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Деякі люди говорять, що Церква – це така ж інституція, як і різного роду секти чи
тоталітарні культи, в тому значенні, що так само використовує обман, маніпуляції, сліпий
послух і т. д. Іноді відповіді на запитання дає саме життя. Читачі, мабуть, добре
пам’ятають січень 2014 року. Тоді в самому розпалі була Революція Гідності і в Інтернеті
з’являлися пророцтва, приписувані священику підпільної УГКЦ о. Герману
БУДЗІНСЬКОМУ (1905 - 1995).

      

Він їх начебто говорив на самому початку Незалежності, тобто в 1991 році. Згідно цих
пророцтв, о. Герман передбачив Революцію Гідності і прорік, що вона завершиться
перемогою. Здавалося б, УГКЦ мала б бути сама зацікавлена в тому, щоб ці пророцтва
поширювалися. Але сталося навпаки. Монахи-студити, до яких в свій час і належав о.
Герман, ще тоді, в січні 2014 року подали спростування. Вони заявили, що о. Герман
Будзінський до тих пророцтв ніякого відношення не має. І спростування було
опубліковане також і на офіційному сайті УГКЦ. 
Отож, якби Церква також була інституцією, де обман чи маніпуляція є звичайними
явищами, то не стала б спішити із спростуванням цих пророцтв, а навпаки, -
використовувала б їх для свого піару. Варто додати, що в той час із запереченнями
пророцтв о. Будзінського не виступала жодна політична сила. 
Наведемо ще один приклад, який має продовження і до сьогодні. Напевно всі чули про
місцевість Меджугор’є у Боснії і Герцеговині. Місцеві жителі твердять, що там ще з 80-х
років минулого століття і до сьогодні мають місце щомісячні з’явлення Богородиці. Це
місце вже відвідали мільйони людей з цілого світу, книжки, де описані об’явлення
Меджугор’є, розходяться величезними тиражами і перекладаються на всі можливі мови.
А в той же час Церква ці об’явлення і до сьогодні не визнала. Католицькі єпископи Боснії
і Герцеговини заявили, що об’явлення в Меджугор’є не мають необхідних критеріїв, щоб
визнавати їх як автентичні. У 2011 – 2013 роках там працювала комісія, створена папою
Бенедиктом XVI, яка також не дала позитивної відповіді. Хоча, здавалось би, ажіотаж,
який виник довкола Меджугор’є і не припиняється і до сьогодні, - Церкві тільки на руку!
 Правда, є випадки, коли окремі святі місця чи окремі чудеса церква дійсно визнає. Але
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це робить після ретельної перевірки і коли для цього є серйозні підстави. Так що на
обман чи маніпуляцію це ніяк не подібне. 
Тепер щодо «сліпого послуху». Свого часу в нашому часописі вже був матеріал про
минулорічну зустріч папи Франциска з московським патріархом Кірілом (№ 4, 2016). І всім
відомо, яка була реакція на цю зустріч керівництва УГКЦ. Якби в Церкві і справді існував
сліпий послух, - то реакція була б теж цілком іншою. Правда, це не виключає того, що в
Церкві поняття послуху, дисципліни і авторитету таки існує, але не в такому контексті, як
більшість людей собі уявляють. 
Отож, бачимо реальні факти. Чи можна на підставі них говорити, що Церква – це
інституція, для якої властиві обман, маніпуляція чи контроль свідомості, - відповідь дайте
самі.
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