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У традиційній арійській нумерології число 21 символізує завершення
циклу розвитку, а число 22 – вистрибування у новий цикл. Що не
кажіть, а в цьому щось є! Після 21 року незалежності Україна виразно
входить у нову реальність. Розгляньмо її в різних системах координат – в
часі та просторі.

СОЦІОНІКА, ПСИХОІНФОРМАТИКА
Згідно з відомим Принципом чотирьох фаз, кожна психоінформаційна
система у процесі свого розвитку має тенденцію проходити чотири фази
розвитку:
1) генерування та популяризація ідеї або її нового бачення;
2) створення експериментального зразка (діючого прототипу,
чернетки) та його випробування в екстремальних умовах;
3) руйнування зразка (кризове випробування) та його
утилізація, критичний аналіз результатів експерименту;
4) синтез всього набутого досвіду, створення нової повноцінної
моделі та її масове тиражування.
21-й рік незалежності України знаменує завершення
першої фази. Для неї властиво: генерування ідей, романтичний хаос,
інтелектуальні дискусії, безструктурність, антиієрархічність, прожектерство, «елегантність і толерантність», відкритість для міграційних потоків,
пацифізм, демократизм, перевага теорії над практикою, пріоритет
особистого над загальним, перевага прав над обов’язками. Головні
цінності: радісна емоційність, інтуїція можливостей, фізичний комфорт,
абстрактна логіка.
Цифрона 21
Двадцять перший —
Термін стік —
Фініш-зупинка —
Осмислення-усвідомлення —
Повна корекція —
Аналізуємо!
Починається друга фаза – творення експериментального зразка
для нового устрою. Визначальна тенденція: жорсткі ієрархічні
структури, авторитарні лідери, організаційний порядок і дисципліна,
домінування
практики
над
теорією,
мілітаризація
свідомості,
зосередження на поточній ситуації «тут і тепер», пріоритет загального
над особистим, перевага обов’язків над правами. Головні цінності:
конкретна логіка, вольова сенсорика, драматичні емоції, аскетизм,
регламент.
Цифрона 22
Новий День —
Зоря світанку —
Сонце усміхається —
Промінь в небі виграє —
Життя преображається —
Творимо!

Далі буде третя фаза: криза створеного «чорнового зразка»,
радикальне переосмислення, подолання «потенційного бар’єру 3–4» і
стрибок до творення повноцінної системи.
Для наступної – четвертої фази – властиві: органічні
соціальні структури, рівновага особистого і загального, прав і обов’язків,
поєднання теорії і практики, самодисципліна, ігрові методи організації
праці, здоровий мілітаризм (внутрішня м’якість компенсується потужною
зовнішньою оснащеністю), реалізація прихованих здібностей людини та
її божественного потенціалу. Головні вартості: етика стосунків, інтуїція
здібностей, ділова логіка, якість і краса.
Цифрона 25
Променистість Потоку
Чистотою проникнення
Зірковою прозорістю
Вилаштовує, змальовує, змінює
Все Суще
Визначаємо!

ПРОСТОРИ ПОДІЙ
Наш світ влаштований так, що в ньому є чотири метафізичні простори
буття: страждань, боротьби, пригод, волі. Людина завжди перебуває в
одному з них. Для кожного простору характерна різна якість внутрішніх і
зовнішніх подій. Україна, як колективна істота, також тяжіє до певного
одного простору, хоча при цьому різні групи українців перебувають в
кожному з чотирьох просторів.
До проголошення незалежності Україна перебувала у
Просторі страждань. Це був головний спадок СРСР, в якому українці
були завойованим і приниженим народом. Після короткого пасіонарного
спалаху 1991 року Україна протягом двох десятиліть у цілому
перебувала в цьому найнижчому просторі. Головна ознака: пасивне
очікування безкоштовної допомоги із-зовні, відсутність системної
боротьби за національне визволення, слабкість самоврядування, масова
втеча за кордон у пошуках кращого життя, в цілому жебрацькі уявлення
про життя, згідно з якими ми бідні, всі нам винні, але не дають, тому всі
погані. Ставлення до влади: від тихої ненависті (після виборів) до
пасивної віри в чудо (перед черговими виборами). Простір страждань
символізується сіро-коричневим кольором.
22-й рік незалежності знаменує швидке підняття України у
Простір боротьби. Тут можна виділити три головні чинники.
1. Виросло нове покоління українців, яке вже не знає
комуністичного рабства і не має страху. Завдяки молоді відбувається
швидке кількісне зростання партії «Свобода», Соціал-Національної
Асамблеї та інших націоналістичних організацій, які відверто
проголосили і реалізують курс на боротьбу за соціальні і національні
права українців.
2. Якщо раніше існуюча влада доволі вдало гасила народне
незадоволення, то з 2010 року влада сама почала підкидати дрова
у вогонь національно-визвольної боротьби. Розкрадання народних
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багатств, хабарництво, державний рекет, нахабність і жадібність «еліти»
ставлять народ перед вибором «ми або вони». Президент Янукович
виконує роль мобілізатора України, будителя нації. Влада наче навмисно
озлоблює людей і витискає їх у Простір боротьби. Чого вартий тільки
«мовний закон».
3. Масове поширення інтернет-технологій та соціальних
мереж створює небачені можливості для самоорганізації. Дедалі
більше українців відмовляється від телевізора і паперових ЗМІ –
головний чинник утримування народу в духовному рабстві. Інтенсивний
інформаційний обмін дозволяє бачити реальний стан справ. Вільне
поширення інформації про шкідливість вакцинацій, алкоголю і тютюну,
пропаганда здорового способу життя піднімають пасіонарність народу і
роблять його спроможним до рішучих і масштабних дій. Розвинена сфера
послуг з переказу грошей дозволяє діаспорі підтримувати боротьбу в
Україні: ті, що працюють, підтримують тих, що воюють. Простір
боротьби символізується багряно-чорним прапором.
Перетікання українців у Простір боротьби створює сприятливе
середовище для їх наступного піднімання у Простір пригод і Простір волі.
Тому входження України у Простір боротьби є обов’язковою
умовою її наступного цивілізаційного стрибка. Це корисний,
прогресивний процес.
Простір пригод символізується блакитним кольором через те, що
цей простір дуже мінливий, тому блакить нагадує такі дуже рухливі
стихії як вода й повітря (небо). Натомість Простір волі символізується
сонячним кольором. Короткочасне входження у Простір пригод є
індикатором підйому у Простір волі. Об’єднуючим чинником для цих
просторів є позитивні емоції, – на відміну від просторів страждань і
боротьби, де домінують негативні емоції.

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ
Ми розглядаємо три рівні визвольного руху: соціальний, національносоціальний і духовно-світоглядний.
Протягом 21 року в Україні розвивався переважно
соціальний рух: боротьба за пенсії, зарплати, пільги, соціальні
програми, тарифи. Піднімати національне питання було якось
«незручно», в суспільстві існував острах перед «нетолерантним»
українським націоналізмом. З самого початку українські націоналдемократи заявили, що іноземці повинні жити в Україні краще, ніж у
себе на батьківщині. Серед українців переважало сором’язливе
ставлення до зовнішніх проявів своєї національної ідентичності – пісні,
танцю,
одягу,
вишиванок,
зачісок.
Боялися
звинувачень
у
«шароварщині». Державний устрій – багатонаціональна демократична
президентсько-парламентська
республіка.
Пануюча
ідеологія
–
ліберальна демократія.
На 22 рік незалежності розгортається інша тенденція:
підкреслено шанобливе ставлення до мови, історії, культури, всіх
зовнішніх проявів національної ідентичності. Вишиванка, мова,
козацький чуб стають символами опору існуючому режиму, з ними
пов’язується світле майбутнє.

11 серпня 2012 р. Олександр Усик з козацьким чубом став олімпійським
чемпіоном з боксу. Після переможного бою на радощах він просто на
ринзі почав танцювати гопака. До нього також приєднався срібний
призер Олімпіади у Лондоні боксер Денис Беринчик. Такого ще не було.
Рух за соціальне визволення невимушено переростає в рух за
національне визволення. Актуальна ідеологія
– Національний
Солідаризм. Тенденція найближчих років – різка активізація
соціально-національного руху, що опирається на українські, в
т.ч. козацькі традиції самоврядування та самооборони, сучасні
технології організації та комунікацій. Дедалі популярнішим
ставатиме Гетьманат – національна президентська республіка, за якої
вище керівництво відповідає за плоди своєї праці своїми майном,
свободою і життям. Парадоксально, але рухом в цьому напрямку є
скасування нинішньою владою «т. зв. політреформи» і повернення до
сильної президентської влади.
Успішний рух до Гетьманату створює передумови до формування
в перспективі Української національної держави як глобальної духовноекономічної держави-громади (держави-корпорації).
А тепер зобразимо минуле, теперішнє і майбутнє України з
погляду розглянутої системи координат.
МИНУЛЕ
Фаза 1: генерування ідеї.
Простір страждань. Соціальний рух.
Багатонаціональна президентсько-парламентська республіка.
СУЧАСНЕ І НАЙБЛИЖЧЕ МАЙБУТНЄ
Фаза 2: чорновий зразок.
Простір боротьби. Національно-соціальний рух, Тотальна освіта.
Національна президентська республіка з відповідальною владою
– Гетьманат.
ПЕРСПЕКТИВА
Фаза 3–4: творення системи нового циклу.
Простір пригод і Простір волі. Духовно-світоглядний рух.
Нова Церква. Глобальна українська національна
духовно-економічна держава-громада – Брахманат.

ЩО РОБИТИ?
Успішний розвиток України визнається її правильним і швидким
підняттям у Простір боротьби. Для цього потрібно активно розвивати
ідеологію національного солідаризму і підтримувати всі політичні та
громадські рухи націоналістичного спрямування.
У ширшому розумінні – треба підтримувати все, що сприяє
націоналізму: мову, культуру, історію, передусім історію визвольних
змагань і військову історію, звичаї, здоровий спосіб життя,
дітонародження, спорт, патріотичну підготовку, пісні, танці, символіку,
всі традиційні і сучасні форми самоорганізації і самооборони українців.
Водночас треба накопичувати сили і ресурси для переходу у
Простір волі, піднімаючи в нього якомога більше українців з Простору
боротьби. Головна увага на виховання нової, арійської генерації
українців.
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Пришестя Ісуса Хреста у наш фізичний світ оновило Арійську традицію,
започатковану Трипільською цивілізацією у 55 ст. до н.е., і надало
потужний імпульс для її подальшого розгортання. Арійська традиція
набула форми руху за Царство боже і розвивалась під різними іменами,
серед яких «гелленське хрестиянство», «арійське хрестиянство»,
«аріохрестиянство», язичницьке хрестиянство. Проте головним іменем
руху, заснованому Ісусом Хрестом, стало «аріянство».

ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ
Термін «аріянство» (гелл. Απειανιζμόρ, читається: аріянізмос) пропаганда
виводить від імені Арія (256–336) – священика з Александрії Єгипетської. Проте це обман і маніпуляція з метою якнайскоріше
«поховати» істинне хрестиянство разом з його засновником –
Ісусом Хрестом. Річ у тім, що назва будь-якого вчення походить або
від його засновника-організатора (напр., платонізм, арістотелізм), або
від визначальної ідеї (напр., ідеалізм, раціоналізм). Арій не був ні
засновником аріянства, бо воно існувало задовго до нього, ні видатним
лідером-організатором, адже не мав навіть статусу єпископа.
Почнемо з того, що аріянство не було вченням Арія, воно
існувало задовго до Арія. Про це відверто писав видатний історик
церкви Анатолій Спасскій (1866—1916): «Очевидно, Арія не можна
назвати ні єдиним винуватцем спору, піднятого ним, ні засновником того
вчення, яке назавжди залишилося тісно пов’язаним з його іменем. Він
був лише одним з багатьох представників лукіанівського гуртка, що
виник до початку IV століття, богословський напрямок якого склався
незалежно від Арія і ще до того, як своїми суперечками з
Олександром він привернув до себе загальну увагу. Все, що
здійснив Арій, полягало в тому, що саме в його особі цей новий
напрямок вперше зіткнувся з протилежним александрійским напрямком,
внаслідок цьогой почався спір, який рано чи пізно, але неминуче
запалав би й без Арія. Тому-то в рядах діячів аріянства Арій ніколи
не займав положення глави або керівника. Обставини висунули
його вперед і поставили в центрі подій, що наповнили початкову стадію
аріянских рухів, так що, очевидно, все питання зводилось до його
особистості. Але коли, після Нікейського собору, умови протиборствуючих партій змінилися, то разом з ними зійшов з передової сцени й Арій і
його особиста доля не зробила жодного впливу на подальший
розвиток руху. На соборі Антиохійському самі ж найближчі співробітники Арія відреклися від нього. Видана цим собором перша віросповідна
формула відкривається такою заявою: ―ми не були послідовниками
Арія, бо ж як, будучи єпископами, ми могли б слідувати за
пресвітером?”»1. Антиохійський собор відбувся у 328 році, тобто
всього через три роки після Нікейського2.

