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ПРИМІТКИ:

1. З 1940 до 1995 року була у підпорядкуванні Руської православної церкви.
2. До 1967 р. Церква нараховувала 4 єпархії, 400 громад, 20
монастирів, біля 272 тис. вірних.
3, 6. Дані подаються на 1.01.1996 р. У вересні 1996 р. УАПЦ
розкололася на дві церкви. Значна частина громад УАПЦ перейшла
нині в УПЦ Київського патріархату та УПЦ МП.
4. ”Митрополит Керeацинський і Саламінський Кир (ім’я)” (Нині митрополит Тимофій).
5. “Архиєп. Бо-городський, патріарший екзарх УПЦ КП в Россії
(ім’я)” (Нині архиєпископ Адріан).
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Кожний взагалі знає, що людина не в змозi точно передати почуте, навiть якщо пройшло дуже мало часу. Проблема
передачi змiсту є важливою і для теологiчних кiл. Враховуючи
те, що Євангелiє вiд Марка написане приблизно через сорок
рокiв пiсля земної смертi Христа, професор Д.Вейс вiдзначає:
"Але вiдрiзок часу довжиною в сорок рокiв достатньо великий,
щоб з'явилися цілком виправданi сумнiви в тому, чи можна покладатися на спогади про подiї i насамперед відтворення слів
Господа й чи не виявилися вже на той час руйнiвна справа нерозумiння або ж спотворюючої фантазiї й опоетизування, перш
нiж євангелiсти приступили до спасiння цього багатства вiд
подальшого вивiтрювання i
*

Примiтка: Статтями А.Рутiсхаузера, Л.Калініної, І.Мозгового і
П.Павленка (N3) ми починаємо публiкацiї до 2000-лiтнього ювiлею
Рiздва Христового. Не всi думки авторiв публiкацiй редакцiя бюлетня подiляє, але вважає їх цiкавими.
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руйнування. Все це спонукає прийти до думки, що для нас залишилися невiдомими чисельнi сторони його iстоти Ісуса Христа, оскiльки поруч не було когось, хто б змiг зрозумiти їх. Багато
слiв його певно що втрачено, позаяк вони не знайшли вiдгуку в
душах цих людей. Те, що дiйшло до нас, зумовлене вузьким
"кругозором" останніх. Скорiш за все, багато слiв, сказаних Ісусом, спочатку мали бiльш глибоке й величнiше значення, нiж те,
що ми читаємо сьогоднi.
Оскар Бернхардт у своїй книзi "У свiтi iстини" вiдзначає,
що люди часто говорять про заслужену та незаслужену долю,
про нагороди i покарання, про вiдплату i карму. Але це є ж не
чим iншим, як частковим виявом закладеного у творiннi Закону,
який Iсус Христос "виразив" надто просто i точно словами: "Що
посiєш, те й пожнеш!" Господь взагалi не входить безпосередньо у всi дрiбнi й великi людськi турботи, вiйни, напастi та iншi
земнi справи. З самого початку вiн вплiв в Творiння свої досконалi закони, якi дiють самостiйно - так, що все здiйснюється з
абсолютною точнiстю, вiчно i незмiнно. Вiдтак виключається
якась навiть незначна приязнь чи неприязнь Бога до чогось,
якась його навіть незначна несправедливість.
Судження людей, якi деколи говорять: "Не можу зрозумiти”, грунтуються на грубо-речовому - “як Бог може таке допустити?”. Прицьому себе вони вважають центром цiєї сфери,
виходячи з думки про наявнiсть лише одного земного життя. А
насправдi ж за спиною у них пройшло уже принаймнi декiлька
земних життiв. Як цi останнi, так i промiжнi перiоди перебування
в ефірно-речовому свiтi, становлять єдине буття.
