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En n 0 190 de "S-ulo' ' estis citita la 

franclingva jurnal0 "fakto" pri pli-
n0mbri 0 de l' pastrar0 en Ukraini0,
kiu  ajnas timiga p0r liberpensul0j kaj
tutm0nda Lab0ristar0 amika al Sovetio.
Tamen ni b0ne scias, ke bur aj  urnaloj
 iam sciigas al siaj legantoj speciale
elektitajn '*faktojn" el sovetiaj  urnaloj,
ne menciante komenton de tiuj lastaj.

Tiu okaz0 estas bona ekzempl0, p0r
montri aI nia sennaciularo la ruzajn
metodojn de l' bur a naciular0.

Efektive, la n0mbro de l' eklezia
pastraro ne nur en Ukraini0 nur  efe
tie), sed en tuta Sovetio iom kreskis.
Ki0 ka zis tiun ien0menon?  u pli-
multi o de religianoj?  u organizo de
novaj temploj a  parolioj? Tute ne.

La Oktobra Revolucio klare evident-
igis la kontra revolucian, ekspluatistan
esenc0n de l' eklezio, havinta dum cara
re im0 multegajn kaj ri egajn bienojn,
malavare subvenciata de la cara regist-
ar0 kaj dum Revolucio batalinta armite
k0ntra  Ru a arme0. La konservativ 
ec0 de l' eklezio seri0ze estis  ancelata
anka  per publika esplor0 de diversaj
"sanktaj resta 0j" (relikvoj), en kiuj
 ie estis tr0vataj diversaj 0bjekt0j tute
ne sanktaj kaj falsantaj homajn resta  
ojn. Oni konstatis 0$tojn de hundoj,
vaton, virinajn  trump0jn, buligitan
materion ktp. K0nstanta senmaskigo de
diversaj agmanier0j religiaj kaj ek 
leziaj, insiste aran ita en k0menca
peri0do de l' Rev0lucio flanke de la
registar0, multe helpis al senreligii o
de l' laboristaj kaj kamparanaj amas0j.

La N0va ekonomia po1itik0 (l921)
tine elv0kis krizon en la eklezio. E 
la resta oj de la bur aro, ricevinte

rajt0n negoci, i0m paci is kun la soveta
re im0. Pli kaj pli kunfandi antaj
 irka  la sovet0j, la lab0rulaj amasoj
pli altgrade malk0nfidis la reakciem0n
kaj k0nservativecon de la eklezio, kiu
staris jam anta  la perd0 de l' tuta in 
fluo al kredulaj amasoj, perd0 de siaj
jam tiutempe malgrandaj profit0j.
Rezulto de tiuj ekon0miaj kaj p0litikaj
iakt0roj estis ribelo en la eklezio mem,
ekspl0do de plej "demokrataj" pastr0j
kontra  la patriark0 Ti 0n, atak0
k0ntra  la  efpre ej0 en M0skvo je
nom0 de jesu0 Krist0. Organizi is
demokratiigita, "novigita eklezio",gvid 
ata nun de  eiepisk0p0 Vvedenskij. La
disfalo ne  esis. Sekvis organizi oj de
novaj eklezioj, ekzemple "Renaski 0"
(plej radikala de eklezia vidpunkt0),
diversaj memregaj eklezioj en naciaj
respublikoj, enkalkulante Ukrainion, kie
la disfal0 okazis en multajn n0vajn
ekleziajn t'ormi ojn.

Okazis granda batalo intereklezia
kaj eneklezia, kiu iakte estis batalo pri
ti0, kiu posed0s la kredulajn amasojn.
Kaj  iuj reform0j estis farataj nur pro
tio, ke la eklezio neniam estis por 
laborula. Oni tr0vis necese montri
kvaza  res0nadon de l'"demokratia"
epoko, adapti i al la novaj cirkon 
 tanc0j. Sed kiel ti0n fari, kiujn ref0rm-
ojn aran i  

tio estas disputebla kaj
bataliga pr0blem0, kiu ka zis la dis 
ialon de l' eklezio en multajn sektojn.

Rezulte en samaj' lo lokoj aperis
paraIelaj n0vaj episkopoj de n0ve
0rganizitaj eklezioj, novaj paralelaj
pastr0j, kiuj batalis pr0 unu s0la
pre ej0, a  se estis kelkaj pre ejoj,
batalis pr0 tio, kiu kiun posedos. Tiel

anstata  unu episkop0 en sama loko
ekestis du a  e  tri. Kr0m tio la eklc 
ziul0j, por plivigligi la religian propa 
gandon kaj por pli ebligi spcrtan reli 
gian gvidad0n, instalis novajn episkop-
0jn ne nur en guberniaj urboj (la 
anta milita manier0) sed preska  en
 iuj distriktaj urb0j Tamen Ia kredula
amaso ne nur restis la sama nombio
sed ankora  pli malmulti is. ]am antau
la imperialista milit0 diakon0j restis
nur en plej grandaj paroli0j a   cf-
pre ej0j, sed nun la  decid0j de eklc 
ziaj kongres0j preska   iu pre ejo
havas diakonon p0r plisolenigi la di-
serv0n, p0r allogi la amas0n.

Ti0 estas la ka z0, kial kreskis la

n0mbro de eklezia pastrar0. kies vic0j
estas plenigataj de senlabora hur ar0,
de estintaj "grandsinjor0j", kiuj \'0las
man i, kaj "la patro  iela nutras kaj
varmigas ilin",  ar la eklczio  is nun
restis en Soveti0 la lasta citadel0 de
l* reakcia pr0pagando kaj batalU.
k0ntra  kiu ni cetere nun organizis
seri0zan atakad0n.

Sendube, la religiul0j jam adapti is
al la sovetiaj cirkonstanc0j kaj 01'digis
siajn vic0jn malordigitajn de la Rcvo-
luci0. lli sukcesis per novaj metmlnj
k0lekti  irka  si la restintajn kredulajn
r0nd0jn; sed n0vajn kredulojn ili m
akiris. Kun0rdigitaj falangoj dc krcd-
ul0j e  ar0gante klop0das ricevi du la

sovetia registaro la permeson ('n'ganizi
religiajn lernej0jn; certe. scnsukccsc.

La senreIigieco rapidc kreskas. Kiam
ni diras, ke la Sovctia Ateista Unio nun
havas 250 000 membrojn, ehle ger-
maniaj K d0j miros: Kiom malmnItcl
Sed ti0 nur estas la nombm dc nrgaw