Отже, за збігом обставин Арій опинився в центрі гучного скандалу.
Ключовим моментом було те, що ім’я цього пресвітера і слово
«аріянство» мають спільний корінь: *ар-*яр – «сонячний, ярий, життєспроможний, шляхетний». Але «аріянство» в жодному разі не походить
від Арія, так само як «українство» не походить від Лесі Українки.
Більше того, погляди Арія могли не збігатися з поглядами
аріянства, адже вони, як показав А. Спасскій, не збігалися з поглядами
Лукіана. В цьому випадку погляди Арія могли бути засудженими самими
ж аріянами. З другого боку, існуючі джерела, на основі яких робляться
висновки про погляди Арія, можуть бути сфальсифікованими. «Сучасні
теологи приписують Арію всі погляди, які з якоїсь причини не поділяють,
а стародавні документи тільки заплутують справу. По-перше, власних
робіт Арія майже не збереглося. Те, що є, міститься в творах його
супротивників, а, отже, відібрано з певною метою або взагалі
переінакшено. По-друге, йому нерідко приписують слова, яких він
сам ніколи не вимовляв. Слід пам'ятати, що Арій і аріянство – далеко
не одне й те ж саме»3.
І ось тут уже вимальовується маніпуляційна схема,
спрямована на ліквідацію аріянства:
1) аріянство представляється як суб’єктивне вчення однієї не
вельми видатної людини, 2) цій людині приписуються справжні чи
вигадані помилки, 3) вони поширюються на усе вчення, яке подається
як помилкове. А все тому, що «подолати світову релігію було практично
неможливо, зате зі звичайною людиною Арієм цілком можна було
позмагатися. У деяких західноєвропейських церквах донині не
зішкрябані зі стін аріянські символи»4.
Насправді, як ми вже побачили, аріянство не походить від Арія –
незалежно від того, помилявся він чи ні. Отже, назву цьому вченню дала
деяка визначальна ідея. Це арійська ідея. Слово «аріянство» (гелл.
αρειανισμόσ – «аріянізмос») походить від слова «арії» (αρειανος –
«аріянос», англ. Aryan), а не імені Арій (Άρειος – «Аріос»), інакше воно б
виглядало як «аріосизм» (Άρειοσιζμόρ), подібно як від слова Απιζηοηέληρ
(Аристотель) походить απιζηοηελιζμό («аристотелізмо», тобто аристотелізм), а від Μαπξ (Маркс) – Μαπξιζμόρ («марксизмос», марксизм). Слово
«арії» (на санскриті – ар’я) означає «шляхетні, благородні, сонячні, ярі,
сильні». Відповідно, аріянство (арійство) – це світогляд і спосіб
життя шляхетних сильних людей – аріїв.
На певному етапі розвитку руху за Царство боже слово «яріяни»
почало використовуватися поряд зі словом «хрестияни» у формі
«хрестияни аріянського толку» (тобто аріянського спрямування,
розуміння), або просто «аріяни». Таке уточнення самоназви було цілком
природним, адже слова «хрестияни» і «аріяни» є синонімами і
означають те ж саме: благі, шляхетні, досконалі, сильні. Сонячний
світогляд і шляхетне життя – це і є та ідея, яка дала назву аріянству
(арійству). А тепер саме час дослідити причини такого уточнення
самоназви. Очевидно, що ця причина мала бути дуже серйозною.
Для початку потрібно зрозуміти сутність конфлікту між аріянською та іудохристиянською партіями, дослідити метафізичні підстави
цього протистояння. Воно вилилося у непримириму боротьбу двох
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головних богословських шкіл – Антиохійської (Сирія) і Александрійської
(Єгипет). Йдеться передусім про два головні богословські напрямки, які
діяли як у формі навчальних закладів, так і без них.

АНТИОХІЙСЬКИЙ АРІЯНСЬКИЙ ЦЕНТР
Антиохія Сирійська належала до чотирьох найбільших міст Римської
імперії – разом з Римом, Александрією та Ефесом. «На початку проповіді
апостольської, коли вона вперше торкнулася язичників, Антиохія, ця
столиця Сирії (на сході Римської імперії), перше після Риму місто,
зробилася осередком хрестиян з язичників»5. Це було перше велике
місто на шляху переходу галілеян з Галілеї до Скіфії, тому воно стало
першим «мегаполісом» організованого хрестиянства. Згідно з церковним
переказом, місцеву громаду заснував святий апостол Петро, який тут
був першим єпископом. Апостол Іван пішов ще далі на північ і зупинився
в місті Ефес.
Саме в Антиохії приблизно у 43 році вперше зафіксована
назва «хрестияни», що означає «шляхетні, благі, щасливі»
(Діяння 11.26). Це слово вказує на рух до боголюдського стану, який
позначається гелленським словом «хрестос», що значить «благий,
досконалий». Таке спрямування було виконанням прямої настанови
Ісуса: «ваш наставник – хрестос» (Матвій 23.10). Тобто «хрестияни» –
це ті, що рухаються до досконалості, до боголюдської реалізації.
Швидкій хрестиянізації Сирії і Малої Азії сприяло те, що місцеве
населення було етнічно і культурно споріднене з галілеянами.
Другим єпископом Антиохії був святий Ігнатій Богоносець
(~35 – ~ 117), учень святого апостола Івана, друг і співучень святого
Полікарпа Смирнського. З Антиохії походить багато інших хрестиянських
святих, в тому числі євангеліст Лука, тобто людей, які власним життям –
чистим і гармонійним – засвідчили свої переконання. Тож Антиохійська
богословська школа опиралася на потужну апостольську традицію і
оснований на ній спосіб життя, тому й стала головним інтелектуальним
центром арійського хрестиянства.
«Характерною особливістю філософської і богословської думки
представників Антиохійської школи були реалізм і раціоналізм, звісно,
в богословському контексті. Антиохійці прагнули до ясності і чіткості
своїх висловів, за допомогою діалектики і логіки Аристотеля вони
прагнули наблизити до людського пізнання всі уявлення й поняття,
навіть про речі надприродні.
Прагнення антиохійців до ясності і висока оцінка ними
можливостей людського пізнання приводили їх до того, що вони
стирали грань між релігією і наукою, між вірою і знаннями,
ототожнювали релігійне почуття з розумом. У їхній школі для розуму
відкривався широкий і вільний простір. В області релігійного світогляду і
церковних догм антиохійці за допомогою розуму прагнули досягти такої
ж ясності, як і у вивченні матеріального світу.
Якщо александрійці своїми висновками намагалися, як правило,
привести слухачів у здивування і змусити їх замовкнути, прийнявши на
віру їхні твердження, то антиохійці намагалися все проаналізувати і

прояснити для точного розуміння. Антиохійці вважали, що правильне
формулювання і правильне розуміння сутності хрестиянських істин
дається не сліпою вірою, а «знаннями і випробуванням віри розумом».
Очевидно, що вони не заперечували присутність у хрестиянському
вченні таємничого і незбагненного, але навіть при цьому антиохійці
прагнули висвітлити ці області «розумним пізнанням»6.
При дослідженні священного писання антиохійці покладалися на
раціональне осмислення тексту, не вдаючись у крайнощі буквалізму. З
їхньої точки зору, зокрема блаженного Феодорита, алегоричний метод
тлумачення слова Божого є порожнім фантазерством, позбавленим всякого сенсу. «Цей метод тлумачення, розвинутий до nec plus
ultra (що далі нікуди – І.К.) александрійськими вченими, які успадкували
його від іудеїв, не мав жодного авторитету в Антиохії. Всі традиції
минулого були там проти нього, так само й історичні умови не могли
створити для нього хоч якогось сприятливого ґрунту». Всі алегоричні
міркування, які нібито виходять з тексту священного писання – це,
заявляє Феодорит, «міфи», «маячня п’яних бабусь», «байки нерозумних», «вигадки», «безглузді марення балакунів»7.
«Для розкриття істинного сенсу священного писання антиохійці
застосовували історико-граматичний метод дослідження. При цьому вони
звертали увагу на контекст, привід до висловлення автора священного
тексту, розглядали синтаксис побудови мови, логічну послідовність,
усували сумнівність і двозначність слів; визначали сенс писання з
дидактичних, граматичних, лексичних, етимологічних, риторичних і
логічних елементів. Ось зразок тлумачення антиохійцями священного
писання: ―Не сказано в слові божому те-то і те-то, але так-то і так-то, а
тому...‖. Такі зразки тлумачення священного писання часто
використовують авторитетні й донині антиохийці: Євстафій Антиохійський, Феодор Мопсуетський, Іван Золотоустий та інші»8.
Для антиохійської школи властивий світлий, сонячний,
оптимістичний погляд на світ. Він відбився, зокрема, й на трактуванні
сутності людини. Тіло й душа, згідно з їхнім
вченням,
є
рівноцінними
складовими
частинами людини. Саме в єднанні душі
(духовного початку) і тіла (матеріального
початку) знаходиться гідність і велич
людини: «Образ Божий полягає не в
духовності людини, бо й ангели – духи, але
про них не сказано, що вони створені за
образом Божим. Образ Божий полягає, перш
за все, в переважанні людини над природою,
над усіма тваринами... Людина є вінцем
світу; в людині існує гармонійне поєднання
духу й матерії, і вона як мікрокосмос
підноситься над усією природою»9.
Для антиохійців було неприйнятно
вчення про тіло як гріховний початок, і
вони відкрито засуджували таке вчення
александрійців.
Блаженний
Феодорит,
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наприклад, з особливим завзяттям викривав Орігена за його презирство
до плоті. Тіло людини, вчили антиохійці, смертне не тому, що дане
людині внаслідок гріхопадіння, є результатом прокляття Божого і саме
по собі – гріх, а тому, що воно таким створено самим Богом. Бог дав
людині смертне тіло, щоб вона гідним чином цінувала дароване їй у
майбутньому житті безсмертя10.
«Багато уваги приділяли антиохійці проблемам реалізації в життя
морального хрестиянського вчення. Не відхід від світу, чого вчили
александрійські богослови, а практична боротьба зі злом за торжество у
світі хрестиянських ідеалів було основним змістом морального вчення
антиохійців. Саме ця школа дала хрестиянському світові найбільше
активних діячів і моралістів. Результатом цього з'явилися такі високоморальні та діяльні особистості, як Діодор Тарсійській, Феодор
Мопсуетській, Блаженний Феодорит, Іван Золотоустий»11.
◄ Святий Іван Золотоустий на мозаїці Софії Київської.
Вселенський учитель, особливо шанований в Україні.
На переконання антиохійців, між духом, Богом і світом надприродного, з
одного боку, і матерією, дійсним світом, з іншого, існує тісний і
органічний зв’язок. Світ матеріальний своїм буттям, устроєм і
гармонією свідчить про те, що він є створенням Творця і відображенням
його Премудрості. Отже, ніякого протиріччя між духом і матерією
немає і бути не може. Між ними є тільки відмінності, але немає
діаметрально протилежної несумісності. Матерія, в свою чергу, не є сама
по собі злом або причиною зла, як вважає іудаїзм та іудохристиянство.
Та й те, що люди називають злом, якщо його приймати розсудливо,
зазвичай служить благу – як антитеза, що допомагає повніше
розкритися божественній тезі. Світ ангельський також є відображенням
Творця і знаходиться в тісному контакті зі світом матеріальним.