Автор "Послання Граля" Абд-ру-шін доводить, що великою
помилкою людини є вiра в те, що в момент народження розпочинається зовсiм нове життя, що дiти "невиннi", що все, що
вiдбувається слiд спiввiдносити лише з коротким перiодом земного
буття. Якби це було так, то, оскiльки справедливiсть є непорушною,
всi причини, наслiдки й дiї мали б цiлком i повнiстю вкладатися у
рамки одного єдиного земного буття. Але лише в тому разi, коли
ми позбудемося такої хибної думки, то усвiдомимо справедливiсть
всього, що коїться. Не слiд боятися за те, що чекає на нас
внаслiдок дiй-вiдповiдей згiдно з цими законами за дiяне нами
ранiше.
Тим, хто серйозно прагне до добра, не варто про це турбуватися: адже в тих же саморухомих законах прихована i
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надiйна гарантiя милосердя та прощення!
Сам Iсус Христос пiдкреслював, що "Я не прийшов свiт
судити" (Iв.12,47). Господь доручив завдання суддi уособленiй
"справедливостi", Святому Духу! Його дiяння виражаються в незмiнних законах Творiння. Будь-який вчинок проти цих законiв це грiх проти Святого Духу, який не може бути прощеним, а має
викупитися. Звiдси йдуть слова Бiблiї про те, що можуть бути вибаченi грiхи проти Бога - Батька i Бога-Сина, але не грiхи проти
Святого Духу (Мф.12, 31-32; Мк.3,29). Вiдтак важливо знати
iстинне значення Святого Духу. Його дiяння - це мiцнi i непiдкупнi
закони, якi, як удари пульсу, пронизують Творiння i до яких
вiдноситься згаданий вище "закон посiву та жатви". Вiдчуття, думки i справи людини вiдповiдають в цьому законi посiву, за яким
наступають жнива. Жодна людина не може зняти з iншої наслiдки
її дiй, якими б вони не були - добрими чи нi. Не може це зробити й
Iсус. Адже вiн не може змiнити чи обiйти закони Творiння. Саме
тому він пiдкреслював, що прийшов виконати закони Батька свого
(Мф.5,7). Вiдтак будь-хто не може прощати своєму ближньому
грiхи проти Святого Духу, але вiн має право вибачити страждання, вчинені йому особисто, а вiдтак й завчасно вiдвернути зло
зворотнє щодо того, хто принiс це страждання. Саме в цьому
сенсi звучать слова Iсуса: "Кому простите грiхи - простяться
їм"(Iв.20,23). Проте нiхто не може вибачити їх грiховну схильнiсть,
яку людина носить в собi i яка може стати рушiєм її вчинкiв. Вона
має сама звiльнитися вiд неї через iстинне покаяння, яке
рiвноварте повному внутрiшньому зверненню до добра.
Герберт Фольман в працi "Вiдкриваються ворота" цiлком
справедливо зауважує, що на тих людей, котрi здатнi вибачити
ближньому, закономiрно виливається вiдповiдна благословенна
зворотня дiя. Той же, хто не здатний прощати, не може чекати
на прощення своїх хибних вчинкiв.
Закон повторюваностi земного життя - одна iз великих
милостей Творця. Вiдтак ми одержуємо можливiсть викупити
або ж виправити свої похибки. Прихильником вчення про
iнкарнацiю був Орiген. Вiн вважав, що перевтiлення душ дає
можливiсть людинi приходити на Землю неодноразово в людському виглядi i що доля будь-кого визначається ним же. Кожний
має можливiсть виправити помилки свого минулого. Вчення
Орiгена було засуджене Константинопольським собором 553
року. Всупереч логiцi i змiсту Бiблiї християн-
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ськi церкви вiдкинули вчення про реiнкарнацiю. А мiж тим постає
питання, як можна при допущенні тiльки однократного земного
життя сприйняти вчення Христа, не говорячи вже про його
втiлення в життя, людський дух. Якщо б рiшення Константинопольського собору було iншим, то християнський свiт складався
б з усвiдомленням того, що будь-якi дiяння рано чи пiзно зазнають зумовленої долею зворотньої протидiї. Тодi б нiхто i нiколи
не став би чекати довiльного прощення своїх грiхiв Iсусом, а
прагнув би сам "очистити свiй одяг". Доля, якої так часто бояться, була й залишається не чим iншим, як наслiдком попереднiх
рiшень - зворотньою дiєю прояву свобiдної волi людини, наслiдком волiння як до добра, так i до зла. Нiхто не може своєю
волею зняти її дiї з людини. Оскар Бернхардт вважає,що Христос з'явився на землю не для того, щоб дати розп'яти себе на
хрестi. Тому не слiд твердити, що нiбито в цьому розп’ятті запорука спасiння! Навпаки, Христос був розп'ятий як провiсник
iстини - вчення, яке влаштовувало земних людей. Спасiння могло й повинно було принести не його хресну смерть, а iстину, явленну людству в Словi".
