сім пастирів, вісім князів.
Що вони означають для нас сьогодні»; 20-26 січня «Слухайте пастирів
Єгови»; 27 січня – 2 лютого «Пастирі, наслідуйте Великого Пастиря».
Ця форма богослужіння є універсальною: тематичні блоки у відповідності
з календарним планом одночасно вивчаються і обговорюються всіма
зібраннями Свідків Єгови по всьому світу. Продовжується богослужіння
від 45 хвилин до години, започатковується і завершується спільною
молитвою і спеціально підібраними до його тематики існе співами.
4. Крім цієї найважливішої богослужбової форми, релігійна
література використовуєються в процесі підвищення кваліфікації кадрів
служителів, вісників, піонерів, зокрема таких, як:
- школа службового вдосконалення, розрахована на підготовку
неодружених молодих осіб з духовним саном (старійшин і служителів) для
особливих релігійних призначень;
- школа служіння Божому Царству пристосована для надання
старійшинам і служителям настанов з метою ефективного використання їх
службових обов‘язків, передачі досвіду керівництва різними ланками цієї
релігійної організації;
- школа піонерського служіння допомогає так званим
«повночасним проповідникам» (піонерам) ставати ефективнішими у своїй
проповідницькій діяльності та підвищує їх кваліфікацію;
- школа теократичного служіння наявна в кожній громаді Свідків
Єгови, навчання в яких проводиться з метою поліпшення ораторських
здібностей, вміння готувати та виступати з відповідальними проповідями,
промовами, короткими «свідоцтвами» перед різними аудиторіями.
5. Свідки Єгови ставляться до цієї одержаної кожною громадою
літератури як до «духовного харчу», який роздає «вірний і розумний раб»
(за євангельською термінологією), тобто Керівна рада Міжнародного
центру релігійної організації Свідків Єгови в США. Безкоштовне
поширювання і персональне роздавання цієї літератури під час
проповідницької діяльності вісників, місіонерів і піонерів у масових
місцях, а також використання її для домашнього вивчення зацікавленими
особам також вважається найбільш жертовною і богоугодною формою
богослужбової діяльності.
Експертний висновок:
1. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» надає
право релігійним організаціям поширювати релігійні вчення, навчати
релігії у сім‘ї і релігійній громаді (недільні школи, різні гуртки),
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відкривати власні релігійні заклади з метою релігійної просвіти населення,
засновувати підприємства з виготовлення релігійної літератури,
імпортувати, експортувати релігійну літературу (статті 22, 23, 24).
Це право релігійних організацій «на придбання і використання священних
книг, релігійних видань зафіксоване у «Підсумковому документі
віденської зустрічі представників держав-учасниць наради з безпеки і
співробітництва в Європі» (16.9).
2. Релігійна організація «Релігійний центр Свідків Єгови в Україні»
не має власних друкарсько-видавничих засобів для масового виготовлення
богослужбової літератури. Ця література є власністю «Товариства
Вартової башти, Біблії і брошур» в США і розповсюджується безкоштовно
для проведення уніфікованої «всесвітньої біблійної просвітницької
діяльності». Для потреб Свідків Єгови в Україні вона видруковується в
Німеччині, Японії, США та інших країнах, в яких функціонують
типографії Товариства Вартової Башти. Відтак всі видавничі права
зберігаються відповідно за Нью-Йоркським Товариством, корпораціями у
Німеччині та інших країнах.
3. Функціональне використання Релігійною організацією «Релігійний
Центр Свідків Єгови в Україні» релігійної літератури (журналів «Вартова
Башта» та «Пробудись!», Біблії, книжок, брошур буклетів), що
надсилається із-за кордону, зокрема з Німеччини, відповідає нормам
богослужбової діяльності, які зафіксовані в офіційно зареєстрованому
Статуті цієї релігійної організації, а також положенням Закону України
«Про свободу совісті та релігійні організації» та міжнародного
законодавства. Оскільки ця література використовується Свідками Єгови
виключно для проведення основаного на Біблії християнського служіння у
формах, передбачених Статутум, чим досягається задоволення їх
богослужбових та релігійних потреб, вказана література є богослужбовою.
Затверджено Вченою Радою Відділення релігієзнавства Інституту
філософії імені Г.С.Сковороди НАН України (19 листопада 2013 р.,
протокол ғ 1 1).

5.7 БОГОРОДИЧНА ЦЕРКВА НЕ Є СЕКТОЮ. Експертна оцінка
видруків Богородичної Церкви, підготовлена професором Анатолієм
Колодним
Богородична Церква відповідає всім тим критеріям, які
використовуються
релігієзнавцями
при
дослідженнях
різного
конфесійного вияву власне релігійних організацій. Тут маємо чітко
окреслене розуміння Бога як творця і промислителя, християнська Трійця
додається особливим вшануванням ще й Матері Божої, чітко розписану
богослужбову практику при певній абсолютизації і сакралізації при цьому