Антиохійці відкидали іудохристиянську ідею про те, що своєю смертю
Ісус відкупив людські гріхи. Вони вважали і вчили, що для спасіння
людині треба пізнавати істину і твердо слідувати певним правилам
життя. Феодор Мопсуетський говорив, що правильне пізнання і точна
реалізація вчення Ісуса Хреста так само гарантує людині Царство боже, як правильне використання знань фізики гарантує передбачувані наслідки.
Ось такий світогляд розвивала і просувала Антиохійська школа.
Очевидно, що усі наведені вище
положення
її
вчення
повністю
відповідають духу і букві Євангелія, а
також Арійській традиції в цілому. На
діаметрально протилежних позиціях
стояла Александрійська богословська
школа, яка знаходилась в Александрії Єгипетській, – можна сказати, на
протилежному березі Середземного
моря.
Антиохія і Александрія: новий
оберт протистояння між
арійством Галілеї та
фарисейством Іудеї ►

ЄГИПЕТСЬКИЙ
ІУДОХРИСТИЯНСЬКИЙ ЦЕНТР
Місто Александрія було засноване Олександром Македонським у 332–
331 роках до н. е. на території Єгипту. Після його смерті в Єгипті стала
правити династія Птолемеїв, родоначальником якої був Птолемей I Сотер
– один з полководців Олександра Македонського. Це місто швидко
перетворилося на визнаний центр гелленістичної (арійської) культури.
Поряд з Афінами і Римом, вона була центром тяжіння для вчених,
філософів, літераторів; славилася своїм Мусейоном (храмом муз) зі
знаменитою Александрійською бібліотекою.
Велику роль в житті Александрії відігравала іудейська
діаспора, представники якої, сповідуючи іудаїзм, поступово перейшли
на гелленську мову навіть при спілкуванні всередині громади.
Гелленізація місцевих іудеїв стала приводом для перекладу Старого
Завіту з давньоєврейської на гелленську мову у 3 ст. до н.е.
Санкціонований Птолемеями переклад отримав назву «Септуагінта». У
свою чергу, переклад Старого Завіту став одним з факторів іудизації
(«ожидовлення») гелленського населення Александрії.
В євангельські часи іудейська громада Александрії була
численною і заможною, а її вплив на політичне та культурне життя –
вельми значним. В результаті на місцевому ґрунті відбулось змішування
елементів іудаїзму та арійства.
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«СПРАВЖНІЙ БАТЬКО ІУДОХРИСТИЯНСТВА»
12

Спробу використати гелленську філософію для розвитку іудаїзму
здійснив вчений іудей Філон (21/28 рр. до н. е. — 41/49 рр. н. е.). Він
належав до одного з найвпливовіших єврейських кланів Александрії.
Згідно з повідомленнями Йосипа Флавія, брат Філона був найбагатшою
людиною Александрії12.
Філон походив зі священичого роду, був одним з лідерів
іудейської громади Александрії і ревним апологетом іудейства. Вивчав
гелленську філософію і намагався її пристосувати до потреб іудеїв. Він
переконував, що джерелом гелленської філософії, включаючи
Платона і Піфагора, є іудейська Тора. Зацикленість на цій
помилковій ідеї свідчить про те, що Філон був іудейським релігійним
фанатиком, людиною з неадекватним розумінням реальності. Свій
алегоричний метод тлумачень він довів до крайності, точніше – до
абсурду. «Найзначніші твори Філона Олександрійського є коментарем на
святі книги,головним чином на книгу Буття. На його думку, все Писання
є алегорія, і завдання тлумача в тому, щоб розкрити "духовний" зміст,
прихований у цій алегорії. Його віра, що реалізувалася і в його
тлумаченні Тори, і в його вченні про Логос, зробила його
вчителем і попередником наступних апологетів і богословів,
особливо Александрійської школи»13.
Згідно з Філоном, «втілення душі розглядається як падіння і
полон. Тіло є могила, темниця душі, чуттєвість – корінь гріха;
звідки аскетична тенденція етики Філона до
умертвіння чуттєвості. Мораль Філона
виходить, однак, за межі всієї гелленської
філософії, отримуючи нове забарвлення.
Вона проникнута свідомістю гріховності
людини, нездатної подолати чуттєвість і
врятуватися власними силами»14.
Саме Філон висунув ідеї про природжену гріховність людини та про необхідність
урятування душі за допомогою страждання
(тобто занурення у Простір страждань). Але
найбільшою
його заслугою вважається
розробка поняття Логосу. Філон взяв його у
Геракліта – гелленського філософа з Ефеса –
і перекрутив це поняття до невпізнання.
◄ Філон Іудей з Александрії Єгипетської,
ідейний батько іудохристиянства.
Згідно з Гераклітом (~535–475 до н.е.), Логос – це загальний закон
буття, основа світоустрою, що забезпечує цілісність, стійкість і
стабільний розвиток Всесвіту. Все здійснюється за Логосом, який є
вічним, загальним і необхідним; вища мета пізнання — пізнання Логоса,
а разом з тим пізнання вищої єдності світобудови і досягнення вищої
мудрості. Геракліт розглядав Логос як оформлюючу космічну силу,
універсальну осмисленість, ритмічність і рівноважність буття.

«Саме геллен Геракліт вперше написав: ―Споконвіку було Слово,
і з Богом було Слово, і Слово було Бог‖, а це було запозичене іудеєм
Філоном і таким чином увійшло до Нового Заповіту»15.{ XE "Геракліт" }
Схоже на те, що саме Філон був головним фальсифікатором
Євангелія від Івана, де чітко простежується якщо не його рука, то
його думка. Згідно з Філоном, «Божество трансцендентне світу, останній
є чужим і протилежним Йому», тобто між світом і його Творцем існує
безмежна прірва. Для подолання цієї прірви Творець створив
посередника – Логос. Він визначається як «єдинородний син Божий,
другий бог, верховний архангел, посередник, намісник Бога, царствений
первосвященик»16.
Філонівський «Логос», або ж «Син», не має жодної
власної волі, він тільки механічний інструмент, що виконує волю
Ієгови. Ця думка чітко проводиться у вставках до Євангелія,
наприклад:«Не може Син від себе діяти нічого, як тільки те, що бачить,
як Отець діє. Бо що Отець діє, те саме також і Син діє. Не можу я нічого
діяти від себе самого; бо я шукаю не моєї волі, але волі Того, хто послав
мене» (Іван 5.19–30). Між Логосом і людьми непрохідна прірва: «Ви
мене шукатимете, і в гріху вашім помрете. Куди я йду, ви не можете
прийти. Ви – здолу, я – згори. Ви – з цього світу, я – не з цього світу»
(8.21–23). Логос святий, плоть грішна і зіпсована: «Дух оживляє, від тіла
ж нема жодної користі» (6.63).
Як бачимо, Філон узяв відомі арійські терміни і наповнив їх
протилежним змістом. Так, Логос Геракліта як головний закон буття
було перетворено на «другого бога» – механічного посередника між
Творцем і творінням. У вставках до Євангелія цей філонівський Логос
називається «Сином Божим», хоча в гелленській термінології «син
Божий» – це реалізована людина (хрестос), яка усвідомлює свою
божественність. Філонівський Логос «єдинородний», тобто перебуває в
унікальних стосунках з Творцем, принципово недоступних для будь-якої,
навіть найрозвиненішої людини. Натомість у Євангелії кожна людина,
працюючи над собою, потенційно може стати сином Божим: «Я сказав:
ви – боги» (Іван 10.34), «Майте віру бога!» (Марко 11.22), «Щасливі
миротворці, бо вони синами Божими стануть» (Матвій 5.9).
Базові ідеї Філона були імплантовані у вчення Александрійської теологічної школи. Це відбулося як через вставки в
Євангеліє, що були зроблені саме в час активної творчості Філона (тобто
до кінця 40-х років), так і безпосередньо, адже на Філона як
авторитетного автора постійно посилаються Климент Александрійський,
Оріген, Григорій Нісський, Василь Великий та інші прихильники
Александрійської школи. «Будучи відкинутими іудаїзмом, погляди Філона
справили величезний вплив на формування християнської філософії, і
перш за все на екзегетичний метод і теологічні погляди перших
християнських філософів – Климента Александрійського і Орігена.
Можна стверджувати, що Клименту і його оточенню належить заслуга
збереження літературної спадщини Філона. Саме в т. зв. “Александрійській
підготовчій
християнській
школі”,
заснованій
легендарним Пантеном, думка Філона знайшла нове життя,
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ставши свого роду сполучною ланкою між гелленізованою іудейською та
християнською філософією»17.
Іудеї відкинули вчення Філона, бо «його звернення до грецької
язичницької філософії було неприйнятно: в древніх єврейських
джерелах, за винятком Йосипа Флавія, ім’я Філона Александрійського не
згадується... Проте його філософія багато в чому вплинула на
становлення християнства, а його концепція Логоса лягла в основу
християнського вчення про Ісуса як посередника між Богом і
людиною. Хоча питання про вплив ідей Філона на Євангеліє від Іоанна
недостатньо вивчене, послання апостола Павла, в першу чергу, його
―Послання до євреїв‖, виявляють стилістичну та ідейну схожість з
працями Філона Александрійського. Особливо глибоким є вплив Філона
на отців церкви, в першу чергу, Климента Александрійського, Орігена і
Амвросія Медіоланського, які запозичили багато його ідей і його
алегоричний метод біблійної екзегези»18.
Через це відомі дослідники історії раннього християнства Бруно
Бауер і Фрідріх Енгельс називали Філона «справжнім батьком
християнства». Проте сучасні іудохристияни не люблять згадувати
Філона, в їхніх словниках та енциклопедіях відсутні присвячені йому
статті. Наприклад, в об’ємній енциклопедії архімандрита Никифора для
імені «Філон» відводиться тільки одне речення: «Філон (насмішка,
наруга) (1 Пар. 4:20) – із синів Симеона, покоління Іуди»19. Відомо, що
«як назовеш корабель, так він і попливе». Можна вважати це випадковістю, але вчення Філона стало основою для насмішки і наруги
іудохристиянства над ученням Ісуса Хреста.

ПЕРЕВЕРТАННЯ ПОРЯДКУ
А тепер перейдімо до самого змісту вчення Александрійської школи. Від
свого ідейного батька вона успадкувала фанатизм, заплутаність, зневагу
до логіки, довільність інтелектуальних спекуляцій, песимістичний погляд
на світ і людську природу, яка вважається брудною, зіпсованою,
грішною, слабкою, неспроможною до самооновлення. Домінування
емоційної переконаності над логікою і здоровим глуздом унеможливлювало інтелектуальні дискусії і колективний пошук істини. Тож коли
закінчувалися
аргументи,
александрійці
легко
переходили
до
застосування підтасовок, маніпуляцій і брутальної сили.
Якщо аріохрестиянство починало своє поширення з суспільної
еліти, то іудохристиянська «нова філософія релігії перевертає колишній
порядок речей, вербуючи своїх послідовників серед бідняків, нещасних,
рабів і знедолених, зневажаючи багатих, могутніх, привілейованих – тим
самим пропонується презирство до всіх мирських насолод і умертвіння
плоті... Про те, як виглядало християнство у своєму первісному вигляді,
можна скласти собі уявлення при читанні так званого ―Одкровення
Іоанна‖. Дикий, сумбурний фанатизм, догмати – лише в зародку, а з так
званої християнської моралі – тільки умертвіння плоті; зате, навпаки,
безліч видінь і пророцтв... Догматика розвивалася у боротьбі між
іудохристиянами і християнами з язичників»20. Звернемо увагу, що
дослідники з самого початку розрізняли непримиренну боротьбу між

іудохристиянством і аріохрестиянством, яке ще іноді називали «язичницьким хрестиянством» або «язикохрестиянством».
«Александрійці вважали, що Ісус Хрестос, як боголюдина, своєю
смертю на хресті спокутував минулі й майбутні гріхи кожної людини, яка
глибоко повірила у нього, знаходиться в огорожі земної християнської
церкви і правильно сповідує догмати християнства. Тож для порятунку
своєї душі їй залишається тільки вірити всьому, що записане в Біблії.
Домінуюче місце в Александрійській школі займало алегоричне
тлумачення тексту Біблії. Такий підхід до слова божого був обумовлений
тим, що александрійці за будь-яку ціну намагалися узгодити
неузгоджуване – античну філософію з іудейським біблійним
вченням»21.
Патріарх Кирило Александрійський на третьому Вселенському
соборі в 431 році говорив, що таємниця втілення «не піддається розуму
язичницької мудрості і звичайному розумінню», а тому треба вчитися не
розумом, а вірою проникати в догматичне вчення. «Вір чуду і не
випробовуй розумом доконаного», – говорив прихильник Кирила і
александрійського богослов’я Феодорит Анкірський22.
Александрійці, подібно до Філона Іудея, на тіло дивилися як
на показник і причину нашої недосконалості, як на щось відстале
і навіть нечисте. Климент Александрійський називає тіло людини узами
і в’язницею душі. Він часто говорив, що «гностик повинен зневажати
тіло і відмовитися від нього, в чому і виявить щире богопочитання»23.
Певною мірою прообразом Климента був то й же Філон, який «все, що є
найкращого у грецьких філософів, ... додає у свою систему і все
намагається об’єднати на загальному тлі законодавства Мойсея. Проте
досягти цього Філону не вдається: та велика кількість різноманітних, а
часто й суперечливих філософських вчень, які Філон намагається
об’єднати, наче пригнічує його думку. Він не в змозі розібратися в
масі ідей, що постали перед ним, не в змозі чужі ідеї зробити
своїми настільки, щоб створити цілісну і струнку власну систему.
В різний час і в різних місцях переважне значення в нього отримують то
одні, то інші елементи, але ніколи не зливаються вони внутрішньо один з
іншим»24.
На відміну від учення Антиохійської школи про органічний
зв’язок між духовним і земним світами, александрійці вчили про
безмежну прірву між ними – так само, як і Філон Іудей. Цю тезу
іудохристиянства чітко висловив єпископ Афанасій Александрійський
(295 – 373), який часто говорив про те, що «між матерією і духом,
Богом, немає нічого спільного, а тільки – одні протилежності»25.
Через зневажливе ставлення до логіки александрійцям було
важко вести інтелектуальні дискусії, тож нерідко вони зривалися на
істерику, образи, а то й брутальну бійку. Так, на Нікейському соборі
александрієць Николай, єпископ Мир Ликійський, під час дискусії ударив
Арія в обличчя.
Якщо ж александрійці відчували повну безкарність, то могли
діяти з неймовірною нахабністю і агресивністю. Так, під час собору в
Ефесі у 449 р., названого «Розбійним», головуючий на ньому патріарх
Александрійський Діоскор влаштував масове побиття незгідних з ним
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єпископів, а їхнім секретарям переламали пальці, щоб вони не могли
робити записи. Після цього єпископів примусили під загрозою смерті
підписати «рішення» цього собору. Константинопольського патріарха
святителя Флавіана (антиохійця) побили так жорстоко, що незабаром він
помер26. Деякі письменники повідомляють, що Діоскор бив його ногами.
В це важко повірити, так само, як важко було повірити в бандитські
побиття у Верховній Раді України – поки не побачили все це у
відеозаписах.
Агресивність патріарха Діоскора можна пояснити старою
приказкою «яблуко від яблуні далеко не падає»: Діоскор отримав
посаду патріарха від свого дядька – Александрійського патріарха
Кирила. А цей Кирило був людиною буйного і скандального характеру, з
великими претензіями на світську владу і схильністю до застосування
брутальної сили. Цього іудохристиянського фанатика вважають
організатором єврейського погрому у найбільшій діаспорі євреїв – місті
Александрії27. Кирила також вважають натхненником убивства у 415
році Гіпатії – високо вченої і шанованої жінки, видатного математика і
філософа-неоплатоніка. «Світські історики малюють Кирила в дуже
похмурих тонах як самолюбного деспота і громителя язичницької освіти
руками відданої йому варварської черні. ... Монахи і чернь, які
проголошували своїм вождем і владикою св. Кирила, учиняли бунти,
погроми і вбивства, як, наприклад, відоме вбивство наукової
філософесси Гіпатії»28.
Для Александрійської теологічної школи характерні не тільки
агресивність і фанатизм, а й прагнення до одноособової династичної влади. Так, після Афанасія Великого (295–373) – головного
противника аріянства, патріарший престол в Александрії століттями
успадковувався членами одного роду. Афанасій передав патріаршество
своєму племіннику (чи сину) Петру; Петро — племіннику (сину)
Феофілу; Феофіл — племіннику (сину) Кирилу; Кирило — племіннику
Діоскору й так далі. Всі вони були людьми буйної вдачі, зацікавленими в
досягненні не так Царства божого, як необмеженої особистої влади,
причому будь-якими засобами. Так, згаданий вище Александрійський
патріарх Діоскор на соборі в Ефесі (449 p.) доводив свою богословську
правоту тим, що катував прибулих на собор архиєреїв. А його дядечко
ще й широко застосовував підкупи: «Кирило, боєць завзятий,
продовжував ―довбати камінь‖, не зупиняючись навіть перед підкупом
сановників, яким він надсилав так звані ―благословення‖ (―архієрейські
дари‖) в масштабах, що вражають нашу уяву. Це був старий засіб,
випробуваний ще його дядьком Феофілом в боротьбі зі Златоустом»29.
Притаманний александрійцям характер спадкової влади був
протилежністю до аріянської традиції самоврядування (сокупії, скуфії,
віча), коли всі посадові особи обиралися, в тому числі й священики та
єпископи. Завдяки тотальній виборності, нагору потрапляли найдостойніші, а відповідальність перед громадою утримувала обранців у рамках
пристойності.
Аріянський
принцип
виборності
унеможливлював
агресивність, аморальність і зловживання, які нерідко процвітали при
спадковій передачі влади. Характерним прикладом поєднання спадкової
влади і зловживань стала згадана вище династія Александрійських