Тому до тих пiр, доки вiдсутнє настирливе прагнення до духовного пiзнання, доки iснують спроби завадити поширенню явленого нам нового знання, в цьому свiтi й надалi будуть iснувати
релiгiйно-етнічнi конфлiкти. Стiни догм закривають будь-яке угодне
Боговi просування вперед в пiзнаннi iстинних взаємозв'язкiв, якi насправдi iснують мiж Богом, його Творінням i людиною. I тут слушно
звучать слова Абд-ру-шiна, що якби люди у вiдповiдностi зi своїм
людським розумiнням, своїми земними устремлiннями не спотворювали все, що мало стати для них допомогою, то нинi на Землi
було б єдине вчення, що виходить iз волi Господа. Всi ж iншi вчення, якi до цього часу приходили на землю, становили б в своєму
поєднаннi лише сходинку до п'єдесталу, на котрий має зiйти Істина, а носiї цих вчень були б попередниками для слова самої Істини.
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КУЛЬТ ДІВИ МАРІЇ В КАТОЛИЦИЗМІ
Одне із центральних місць в культі католицької церкви
займає богородиця діва Марія. Вона шанується як жінка, яка
дала життя сину божому Ісусу Христу і виховала його.
У сучасній культовій практиці католицизму образ діви
Марії став найбільш популярним, що певною мірою навіть потіснив культ Ісуса Христа. А це певно тому, що, на відміну від Всевишнього, діва Марія не карає віруючих. Для неї характерні такі
риси, як щедрість, доброта, заступництво за людей перед Богом.
Протягом історії майже двохтисячолітнього свого розвитку хрстиянська церква виробила найрізноманітніші форми і методи утвердження в свідомості віруючих богородичного культу,
виробила різні механізми масового психологічного впливу на
віруючих. Поширенню культу сприяло будівництво храмів Богородиці, проповідницька діяльність служителів культу. Великий
емоційний вплив на віруючих справляють ікони діви Марії.
Для глибшого розуміння культу Богоматері в християнстві слід звернутися до його витоків. Жіночий образ у християнському віровченні - явище далеко не оригінальне. Його появі передував багаторічний віковий розвиток релігійних уявлень про
богиню-матір, які виникли задовго до християнства.
Результати археологічних раскопок дають можливість
припустити, що зародження образу жінки - господарки вогнища
відноситься до епохи первісно-общинного ладу, точніше - до
епохи верхнього палеоліту. Відомі жіночі зображення, вирізьблені з каменю, а також грубо зроблені кам’яні або глиняні жіночі
фігури, орнаменти на печері, знайдені в неолітичних шарах різних країн, зокрема на узбережжі Малої Азії, Егейському архіпелазі, Балканському та Піренейському півостровах, у Франції, Англії, Скандінавії. Поступово поклоніння праматері набуває релігійного забарвлення: люди вірили, що богиня-мати здатна захистити свій рід на землі і на тому світі, що від неї залежав успіх
на полюванні, врожайність землі тощо. Язичники завжди творили своїх богів за власною подобою, тому в міфах відобразилися
суспільні відносини тих часів і пов’зане з ними місце жінки в ту
чи іншу епоху.