патріархів. Антиохієць святий Іван Золотоустий (347–407) – інтелігентний Константинопольський патріарх – назвав династію Александрійських патріархів «фараонами», чим накликав на себе гнів Кирила.
Останній узяв активну участь у цькуванні Івана Золотоустого, а після
його смерті заявив: «Іван такий же святий, як Іуда Іскаріотський —
апостол»30.

ГАЛІЛЕЯНИ–ХРЕСТИЯНИ–АРІЯНИ
Коли порівнюємо вчення Антиохійської і Александрійської богословських
шкіл, то доходимо твердого висновку, що перед нами не просто дві різні
релігії, а дві протилежні релігії. Ця протилежність виявляється у різко
відмінних світоглядах, формах організації, життєвих цінностях,
уявленнях про добро та зло,способах життя. Щоб зрозуміти, чому так
сталося, погляньмо як усе почалося.
1. Вчення Ісуса Хреста було продовженням і оновленням
Арійської традиції на вищому еволюційному рівні. Головна мета
заснованого Ісусом руху: досягнення Царства божого, тобто вихід у
Простір волі – простір гармонійних подій, святості і процвітання. Ісус
народився в Назареті, що в Галілеї, тому саме звідси пішло розгортання
Руху за Царство боже.
2. Учні Ісуса Хреста були переважно галілеянами. Галілеянами
були всі 11 апостолів, які належали до одного роду, тобто були
ближчими чи дальшими родичами Ісуса. Через це всю первинну
духовну громаду, засновану Ісусом, називали галілеянами. Це
була не назва руху, а назва етнічної приналежності його носіїв. Можна
сказати, що рух за Царство боже фактично починався як етнічна релігія,
хоча був універсальним і відкритим для всіх. У 31–32 роках були
написані чотири євангелія – складові частини цілісного документу під
заголовком «Добра новина Ісуса Хреста, сина Божого».
3. Найбільша єврейська діаспора ще з 3 ст. до н.е. перебувала в
Александрії Єгипетській – другому за величиною місті Римської імперії.
Євреї дедалі більше тягнулися до міст, а Александрія географічно
розташовувалася найближче до Іудеї.В часи Ісуса Хреста в Александрії
активно діяв Філон Іудей, який сформулював власне вчення.
Центральною в ньому була ідея Логосу в інтерпретації, яка радикально
відрізнялася він усталених уявлень Геракліта та його послідовників.
Вчення Філона було повністю проігнороване іудеями, але прийняте
іудохристиянством. Тому Філона називають «батьком християнства».
4. Після воскресіння Ісуса Хреста в Єрусалимі виникла
іудейська секта під назвою «ебіоніти», що перекладається з
єврейської як «жебраки», «убогі», «бідні», «пригнічені», «знедолені».
Вони практикували обрізання і ревно виконували всі інші іудейські
закони, а Ісуса вважали месією, який з’явився для виконання стародавніх іудейських пророцтв. Шляхом переробки первинних євангелій з
додаванням власних фантазій вони створили свої «євангелія»31 та іншу
літературу. Ебіоніти не могли конкурувати з хрестиянством, бо не мали
для цього внутрішньої сили. До того ж, вони діяли серед іудеїв, тоді як
хрестиянство розгорталося в арійському середовищі, тому ці два рухи
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не перетиналися. Ебіоніти орієнтувалися на Простір страждань, вони
нікому не шкодили і мало кого цікавили. Ця секта тихо проіснувала до 4
ст. і непомітно згасла.
5. Антитезою до розгортання арійського руху за Царство боже
була протидія з боку фарисейства – впливової партії єврейського
народу. Центром фарисейства був Єрусалим. Головний засіб інформаційної протидії – цілеспрямоване внесення в Євангеліє, центральний
документ арійського руху, блокуючих і спотворюючих вставок, що разом
становлять близько 51% загального тексту. Вставки робилися на основі
«євангелій» ебіонітів та текстів Філона Іудея. Ще до руйнування
Єрусалима (70 р.) було створено «доповнене видання Євангелія» –
удвічі об’ємніше за оригінал. Ця підробка масово тиражувалася і
популяризувалася.
Сфальсифіковані
євангельські
тексти
стали
підставою для формування іудохристиянства.
Подібно до секти ебіонітів, іудохристиянство не мало внутрішнього рушія, тому його чекала така ж сама доля – тихе забуття. Цього не
сталося тільки тому, що «вагон іудохристиянства» був причеплений
фарисеями до «аріохрестиянського локомотива». Аріохрестиянство
терпеливо тягнуло цей важкий причеп, бо вважало його своїм.
6. У районі 36 року відбулося планове переселення учнів
Ісуса Хреста на північ – через Сирію і Малу Азію. Ці землі віддавна
були заселені етнічно і культурно близьким населенням, тому ідеї
Царства божого легко засвоювалися масами. По дорозі галілеяни
засновували численні арійські духовні громади. Частина учнів залишилася з ними, інші пішли далі аж до Скуфії, що в Північному
Надчорномор’ї. Хронологія заснування громад дозволяє простежити
просування галілеян на північ.
7. Вже до 43 року в Антиохії, найважливішому місті Римської
імперії після Рима, апостолом Петром була заснована потужна арійська
громада, члени якої почали називатися хрестиянами. «Вперше учнів
названо хрестиянами в Антиохії» (Діяння апостолів, 11.26).
Фрагмент Синайського
кодексу (початок 4 ст.) ►
Написано гелленською мовою:
ΦΡΗΜΑΤΙCΑΙ ΤΕ ΠΡωΤωC ΕΝ ΑΝΤΙΟΦΙΑ
ΤΟΥC ΜΑΘΗΤΑC ΦΡΗCΤΙΑΝΟΥC
(«названо вперше в Антиохії учнів
хрестиянами»). Слово «хрестиянами»
написано через Н (ета), читається як Е.
Слово «хрестияни» означає «шляхетні, щасливі, благі, досконалі,
хороші». Застосування цього слова замість етнічної назви «галілеяни»
вказує на те, що в 40-х роках рух за Царство боже почав охоплювати
інші народи. Прикладом може бути застосування слова «хрестияни»
(благі) в «Апології» святого Юстина Філософа (~100–~165), який
народився в Самарії, а в Римі заснував свою школу: «Нас звинувачують
у тому, що ми хрестияни, але ж несправедливо ненавидіти благе»
(Iustinus. Apologia. IV, 5). Отже, він ідентифікував себе з хрестиянами
(«благими»), а не хрістиянами («послідовниками помазаника-месії»).

8. Перша хрестиянська громада Александрії, згідно з церковною
традицією, була заснована святим євангелістом Марком – в першій
половині 1 ст. Отже, вона була аріохрестиянською і об’єднувала
передусім місцеву еліту. У 179 році гелленський філософ Пантен
(скоріше всього, афінянин), що прийняв хрестиянство, заснував в Александрії училище, в якому викладалися правди віри. Пізніше Пантен
перетворив училище на богословську школу, яку очолював до 190 року.
Його наступник Климент Александрійський (150–215) ще застосовував
загальновживане слово «хрестияни»: «Ті, що увірували в Хреста, стають
благими і на ім'я, і на ділі, подібно до того, як керовані царем
представляють собою народ царський» (Stromata. 2.4.18.3). Проте вже
за Климента та його наступника Орігена (185–254) відбувся дрейф у
сторону
іудохристиянства,
адже
обидва
згадані
керівники
Александрійської богословської школи перебували під впливом ідей
Філона Іудея і часто на нього посилалися.
9. У другому столітті в Александрії вже існувала паралельна структура, члени якої називали себе «хрИстиянами» – від
новоствореного слова «хрістос», що значить «помазаник» (від
гелленське «хріо» – мазати, помазувати). Це слово означало месію, царя
Іудеї, який відновить іудейську державу. Просування іудохристиянства
відбувалося передусім серед міської черні і рабів. Про застосування в
північній Африці слова «хрістияни» свідчить іудохристиянин Тертуліан
(155/165–220/240), що жив у Карфагені: «Християнин (Christianus), як
показує етимологія цього слова, походить від помазання. Проте й ім’я
хрестиянин (Chrestianus), неправильно вами промовлене (бо ви не
знаєте точно навіть імені нашого), позначає приємність або благість»
(Tertullian. Apologia. III, 5). Тобто Тертуліан наполягає на застосування
слова «хрістиянин», натомість «хрестиянин» вважає помилковим.
10. Чисельність іудохристиянської громади Александрії швидко
зростала, відповідно, зростало напруження між аріохрестиянськими та
іудохристиянськими громадами. На початку 4 ст. воно вибухнуло грандіозним скандалом, детонатором якого виступив александрійський
пресвітер Арій. Для того, щоб відрізнятися від іудохристиян, аріохрестияни того часу вже ідентифікували себе словом «аріяни»,
яке було синонімом слову «хрестияни», адже означало те ж
саме: шляхетні, благі, щасливі, хороші. Тому в листі, написаному до
320 року, Арій уже згадує єпископа, поставленого аріянами.
Додамо, що корінь «ар-яр» присутній у багатьох українських
словах, які мають ту ж саму множину значень, що й слово «хрестос».
Особливість у тому, що в українській мові прийнято для милозвучності
―прикривати‖ слова, які починаються на голосні, тому ―а‖ вимовляти як
―га‖ та ―йа‖ (―я‖): гаразд (достаток, добро), гарний (красивий, хороший),
гарт (гартування), ярий (сповнений сил, весняний), яріти (виблискувати,
яскраво світитися), яркий (статево пристрасний), яркість (чоловіче
сім’я), ярь (весна), ярл (староскандинавське, букв. шляхетний) тощо.
На початку 4 ст. аріянська та іудохристиянська партії в
Александрії вже мали приблизно однакову чисельність. Коли у 318 році
Олександр, архієпископ Александрії, відлучив Арія від церкви, «на бік
Арія стали 7 пресвітерів, 12 дияконів, дещо пізніше 2 єпископа і 700 дів.
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Виходить, що Арій потягнув за собою одну третину всього єгипетського
кліру, а по відношенню до Александрії – це становило майже половину
кліру»32. Аріяни, в тому числі Арій, отримали підтримку зі сторони аріянської Антиохійської школи. Через це досі приховане протистояння між
двома релігіями виплеснулося назовні і стало причиною масових
конфліктів, що розколювали суспільство.
11. Спроба імператора Костянтина помирити ці дві протилежні
релігії на Нікейському соборі у 325 р. виявилася безуспішною, оскільки
сторони розмовляли різними мовами і навіть той самий текст Символу
віри трактували по-своєму. Головне значення Нікейського собору в тому,
що він вперше чітко зафіксував відмінність між двома релігійними
системами. Самоназва «аріяни» – синонім слову «хрестияни» – набула
офіційного статусу. Прихильники Антиохійської школи почали офіційно
називати себе аріянами, або хрестиянами аріянського толку (спрямування, розуміння). Їхні противники також називали їх «аріянами», проте
задля приниження виводили цю назву від імені пресвітера Арія, якого
представили єретиком, що несе помилкове вчення. Завдяки такій
нехитрій маніпуляції аріянство представлялося як новостворена єресь
однієї не дуже видатної людини.
12. Історично терміни «аріянство» і «хрестиянство аріянського
спрямування» набули офіційного статусу на етапі підтримки
хрестиянства з боку держави – Римської імперії. Можна сказати, що
аріянство – це розвинене хрестиянство, що здобуло державну
підтримку. Вже у 328 р. імператор Костянтин Великий твердо став на
сторону аріянства, а згодом прийняв аріянське хрещення, тобто
долучився до аріянської церкви.
13. Натомість прихильники іудохристиянства називали себе
«християнами». За схильність до приниження людської природи Ісуса
Хреста їх тривалий час ще називали «монофізитами» (від «одна
природа»).
14. І одні, і другі застосовували щодо себе слово «православні»,
тобто «ті, які дотримуються правильної віри», правильного вчення –
гелленською «ортодоксія» (ὀπθοδοξία). Так, на згаданому вище Другому
Ефеському соборі («розбійницькому») у 449 р. александрійське
монофізитство було визнане православним. Проте вже Халкідонський
собор 451 року проголосив його єрессю, тобто неправославним. Це
означає, що слово «православний» не придатне для ідентифікації, тому
що православними (правовірними) себе вважають і євреї, і мусульмани, і
неоязичники.
Після розділення Церкви у 1054 році термін «православний» був
присвоєний іудохристиянською Візантійською церквою і вважається її
головним ідентифікатором. Натомість Римська іудохристиянська церква
назвала себе католицькою, тобто всесвітньою, загальною, соборною.
Аріохрестиянські церкви готів, гунів, вандалів та інших слов’ян відверто
називали себе аріянськими.
15. Головною формулою, що точно розділяє аріян та
іудохристиян, є визначення стосунків між Отцем і Сином: аріяни
використовують термін «подобосущий», а іудохристияни –
«єдиносущий».Тож усюди, де у визнанні віри знаходимо термін

«подобосущний», однозначно маємо справу з аріянством. Наприклад, у
символі віри святого Володимира сказано: «Син – подобосущий і
безначальний Отцю»33, отже Русь була охрещена в аріянство.
16. На початковому етапі рух за Царство боже, заснований
Ісусом Хрестом, називали за іменем його носіїв – галілеян. Після виходу
за межі Галілеї, тобто у 30-40 роках, він отримав назву «хрестияни»,
тобто шляхетні, благі, досконалі, щасливі, сильні: суфікс «ян» означає
причетність до цих якостей, а також вказує на те, що це послідовники
Ісуса Хреста.
Через поширення іудохристиянської ересі, яка почала
використовувати ім’я «хрИстияни» і через це вносила плутанину, рух за
Царство боже взяв для самоідентифікації ім’я «аріяни». Воно означає те
ж саме, що й «хрЕстияни» (шляхетні, благі, сонячні, ярі, сильні), проте
звучить так, що його вже не переплутаєш з «хрИстияни».
Три самоназви – галілеяни, хрестияни, аріяни –
відповідають трьом головним етапам розвитку Церкви: 1)
первинний (в Галілеї), 2) розвинена громада (масовий рух за межами
Галілеї), 3) держава-громада (державна релігія).
Іудохристиянство не мало внутрішньої сили для самостійного
просування на нові території, оскільки відразу ж вступало в гострий
конфлікт з місцевими етнічними (язичницькими) віруваннями. Тому
іудохристиянство йшло слідом за аріохрестиянством, намагаючись
«прилипнути» до нього і злитися з ним. Для цього іудохристиянство
вигадало собі ім’я «хрИстияни» і почало активну боротьбу за те, щоб
поширити це ім’я на хрЕстиян.
Аріохрестиянство ж намагалося протидіяти такому «прилипанню» і зберегти власну ідентичність, для чого змінило самоназву
«хрестияни» на «аріяни». Подібним чином руси-козаки почали
називатися «українцями» – щоб відрізнятися від московитів, які взяли
собі ім’я «русскіє».

ХРЕСТИЯНСТВО І ХРИСТИЯНСТВО – ДВІ
РЕЛІГІЇ
Аріохрестиянство та іудохристиянство виникли в різний час, на різних
територіях і стояли на протилежних світоглядних позиціях, представлених Антиохійською і Александрійською богословськими школами. Тож
не дивно, що протягом всієї історії свого існування ці школи вели між
собою холодну війну, яка періодично переходила в гарячу з реальною
кров’ю і трупами. Дивно те, що попри це вони вважалися
різновидами тієї ж самої релігії і складовими однієї цілісної
Церкви.
Попереднє знайомство зі світоглядом аріохрестиянства (аріянства) та іудохристиянства, сконцентроване у вченні Антиохійської та
Александрійської богословських шкіл, неминуче приводить до
запитання: а що між ними спільного?
Назва релігії:
1. Аріохрестиянство, хрестиянство, аріянство.
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2. Іудохристиянство, християнство.
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Кого визнають своїм засновником:
1. Ісус Хрестос (Χπηζηορ – благий, шляхетний, досконалий,
сильний).
2. Ісус Христос (Χπιζηορ – помазаник, месія).

Етнічне походження засновника:
1. Галілеянин, арієць. Зображується як високий красивий
чоловік атлетичної статури (як на Туринській плащаниці).
2. Іудей, семіт. Зображується виснаженим, низькорослим, фізично слабким чоловіком семітського типу (як на жезлі папи римського)
Місце народження засновника:
1. Назарет, Галілея.
2. Віфлеєм, Іудея.
Час народження засновника:
1. Початок нової ери (25 грудня 1 р. до н.е.).
2. До 5 р. до н.е. (за кілька років до смерті Ірода Великого, яка
сталася в 4 р. до н.е.).
Головна подія життя засновника:
1. Воскресіння, перемога життя над смертю, повне відновлення
тіла.
2. Мученича смерть на таврі, оживлення тіла без повного
відновлення (залишилися дірки в руках, ногах і в боці, що де-факто є
запереченням воскресіння).
Кінець життя засновника:
1. Помер у глибокій старості, після тривалого навчання багатьох
учнів.
2. Вознісся на небеса після воскресіння, більше нікого не навчав.
Загальне спрямування вчення засновника:
1. Оновлення арійської традиції, перехід на вищий рівень
свідомості.
2. Підтвердження іудейської традиції, виконання іудейських
пророцтв.
Місце заснування первинної церковної громади:
1. Капернаум, Галілея.
2. Єрусалим, Іудея.
Найдавніша назва церковної громади:
1. Галілеяни.
2. Ебіоніти.
Центр і час формування розвиненої церковної громади:
1. Антиохія Сирійська, 40 роки 1 ст. н.е.
2. Александрія Єгипетська, 2–3 ст. н.е.
Філософська основа:
1. Арістотель.
2. Філон Іудей.
Самоназва етапу розвиненої церковної громади:
1. Хрестияни (благі, шляхетні, сильні, досконалі).
2. Християни (послідовники іудейського месії-помазаника).
Головні апостоли:
1. Галілеяни Іван-Воанергес і Симон-Петро, призначені Ісусом.
2. Павло з Тарсу, іудей з партії фарисеїв, самозваний апостол.
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Автори святого письма:
1. Євангелісти Іван (апостол), Матвій, Марко і Лука.
2. Невідомі фарисеї, а також Філон Іудей.
Найпослідовніші вчителі етапу розвиненої Церкви:
1. Павло Самосатський (200–275) – патріарх Антиохійський;
святий Лукіан Антиохійський (240–312).
2. Александр Александрійський (?–326) – папа Александрійської
церкви; єпископ Афанасій (298—373) – засновник родової династії
александрійських патріархів.
Самоназва етапу державної церкви:
1. Аріяни, хрестияни аріянського спрямування.
2. Християни, православні, католики.
Римські імператори – фундатори державної церкви:
1. Святий Костянтин Великий (правл. 272–337) – покровитель
аріянства, оновлювач римської держави (перезасновник).
2. Юстиніан (правл. 527–565) – покровитель монофізитства
(іудохристиянства), переслідувач аріянства.
Великі руські князі – фундатори державної церкви:
1. Свята Ольга (890–969) – натхненниця Святої Русі; святий
Володимир (958–1015) – хреститель аріянської Русі, відновлювач
аріянської імперії Аттили-Гатила (гуннів).
2. Ярослав Кривий (983–1054) – віддав Київську аріянську
церкву під владу Візантійської іудохристиянської церкви (1039),
розділив державу між своїми синами, що згодом призвело до її розпаду.
Уявлення про Ісуса:
1. Це людина, яка сильно випередила всіх інших у своєму
розвитку (боголюдина, надлюдина, реалізована людина). Ісус Хрестос є
зразковим прикладом до наслідування. Кожна людина є втіленою
божественною сутністю, частинкою Бога-Творця, тому потенційно може
стати сином Божим.
2. Це унікальна божественна істота (філонівський Логос, другий
Бог), яка з волі Бога-Творця втілилася у фізичному світі, тимчасово
набрала форму людини і є для людей об’єктом поклоніння. Духовна
природа Христа принципово відрізняється від духовної природи будьякої іншої людини.
Уявлення про життя:
1. Божественно-духовна сутність людини розвивається шляхом
багатократних земних втілень, тобто шляхом реінкарнації або, в
євангельських термінах, палінгенезії.
2. Людина є земним створінням, що живе на землі тільки один
раз. Після смерті її чекає суд, вічне блаженство або вічні страждання.
Мета життя:
1. Вдосконалення себе і свого оточення, радість від Гри,
підготовка до наступних земних втілень.
2. Підготовка до вічного життя після смерті.

Ставлення до смерті:
1. Смерть – це середина життя. «Краще бути мертвим левом, чим
живим псом».
2. Смерть – це кінець життя. «Краще бути живим псом, чим
мертвим левом».
Ставлення до життєвих обставин:
1. Навколишні обставини – це продукт нашої свідомості:
змінюючи себе, автоматично змінюємо обставини.
2. Навколишні обставини – від Бога, їх треба витерпіти або
пристосуватися до них.
Простір подій, до якого веде релігійна практика:
1. Простір волі, в євангельських термінах – Царство боже
(Простір процвітання).
2. Простір страждань, «долина сліз», де «диявол – князь світу
цього».
Приклади для наслідування:
1. Святі, талановиті, процвітаючі люди, що реалізували свої
таланти, жили в гармонії зі людьми і природою.
2. Мученики, які страждали й вмерли насильницькою смертю,
хоча не чинили жодного опору. Якщо ж людина чинила опір, то вона не
вважається мучеником. Мучеництво є чеснотою.
Головна символіка:
1. Сонячний хрест (хрест у сонячному колі), сварга.
2. Розп’яття – символ смерті і страждань.
Головні чесноти:
1. Шляхетність, краса, сила, самодостатність, сміливість.
2. Смиренність, покірність, довірливість, страх божий.
Ставлення до дітей:
1. Діти народжуються у святості й чистоті.
2. Діти народжуються з первородним гріхом.
Ставлення до жінки:
1. Дітонародження освячує жінку. Кожна жінка – потенційна
богородиця, адже кожна людина – потенційний син Божий.
2. Дітонародження забруднює жінку. Після народження дитини
вона потребує спеціального очищення.
Ставлення до праці:
1.
Праця
для
людини
є
Божим
благословінням.
У
природовідповідній праці людина радісно розкриває себе і виконує своє
призначення.
2. Праця є Божим покаранням. Це вимушений тягар, який треба
смиренно нести.
Ставлення до хреста:
1. Це арійський оберіг, символ поєднання божественного і
земного, нагадування про боголюдські можливості людини.
2. Це символ страждання і смерті. Кожен повинен нести свій
хрест, тобто терпіти призначені долею тягарі та страждання.
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Ставлення до сварги (динамічного хреста):
1. Це символ Ісуса Хреста (за годинниковою стрілкою) і символ
Богородиці-Покрови (проти годинникової стрілки). Символ Центру,
навколо якого обертаються земні обставини.
2. Це символ зла, фашизму і нацизму (національного соціалізму).
Ставлення до язичництва, тобто етнічних традицій:
1. Язичництво – це природна основа, яка вимагає окультурення і
підняття на вищий рівень.
2. Язичництво – це зло, яке треба викорінити.
Ставлення до людей минулого:
1. За сім тисячоліть природа людини не змінилася, психічно
здорові люди були практичними і діяли достатньо розумно, тому їхні
вчинки надаються до пояснення.
2. Стародавні люди масово страждали розумовими розладами,
тому їх вчинки часто були безумними, а їхня логіка недоступна до
осягнення сучасною людиною.
Ставлення до іудейських текстів:
1. Це суто іудейська ідеологія, сформована іудеями на основі
шумерських та вавілонських текстів, радикально перероблених під
інтереси іудаїзму. Це внутрішня справа іудеїв.
2. Це священні тексти християнства: «Старий завіт», з якого
народився «Новий завіт».
Стосунки з Богом-Творцем:
1. Людина є втіленою божественною сутністю, а ця сутність є
частинкою Бога-Творця. Тому Творець – в душі людини. Для взаємодії з
Творцем людина не потребує посередників. Вчителі тільки допомагають
відчути в собі Бога.
2. Людина є «виробом» Бога-Творця, тож різниця між ними
приблизно така, як між гончарем і зробленим ним глечиком. Оскільки
між Творцем і людиною велика прірва, то для їх взаємодії потрібні
спеціально навчені посередники.
Організація:
1. Священики і єпископи обираються духовною громадою.
2. Призначаються церковним начальством.
Цей порівняльний аналіз можна продовжувати34. Очевидно, що по всім
базовим пунктам аріохрестиянство (аріянство) та іудохристиянство
(православ’я, католицизм, протестантизм) стоять на протилежних
позиціях. У реальному житті іудохристиянство може використовувати
елементи аріянства, але тільки як вимушений компроміс.

І ЩО ЦЕ ВСЕ ОЗНАЧАЄ?
Тільки те, що аріохрестиянство та іудохристиянство – це дві різні
релігії. Більше того, це протилежно спрямовані релігії-антагоністи.
Усвідомлення цього факту усуває конфлікти і відкриває шлях до плідних
дискусій, а також дає можливість кожній людині зробити свідомий вибір
тієї релігії, яка їй більше підходить.
Чому таке розділення не було зроблено раніше?

Тому що з самого початку, ще до руйнування Єрусалима фарисеями
були зроблені іудохристиянські вставки в Євангеліє, що удвічі збільшило
його обсяг. Доповнене Євангеліє стало спільним документом для
обох релігій. Нинішнє канонічне Євангеліє – це «два в одному». Кожна
з двох релігій брала з нього своє й ігнорувала чуже. Показовим
прикладом є проповіді сучасних священиків. Ті, що негласно стоять на
позиціях аріянства, цитують первинні, аріохрестиянські тексти
Євангелія. Натомість іудохристияни безпомилково знаходять своє, а
також широко застосовують цитування іудейської релігійної літератури
(«Старого завіту»).
Сфальсифіковані тексти Євангелія ігнорувалися ранніми хрестиянами як якесь непорозуміння. Але після того, як повмирали останні
свідки подій, головним аргументом стали давні тексти. А через те, що
фальшиві Євангелія були також давніми, то в руках у противника опинився потужний аргумент. Тому вже з середини 2 ст. почалися інформаційні війни навколо того, яким текстам можна довіряти, а яким ні.
Аріохрестияни здогадувалися, що тексти Євангелія сфальшовані,
але не мали для цього переконливих доказів, адже в «подвійному
Євангелії» первинні тексти, за рідкісними винятками, залишалися без
змін – вони просто доповнювалися вставками протилежного
спрямування.
Проте головною причиною нерозділення було те, що аріохрестияни не могли повірити в можливість такої нахабної і масштабної брехні,
такого рішучого перевертання істини з ніг на голову.
Дві релігії постійно між собою конфліктували. Хіба це не
достатня підстава для роз’єднання?
Для роз’єднання все ж таки потрібно мати раціональну
аргументацію. Проте в іудохристиянстві з самого початку домінувала
віра в догмати, ще Афанасій Александрійський наполягав на тому, що
опора на знання губить віру. Це унеможливлювало нормальну дискусію,
адже кожна сторона говорила своєю мовою і не розуміла іншу. Але
найголовніше, що обидві релігії мали спільне «канонічне» (тобто
правильне) Євангеліє і не могли навіть припустити, що це «два в
одному». Людей зіштовхнули лобами.
Виходить, що аріохрестиянство відчувало свою
відмінність від іудохристиянства, але не наважувалося відчепити
від свого локомотива цей проблемний вагон?
Так. Подібним чином птахи вигодовують підкинутих їм пташенят
зозулі: вони бачать у себе в гнізді чуже яйце, але зазвичай не можуть
його позбутися через природний інстинкт захищати своє, рідне.
Нагадаємо, що зозуля є гніздовим паразитом, тобто вона підкладає свої
яйця до гнізд інших птахів. Після вилуплення з яйця, зозуленя дуже
ненажерливе, наполегливо вимагає їжі й росте дуже швидко.
Підкоряючись інстинкту, воно відразу ж після вилуплення енергійно
викидає з гнізда інші яйця або пташенят.
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Помітивши у себе в гнізді чуже яйце, деякі птахи викидають його
або залишають власне гніздо. Але більшість висиджують і годують
пташенят зозулі, навіть коли ці «дітки» стають у кілька разів
більшими за своїх прийомних батьків. Якщо продовжити аналогію,
то повикидати «яйця іудохристиянства» наважилися тільки ті народи, які
відверто проголосили своє аріянство, зокрема, готи
й вандали.
На цьому аналогії не завершуються.
Операцію з підміни яйця зозуля здійснює миттєво –
за 10 секунд. Операція з фальсифікації Євангелія
також була здійснена миттєво – протягом одного–
двох років після появи чотирьох євангелій.
Сумбурний характер багатьох вставок виразно
свідчить про поспіх, з яким робилася фальсифікація.
Пташиним гніздом для «іудохристиянської
зозулі» стала Александрія Єгипетська. Ненажерливе
й агресивне «зозуленя» відразу ж почало витискати
з гнізда аріянські громади і завойовувати чужі території, що знаходилися
під впливом аріохрестиянського Антиохійського патріархату.
Аріянство та іудохристиянство є діаметрально
протилежними релігіями. Чому тоді вони здаються такими
подібними?
А чому яйця паразитичної зозулі подібні до яєць інших пташок –
прийомних батьків? Бо якщо воно не буде подібним, то фокус з підкиданням не пройде, зозулі доведеться
покладатися на власні сили і робити власне
гніздо. Так само й іудохристиянство: воно
мусить маскуватися, щоб його не відчепили
від аріянського локомотива.
◄ Яйце зозулі відрізняється від яєць
прийомних батьків тільки дещо більшим
розміром.

ЩО РОБИТИ?
Образно кажучи, аріохрестиянству треба відчепити вагон, який йому
нав’язали фарисеї: хай їде сам. Тобто треба спокійно сприйняти факт
існування двох релігій, перестати конфліктувати, натомість дати людям
правдиву інформацію для здійснення вільного вибору.
Невже хтось може свідомо вибрати іудохристиянство?
Так, адже ця релігія знімає з людини відповідальність, не
вимагає якихось творчих зусиль: достатньо виконувати вказівки згори, і
все буде добре. Згрішив – висповідався – заспокоївся.
Окрім того, іудохристиянство робить ставку на соціальну допомогу,
різноманітні подаяння, пільги, підтримку людей з фізичними і психічними
вадами. Ця релігія особливо приваблива для людей з жебрацькою

свідомістю, які вважають, що всі перед ними винуваті, тож зобов’язані
підтримувати і платити.
Так що іудохристиянська церква не залишиться без пастви. Але
й людям арійського спрямування треба дати можливість до вільного
розвитку. Це буде справедливо.

ДИНАМІЗМ – ФІЛОСОФСЬКИЙ
ФУНДАМЕНТ АРІОХРЕСТИЯНСТВА
Колискою аріохрестиянства як організованого масового руху була
Антиохія Сирійська – друге за важливістю місто Римської імперії. Воно
було засноване ще в 300 році до н. е. воєначальником Олександра
Македонського – Селевком Нікатором. Він зробив Антиохію столицею
величезної гелліністичної імперії Селевкідів. Природно, що в цьому місті
з самого початку домінувала арійська культура.
Відомо, що в Антиохії народився євангеліст Лука. В 40-х роках
тут було засновано перший хрестиянський патріархат: згідно з
церковною історією, його засновником був апостол Петро, а
наступником – Ігнатій Богоносець. Це місто вважається колискою
хрестиянського богословія, тут уперше – у 43 році – зафіксовано ім’я
«хрестияни». В Антиохії народився і починав своє служіння святий Іван
Золотоустий, засновник Константинопольського патріархату.
Очевидно, що вчення Антиохійської богословської школи було
історично і географічно найближчим до первинного хрестиянства. Тому
уявлення про антиохійське хрестиянство допомагає наблизитися
до уявлень про справжню сутність хрестиянської релігії.
Найдавніші відомості про вчення Антиохійської школи збереглися
завдяки інформації про Антиохійського патріарха Павла Самосатського
(200–275). Можливо, попередні патріархи були ще видатнішими, проте
вся інформація про них суттєво зачищена. Та й про Павла Самосатського
вона збиралася по крихтам.

ДИНАМІЧНЕ МОНАРХІАНСТВО ПАВЛА САМОСАТСЬКОГО
Почнемо з відомостей, наведених у книзі історика церкви Василя
Болотова (1853–1900) «Лекції з історії Давньої Церкви». Згідно з нею,
Павла Самосатського обрали Антиохійським патріархом близько 260
року. «За вченням Павла, наскільки з’ясовується воно з уривків, що
дійшли до нашого часу, Бог є єдиною особою. Ця єдина особа або єдина
іпостась має сенс надзвичайно точний і конкретний. Це така єдність, яка
ніяк не могла розвинутися у множинність». Слово – це мудрість,
притаманна Богу, а не окрема істота (філонівський Логос). Таке
визнання єдиного Бога, не розділеного на «іпостасі», прийнято
називати монархіанством (від гелл. «монос» – єдиний, цілісний,
«архе» – початок, основа, принцип, влада).
«Слово зійшло на людину Ісуса, як раніше сходило на пророків, тільки з
перевагою, в більшій мірі та силі. Про втілення Логоса у Павла
Самосатского не може бути й мови. Це було співіснування премудрості з
Хрестом. Визнаючи Хреста людиною, Павло допускав тільки вищий
рівень Його відносно усіх попередніх пророків. Він стоїть в тіснішому
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відношенні до Слова, ніж усі пророки, проте жодне фізичне з’єднання
божественного і людського не могло мати місця, тому що Бог і людина
у Хресті – дві роздільні природи і дві особи. Між Хрестом і Словом
могло встановитися тільки відношення дотику в сенсі єдності знання,
бажання, дії, але Слово не можна мислити як окрему істоту, що
здійснилася в плоті.
Павло намагався якомога зрозуміліше пояснити таке вчення про
співвідношення божественного і людського. Він знаходив, що, по-перше,
ніяке інше відношення крім σσνεργεία (синергія) між різними сутностями
й не мислимо. З другого боку, іншого відношення й не потрібно, бо воно
принизливе для Хреста-людини, тому що тоді моральне обличчя Хреста
втрачало б свою цінність. Стосунки, основані на чудесах, не ставляться в
похвалу, бо заслуговує похвали тільки те спілкування, яке вільно
встановлює дружба. При цьому Павло розвиває теорію ―безперервного і
постійно зростаючого руху дружби‖, яке виключає думку про те, щоб
єдність божественного і людського у Хресті коли-небудь припинилася».
Таке постійне посилення боголюдських якостей – одна з причин,
чому монархіанство Павла Самосатського називається «динамічним» або
«динамістичним». Особливу увагу привертає ідея взаємного «руху
дружби» між божественним і людським. У процесі цього руху врештірешт виникає момент їх повного об’єднання («ре-лига» –
відновлення зв’язку. – І.К.), після чого жодна сила вже неспроможна
їх роз’єднати.
«В особі Хреста Павло Самосатський висуває на перший план
Його людську сторону. Хрестос став богом за єдністю дії та волі людини
зі Словом (божественною мудрістю). Павло основує цю думку на вченні
про гідність людської особистості, вказуючи, що при іншому
поєднанні життя Хреста не мало б моральної вартості»35. Як бачимо,
попри обмеженість понятійного апарату третього століття, патріарх
Антиохійський доволі просто і ясно виклав свої уявлення про взаємодію
Бога і людини.
«Загальний характер системи Павла Самосатського цілком ясний
і не викликає жодних суперечок. Це є повністю завершене і послідовно
розвинене вчення динамістичного монархіанства. В його богословському світогляді з’єдналися всі ті логічні сили, що були в
розпорядженні цього вченого руху і дали такий результат, якому
ніяк не можна відмовити в діалектичній досконалості» – констатує
видатний історик церкви Анатолій Спасскій (1866–1916) у книзі «Історія
догматичних рухів в епоху вселенських соборів». Далі він розповідає про
характер особистості Павла Самосатського – і це найцікавіше!

На думку історика, Антиохійський патріарх, будучи людиною широкою і
обдарованою, не бачив жодних перешкод для плідної взаємодії
язичництва і хрестиянства. Він здійснив органічне поєднання
світської і духовної влади. У ті часи Антиохія належала до держави
Пальміра, яка з середини 3 ст. пережила небачений розквіт. Павло
Самосатський вдало поєднував посаду хрестиянського єпископа з
посадою пальмірського намісника.
Павло належав до людей, які «зробили себе самі», тобто всього
досягнули власними силами і талантами. Він народився в сирійському
місті Самосати в небагатій родині. У пошуках самореалізації переселився
до Антиохії, де здобув блискучу освіту і авторитет у хрестиянському
середовищі. Близько 260 р. Павло одностайно був обраний на
Антиохійську кафедру.
За словами історика, «поєднання в одних руках вищої церковної
та високої державної влади разом з непересічними особистими
талантами забезпечили Павлу міцне становище і авторитет в широких
колах». Тобто модель хрестиянської держави-громади (церкви-держави)
була реалізована Павлом Самосатським задовго до Костянтина
Великого.
Ставши єпископом, Павло почав діяти енергійно і творчо.
«Він одягався в пишний, розкішний одяг і ходив площами міста в
супроводі величезного почету списоносців, гучно й на ходу прочитуючи
народу різні письмові розпорядження. На місці молитовних зборів він
спорудив собі високий престол і кафедру, завів собі особливий кабінет, а
коли виголошував повчання, то використовував прийоми світських
ораторів».
Патріарх з розумінням ставився до недосконалої поведінки
членів громади, навіть допомагав приховувати їхні слабкості. Він у
всьому підтримував гідність людини, а заохочення до досконалості
вважав значно кориснішим, аніж картання за гріхи.
«Що ж стосується його особистої моральності, то тут
Павло був бездоганним. Правда, він водив усюди з собою двох
квітучих і благовидних жінок, проте не дозволяв собі нічого
непристойного. Яскравий спосіб життя Павла, нововведення в церковне
життя, та й сама його особистість викликали до нього безмежне
захоплення серед багатьох антиохійських хрестиян. Громада з
ентузіазмом вітала його на богослужбових зібраннях. Слухачі його
проповідей схоплювалися з місця, махали хустками, вигукували з
подиву. Деяким здавалося, що єпископ – не проста людина, а ангел, що
зійшов з неба»36.
Все, вище описане істориком, нагадує поведінку людей
під час захоплюючої театральної гри. Антиохійський патріарх
поводився як талановитий актор на великій сцені, якою було все місто.
Він запропонував своїй громаді долучитися до цієї гри, на що вона радо
відгукнулася. Що можна точно сказати, так це те, що з Павлом
Самосатським людям було цікаво, він давав їм знання і позитивні зразки
для наслідування, і всі вони разом раділи життю. Первинне
хрестиянство було яскравим і життєрадісним.
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З погляду практичної метафізики, Павло Самосатський перебував у позитивному просторі подій і цілеспрямовано піднімав у нього свою
церковну громаду. Для цього він створював навколо себе атмосферу
радості та краси: яскравий одяг, гарні озброєні чоловіки і квітучі жінки,
цікаві проповіді, дивовижні церковні декорації, театралізовані
богослужіння. Все буденне життя цілеспрямовано перетворювалося на
натхненне дійство во славу Господню.
Як і слід було чекати, арійська спрямованість Антиохійського
патріарха дуже не подобалась іудохристиянському проводу. Чим яскравіше діяв Павло, «тим сильнішою була відраза його антиохійських
противників, а особливо єпископів з інших міст Римської імперії: останні
навіть відмовляли Павлу у званні християнина і говорили про нього як
про зовнішню людину, що не може належати до їхньої спільноти.
Настільки передчасними були вчинки Павла для третього століття».
Так, Павло Самосатський був яскравою особистістю і випереджав
час, а цього вже достатньо щоб викликати заздрість. Проте головною
причиною його неприйняття іудохристиянством була не передчасність
методів, а те, що патріарх Антиохійський виразно виявив сонячний
дух аріохрестиянства. На його тлі іудохристияни виглядали сумними,
сірими й нудотними. Для них це була зовсім інша релігія, це було
«язичництво». Подібним чином «язичниками» вони пізніше називали
аріян, в тому числі й запорозьких козаків.
Якщо поглянути глибше, то з погляду іудохристиянства
«язичниками» й «зовнішніми людьми» були Ісус і його апостоли. У світлі
двох протилежних релігій, розглянутих нами у попередній статті,
найбільшим єретиком і найнебезпечнішим ворогом для
іудохристиянства був і є реальний Ісус Хрестос.

ФІЛОСОФІЯ ДИНАМІЗМУ ТА ЇЇ ПОХОДЖЕННЯ
Слово «динамізм» походить від гелленського слова «δςναμιρ» (дунаміс):
сила, потужність, могутність, спроможність, потенція, вартість, значення,
сенс37. Рух динамістів мав глибокі корені, які сягають першопочатків
хрестиянства. Відомо, що уже в середині 2 ст. в Малій Азії хрестиянські
вчені (т. зв. «алоги») заперечували філонівське вчення про Логос, не
визнавали його в Євангелії від Івана і доводили, що апостол Іван не був
автором Апокаліпсису. «Це була партія церковних вчителів, які інтереси
науки поставили вище інтересів релігії. Всі вони славились високою
освіченістю, старанно вивчали світські науки і не приховували своєї
любові до них. ―Вони глибоко займаються геометрією Евкліда,
зачаровані Аристотелем і Теофрастом, а Галена мало не боготворять‖»38.
Так що Павло Самосатський не був творцем філософії динамізму,
хоча здійснив великий внесок у її формулювання та популяризацію.
Описану ним ідею «дружби божественного і земного» знаходимо
вже у святого Іринея Ліонського (130–202): «Хрестос прийшов, –
пише він, щоб оживотворити плоть. Святий дух оволодіває плоттю,
наповнює її собою, і плоть, наповнившись якостями Духа, робиться
відповідною Слову Божому. Праведна плоть Хреста примирила плоть,
пов’язану гріхом, і привела в дружбу з Богом. Але в земних умовах
свого життя людина отримує тільки ―деяку частину Духа‖ для свого

вдосконалення, поступово привчаючись приймати і носити в собі Бога. І
тільки після воскресіння (повного відновлення зв’язку – І.К.) настане
обожествлення духу і плоті, коли люди стануть богами»39. «Іриней
наполягав на повній дійсності всієї людської сторони особи Хреста і
вказував на те, що Він проходив різні фази людського віку. Ісус Хрестос
був немовлям і був підлітком, щоб освятити дитячий і підлітковий вік,
був юнаком, був чоловіком і був навіть старцем»40.
Подібно до своїх попередників, «динамісти визнавали для
себе обов’язковим один критерій – критерій власної переконаності, основаної на раціональних засадах. Вони внесли широкий
критицизм у тлумачення святого Писання, дослідженням якого ретельно
займалися. Вони перші почали науково досліджувати тексти канонічних
писань і, знайшовши їх незадовільними, вимагали їх виправлень. ―Вони,
– з жахом повідомляє анонімний автор, – наклали свої руки й на
Божественне Писання: необхідно, – кажуть, – виправити його‖. Вони ж
перші й узялися за цю працю, склали критично перевірені тексти
Писання, які мали велику популярність. Натомість до церковного
передання і творів церковних письменників вони ставилися зневажливо і
відгукувалися про них доволі різко» – продовжує історик. «Жах»
згаданого вище анонімного автора щодо виправлення Писання виглядає
доволі кумедно, адже раніше фарисеї абсолютно нахабно вставили до
цього Писання величезні шматки чого завгодно, в тому числі й повної
маячні41. Для високо вчених динамістів ці вставки були очевидними.

ДВА КРИЛА АРІОХРЕСТИЯНСТВА
Якщо на основі наявних відомостей коротко сформулювати сенс
динамізму, то він полягає в наступному.
1. Кожна людина має не тільки плоть, а й божественне
ядро, яке є частинкою Бога-Творця: «Ісус у відповідь сказав їм:
Майте віру бога!» (Марко 11.22), «Я сказав: ви боги» (Іван 10.34).
2.
Бог-Творець
володіє
Мудрістю
(Словом),
яка
відкривається людині в міру її розвитку. Слово, особливо якщо воно
промовлене, має велику силу (дунаміс): «і Він словом вигнав духів і
зцілив усіх недужих» (Матвій 8.16), «Істинно кажу вам: коли матимете
віру хоч як зерно гірчичне, і горі оцій скажете: Перейди звідси туди, то й
перейде вона, і нічого не буде для вас неможливого» (Матвій 17.20).
3. Розвиток людини досягається передусім її індивідуальними
зусиллями, її духовними подвигами: «Царство Боже здобувається силою,
і ті, хто застосовують силу (дунаміс – І.К.), схоплюють його» (Мт 11.12).
4. Чим вищий рівень розвитку людини, тим більше
дружать між собою її божественна і земна складові. На певному
рівні дружба між ними досягає такої інтенсивності (динаміки), що плоть
якісно
змінюється
(трансмутується)
і
набуває
божественних
властивостей – людина стає сином Божим (хрестом, боголюдиною):
«Щасливі миротворці, бо вони синами Божими стануть» (Матвій 5.9).
5. Ісус Хрестос – це реалізована людина, яка завдяки
власному духовному подвигу еволюційно випередила всіх інших,
досягнула релігійної мети – об’єднання божественного і земного («релига» – відновлення зв’язку), стала сином Божим (хрестом) і показала
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усім нам приклад для наслідування – мету і шлях. «Релігія» в точному
значенні цього слова – це шлях досягнення стану «ре-лиги».
Ключова ідея динамізму полягає в тому, що між Творцем
(божеством) і його творінням (плоттю) існують стосунки симпатії,
дружби, взаємного тяжіння. Подолання перешкод між божественним і
тілесним приводить до негайного преображення тілесного, набуття ним
нових, чудесних, боголюдських якостей. І тут виникає запитання: Як
динамісти прийшли до цієї ідеї?
Думка про те, що це був просто продукт їхньої фантазії,
суперечить всьому підходу динамістів, адже вони все ретельно
перевіряли і писали тільки про те, в чому були переконані. Отже, ідею
преображення (трансмутації) плоті вони могли отримати від
того, хто особисто здобув досвід такого преображення.
Конкретно – від Ісуса Хреста.
Згідно з оповіданням Євангелія про хрещення Ісуса в Йордані,
свою відкриту діяльність Він уже розпочав як син Божий (хрестос), тобто
вже володіючи вищими тілесними, психічними і духовними якостями. Всі
його наступні дії були демонстрацією нових можливостей, що
відкриваються при досягненні стану боголюдини. Все вчення Ісуса
Хреста – це спроба поділитися з людьми власним досвідом
перетворення і вказати шлях до «відновлення зв’язку».
Таким чином, філософія динамізму – це раціонально-логічна
складова вчення Ісуса Хреста. Якщо Євангеліє – це в основному
пригоди, притчі та емоції, то динамізм – це передусім логіка і точні
знання. Добра Новина і філософія динамізму – це два крила
вчення Ісуса Хреста, дві невід’ємні складові хрестиянства–аріянства.

СВЯТИЙ ЛУКІАН І ЙОГО ШКОЛА
Павло Самосатський був Антиохійським патріархом до 272 року – часу,
коли Антиохія разом з усією Пальмірою була завойована Римською
імперією. Подальша його доля невідома. Скоріше всього, він продовжив
активну діяльність, але непублічно і по-іншому. Так, у тому ж 272 році
в Антиохії починає діяти богословське училище, засновником
якого виступає земляк Павла і його найближчий учень – Лукіан
Антиохійський (240–312).
Лукіан народився в місті Самосата в багатій і знатній сім’ї. У
богословському училищі він викладав від самого початку і аж до 303
року. Окрім педагогічної діяльності, святий Лукіан доклав багато зусиль
для виправлення гелленського тексту Євангелія (на жаль, про його
долю нічого не відомо). Також він здійснив критичний розгляд Біблії, для
цього навіть вивчив давньоєврейську мову. Про цю роботу Лукіана
також немає достовірної інформації, але вона свідчить про те, що
антиохійці змушені були досліджувати іудейські релігійні тексти.
Вихованцями школи святого Лукіана Антиохійського стали такі
видатні особистості, як Константинопольський архієпископ Євсевій
Нікомедійський (лідер аріян, який охрестив імператора Костянтина
Великого), Константинопольський патріарх святий Іван Золотоустий,
єпископи: святий Діодор Тарський, святий Феодор Мопсуестійський,
блаженний Феодорит Кирський, Леонтій Антиохійський, святий Кирило

Єрусалимський, Феогніс Нікейський, Минофан Ефеський, а також уже
згадуваний александрійський пресвітер Арій та багато інших.
Зауважимо, що ці видатні особистості не призначалися на свої посади
начальством, а обиралися духовними громадами за особисті якості й
заслуги.
Лукіан був послідовним продовжувачем антиохійського
аріохрестиянського богослов’я, а динамізм був його філософським фундаментом. Учні Лукіана поступово консолідувалися в
елітарну школу, що групувалася навколо Євсевія Нікомедійського.
Історик А. Спасскій розповідає про «школу, об’єднану єдністю поглядів і
особливими ідеями в області віри й догматики. Це була передусім школа
вчених богословів; бути лукіаністом на мові східної церкви означало не
що інше, як бути особистістю з високою освітою, бути людиною науки.
Члени лукіанівського гуртка ретельно вивчали філософію Аристотеля,
вправлялися в критичних методах і славилися своїм мистецтвом
діалектики. Про всіх видатних діячів аріянства сучасні їм письменники
зазначають, що вони любили і вміли дискутувати, що своє вчення вони
розкривали за допомогою категорій Аристотеля і у формі силлогізмів
(логічних міркувань).
Вони не відділяли релігію від знань і у сфері релігійній
прагнули досягнути такої ж самої ясності і виразності понять, яка
досяжна у сфері буденних предметів людського пізнання. Раціоналістами
в строгому сенсі вони не були; як група молодих богословів, упевнених
у власній вченості та діалектичній перевазі, лукіаністи, звісно ж, не
високо цінували церковні передання, не схилялися перед ними і
дозволяли собі насмішкувато ставитися до людей, занадто прив’язних до
цих передань».
З подальшого викладу дізнаємося, що тут ідеться передусім про
іудохристиянські передання Александрійської школи, серед яких було
багато вигадок і фантазій: «Олександр Александрійський так писав про
аріян: ―Вони з древніх отців нікого не хочуть прирівняти до себе; терпіти
не можуть, щоб їх порівнювали з тими особами, які в нашій юності були
нашими наставниками, ні одного з наших сучасників не визнають
достатньо вченим, а тільки себе вважають мудрими, що досягли
досконалості у знаннях і розуміють догмати віри‖»42.

АРІЙСТВО НОВОЇ ЕРИ
Ось таким було хрестиянське вчення Антиохійської школи. Філософською основою цього вчення був ДИНАМІЗМ, принципи якого були
сформульовані в середині 2 ст., а може й раніше – за апостольських
часів. На початку 4 ст. задля чіткішої ідентифікації хрестияни почали
називати себе АРІЯНАМИ, або хрестиянами аріянського спрямування. Це
потрібно було для того, щоб відрізнятися від їхніх ідейних противників,
що використовували подібне ім’я – «хрИстияни», вкладаючи в нього
зовсім інший зміст.
Як відомо, назва будь-якого вчення походить або від його
засновника-організатора (напр., платонізм, арістотелізм), або від
визначальної ідеї (напр., ідеалізм, раціоналізм). Як ми вже знаємо, Арій з
Александрії Єгипетської не був ні засновником аріянства (ця назва
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існувала раніше), ні його лідером (не мав навіть статусу єпископа).
Отже, назву цього вчення слід виводити від деякої визначальної ідеї.
Такою ідеєю є арійська ідея, згідно з якою людина є втіленою
божественною сутністю, що є частинкою доброго і святого Бога-Творця.
Ця божественна частинка багатократно втілюється в нашому доброзичливому і прекрасному світі. Земний світ є простором для радісного
розвитку людини у формі дивовижної, цікавої і напруженої Гри. Ця
еволюційна Гра основана на змагальності, тому в ній перемагають
сильніші. Головним джерелом сили є святість, адже вона відкриває
доступ до віри – «сили, що рухає горами».
Арійська ідея – арійство – з’явилася разом із заснуванням
Трипільської цивілізації. Ісус Хрестос оновив арійство, тому аріянство –
це арійство нової ери, оновлене Ісусом Хрестом, Сином Божим.
Для позначення аріянства в літературі ще використовується термін
«гелленохрестиянство» або «аріохрестиянство».
З другого боку, аріянам не вдалося повністю захиститися від
інформаційної атаки: схоже на те, що вони змушені були основуватися,
принаймні частково, на вже сфальсифікованих фарисеями текстах
Євангелія. Через це можна сказати, що аріянство було рухом за Царство
боже в умовах інтенсивної інформаційної війни.
На відміну від суперечливої мішанини іудохристиянських догм і
фанатичного їх визнання, аріянство пропонувало доволі раціональну і
логічно цілісну систему, звісно, в рамках тодішніх можливостей пізнання
світу і наявної термінології. Привабливість аріянства полягала в його
зрозумілості для народу, віротерпимості, виборності єпископів духовною
громадою, здійсненні богослужінь народними мовами, шанобливому
ставлення до місцевих звичаїв.
«В аріянстві чітко простежуються аристотелівські тенденції, а
також повернення до новозавітної традиції, що пояснюється
прагненням аріян у своєму вченні спиратися на перевірені догмати. Ця
синкретична
філософсько-релігійна
течія
стала
неповторним,
найрозвиненішим та ідеологічно найсильнішим віровченням,
увійшовши у історію як найпотужніша антитринітарна43 єресь у ранньому
християнстві»44. Щодо «єресі», то це питання відносне. Так, на Антиохійському соборі у 328 р. і Медіоланському соборі у 355 р. канонічним
було визнане аріянство, а іудохристиянство засуджене як єресь.
Католики і православні досі вважають одне одного єретиками. А з
погляду вчення Ісуса Хреста, зафіксованому в Євангелії, все сучасне
християнство є суцільною єрессю.

Аріянство завжди наполягало на тому, що хрестиянство має бути
релігією сильних, а не слабких; сміливих богошукачів, а не смиренників;
спраглих Істини, а не слабкодухих. «У хрестиянській свідомості має
вічно жити пам’ять про те, що основні риси його Богорозуміння –
арійські, а не іудейські»45.

Чудо помноження хлібів.
Мозаїка з базиліки Хреста Спаса, побудованій аріянським королем готів
Теодориком (Північна Італія, м. Равенна, 504 р.). На аріянських мозаїках
Ісус часто зображується безбородим, з традиційною слов’янською
зачіскою «під макітру» (як у Григорія Сковороди), з просвітленим і
спокійним виразом обличчя.
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ПРИПИНІТЬ РОЗПИНАТИ
ГОСПОДА! СЛАВТЕ
ВОСКРЕСЛОГО ХРЕСТА!
Як повідомляють усі чотири євангелісти, Ісус був розп’ятий на таврі
протягом трьох годин – «з шостої до дев’ятої години». Це додаткова
вказівка на арійське походження Доброї Новини, адже згідно з
арійською традицією, початок доби визначався сходом сонця. На
весняне рівнодення сонце сходить о шостій годині ранку, отже
розп’яття Ісуса тривало з 12 до 15 години за місцевим часом.
Протягом цих трьох годин фарисеї, первосвященики та інші «діти
диявола» раділи своїй перемозі. Вони наче говорили: Ось, дивіться, що
ми зробили з вашим учителем! І так буде з кожним, хто виступатиме
проти нашої влади.
Та це була лише ілюзія перемоги сатаністів, бо вже через півтори
доби Ісус воскрес. Він показав, що сила арійської людини сильніша
за будь-які ворожі підступи.
Торжество Божих противників тривало лише три години, проте їм
вдалося зосередити увагу людей саме на цьому епізоді. Образ Ісуса
Хреста, що страждає на хресті, став головним релігійним символом
іудохристиянства.
Проте так було не завжди: «до XII ст. ніде не зустрічається й
натяку на те, щоб представити Сина Божого розіп’ятим на хресті. Ранні
хрестияни не могли й подумати про те, щоб зобразити момент страждань
і принизливої смерті спасителя світу»46. У ранньому, арійському
хрестиянстві і аж до середньовіччя символом Ісуса Хреста була
правостороння (атакуюча, чоловіча) Сварга.
Тож ті, що тримають у себе розп’яття на видному місці,
мають усвідомлювати, що цим підтримують дітей диявола і
злорадствують разом з ними.
Але ж головне не розп’яття, а Воскресіння Ісуса Хреста – його
перемога, адже Він весь час перемагав! «У світі на вас тиснутимуть. Але
дерзайте! Я переміг світ» (Іван 16.33).
Люди, які носять розп’яття, роблять це з найкращих почуттів.
Проте насправді вони прогинаються перед силами зла і поширюють
навколо себе негативні емоції, дух поразки. Вони тягнуть себе і
оточуючих у Простір страждань, а потім дивуються, чому такі бідні й
нещасні.
Перестаньте розпинати Ісуса – свого Господа і брата!
Славте воскреслого Хреста, торжествуючого, в силі і славі, то й
самі будете перемагати!

ЖИВЕ СЛОВО: МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ
Щомісяця 6-го і 25-го числа з шостої ранку за Київським часом
прихильники Живого Слова всього світу проводять одночасне читання
10-ї універсальної форми Живого Слова через інформосоти. Брахмани в
цей час читають Матрицю Сонця – універсальну форму №11,
побудовану на енергосотах. Початківці читають свої поточні форми
Живого Слова.
Мета цієї спільної дії – включення в егрегор України та
його посилення, а також оздоровчий енергетичний обмін. Точно
встановлено, що колективне читання Живого Слова дає відчутно
сильніші результати в порівнянні з індивідуальним читанням.
Практичне застосування спільної Молитви за Україну дало
несподівані результати для тих, хто її застосовував. Згідно з накопиченим досвідом, вона притягує до людини матеріальні ресурси і
посилює її біологічну життєспроможність. Це виражається в
відчутному поліпшенні матеріального стану і активізації 1-го та 2-го
енергетичного центрів (дві нижні чакри).
Автор технології Олександр Філатович також прослідкував дію
Живого Слова під час попередніх колективних читань і засвідчив суттєву
вищу ефективність його впливу на учасників. Відтоді практику
колективного читання здійснюємо щомісяця 6-го і 25-го числа.
Форми 10 і 11 діють тоді, коли людина, що їх читає, перебуває в
стані чистоти. Тому перед їх застосуванням потрібно пройти
базовий курс оновлення універсальними формами 1-4. Бажаючі
долучитися до колективного читання, які ще не завершили базовий
курс, можуть у цей час – з 6-ї години ранку – читати будь-яку наявну в
них форму Живого Слова.
Нагадаємо, що 6 – це число перетворення, актуальності («тут і
тепер») і бізнесового успіху. Це також число Велеса – бога-егрегора
святості, мудрості, чесності, мистецтв, зцілення і багатства.
Шоста ранку – це стандартний початок арійської доби. Це
найсильніший час для планування поточного дня і стратегічного
програмування майбутнього.
Числом Велеса також є 25 – це число боголюдини (число Ісуса
Хреста). Відповідно, 25 – це також число технології оновлення,
омолодження і оздоровлення «Живе Слово».
Під час колективної молитви брахмани читають Матрицю Сонця –
універсальну форму Живого Слова №11, побудовану на енергосотах.
Якщо інформосоти орієнтовані на матеріалізацію подій (створення
зародків), то призначення енергосот – РЕАЛІЗАЦІЯ інформаційно
сформованих подій (визрівання плодів).
Цікаво слідкувати за результатами такого колективного читання.
Обговорення здійснюються в мережі Фейсбук на сторінці спільноти Живе
Слово і на форумі «Народного Оглядача».
Якщо ви бажаєте долучитися до сили Живого Слова –
пишіть на sensar@meta.ua, телефонуйте (096) 451-55-15.
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ЧИТАЙТЕ У ПОПЕРЕДНІХ ВИПУСКАХ
Ці видання «Народного Оглядача» мають бути в кожній українській хаті:

ВИПУСК 10 – 2011. МОДЕЛЬ «ГАЛІЛЕЯ»
■ Настанови для Дітей блискавки
■ Прискорення подій, левітація і
телепортація
■ Повна захищеність у Просторі волі
■ Діти у Царстві божому
■ Оновлюйся! Організовуйся!
Озброюйся!
■ Модель «Галілея»: програмаінсталятор Золотої доби
■ Три поверхи Переходу: соціальний,
національний, магічний

ВИПУСК 11 – 2012. БОРІЯ, АТЛАНТИДА, ТРИПІЛЛЯ
■ Ной, вара і Великий Потоп
■ Звідки почався Арійський простір
■ Вертеба: підземний космос
Гіперборії
■ Походження Трипільської цивілізації
■ Агроміста – перші міста-держави
■ Трипільці були озброєні до зубів
■ Етномережа – держава Золотої доби
■ Народження арійських варн
■ Трипільська релігія
■ Схема порятунку мурашника
■ Вакцинація – неефективна і
безглузда

ВИПУСК 12 – 2012. ЕТНОГЕНЕЗ-IV
■ Що таке Арійський Стандарт
■ Перше чудо Ісуса Хреста:
звільнення від алкоголю
■ Жива і мертва вода: до реалій
інформаційної війни
■ Реінкарнація і принцип економії
■ Телегонія: Автограф першого спермія
■ «Пшениця без куколю» (2012): нові
відкриття
■ Живе Слово: для тих, хто прагне
більшого
Як їх купити в Києві або замовити поштою?
Читаємо на першій сторінці.
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