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ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ПАПІ ФРАНЦИСКУ І ПАТРІАРХУ КИРИЛУ
Інститут душевної релігії вітає спільну декларацію Папи Франциска і Патріарха Кирила, в
якій засвідчено прихильність до єдності людства, релігійної свободи, справедливості, примирення
націй, солідарності з тими, хто страждає, в тому числі від протистояння в Україні. Ми поділяємо
такі цінності й працюватимемо з метою їх реалізації у дійсності.
Водночас висловлюємо обурення мовою ворожнечі Папи Франциска і Патріарха Кирила
щодо визнаних цивілізованим людством прав людини, досягнень медицини та суспільного
договору, що розширили простір людських свобод. Складається враження, що Папа Франциск і
Патріарх Кирил тягнуть людство до первісного племінного устрою, в якому людина змушена
коритися тиранії сім'ї та її вождя замість того, щоб бути суверенною особистістю, центром
власного всесвіту, відповідальним творцем власного людства, володіти собою і всіма своїми
організаціями. Серед яких сім'я є однією з організацій відкритого спільного життя та саморозвитку
будь-якої кількості людей, навіть однієї людини, будь-якого віку і будь-якої статі, та не повинна
мати жодних привілеїв поряд з іншими організаціями.
Занепокоєні тим, що Папа і Патріарх засвідчили співчуття тільки християнам і обділили
своїм співчуттям людей інших віросповідань та невіруючих, які так само страждають від
тероризму і так само втягуються націями у війну проти їх волі. Цивілізована нація не може, не має
права примушувати до несення військової служби всупереч їх совісті людей, не бажаючих
воювати та вважаючих морально неприйнятною для себе військову професію, пов’язану з культом
насильства, бездумної покори, безособової однаковості та сповненим гордині поділом людей на
«своїх» і «чужих». Ведення воєн між собою має стати привілеєм вузького кола професіоналів, щоб
зло війни не корумпувало мирне людство і не виходило за межі сатанинського професіоналізму
військових.
Закликаємо Папу Франциска і Патріарха Кирила звернутися до кожної нації, яка ще
практикує варварство призову, з проханням реалізувати право кожної людини на сумлінну
відмову від військової повинності.
З повагою,
Голова Інституту душевної релігії

Ю. В. Шеляженко

ІНСТИТУТ ДУШЕВНОЇ РЕЛІГІЇ є громадською організацією, повідомлення про утворення якої прийнято наказом
Печерського районного управління юстиції у м. Києві від 05.06.2015 р. № 449/01-01-11, мета якої, відповідно до протоколу
установчих зборів від 20.05.2015 р.: об'єднання віруючих громадян і священнослужителів душевної релігії (релігійної віри в
найвищу цінність людини) для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних інтересів, обумовлених релігійними
переконаннями; утвердження світоглядних та моральних цінностей, етики душевної релігії в соціальних відносинах та поведінці
людей; дослідження і популяризація соціальної доктрини душевної релігії та суспільного значення релігійного життя віруючих і
релігійних організацій душевної релігії; інформаційна та правова підтримка віруючих у реалізації ними права одноособово чи
разом з іншими сповідувати душевну релігію, проводити релігійні обряди, відкрито виражати і вільно поширювати свої релігійні
переконання, утворювати релігійні організації відповідної віросповідної приналежності, в тому числі релігійні громади без
повідомлення органів влади про їх утворення, а також права на заміну альтернативною (невійськовою) службою виконання
військового обов'язку, якщо це суперечить релігійним переконанням громадянина, що пройшов обряд благословення Божої
настанови людині не брати участь у насильстві, війні та воєнізованих формуваннях і не користуватися зброєю; пропаганда ідеї
внесення змін до законодавства України щодо усунення обмежень для груп у складі однієї особи порівняно з групами з 2-10 та
більше осіб у праві на заснування як юридичних осіб релігійних та громадських організацій, реалізація права на звернення з
відповідними пропозиціями до суб'єктів законодавчої ініціативи; захист від дискримінації за ознакою релігійних переконань
віруючих в найвищу цінність людини та від правопорушень на ґрунті ненависті до душевної релігії.
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OPEN LETTER TO POPE FRANCIS AND PATRIARCH KIRILL
Institute of Open Religion welcomes joint declaration of Pope Francis and Patriarch Kirill,
which demonstrated commitment to the unity of humanity, religious freedom, reconciliation of
nations, solidarity with those who suffer, including because of hostility in Ukraine. We share these
values and we will work to realize it.
At the same time we outraged because of hate speech of Pope Francis and Patriarch Kirill on
human rights, recognized by civilized humanity, on achievements of medicine and the social consent
that extends the space of human freedom. It seems that Pope Francis and Patriarch Kirill drag
humanity into the savage tribal system in which human have to obey the tyranny of the family and its
leader instead of being a sovereign individual, a center of personal universe, responsible creator of
personal humankind and owner of all organizations that belongs to human. Among them a family is
organization for open living together and self-development of any number of humans, even one, of
any age, any sex, and family should not have any privileges along with other organizations.
We are disappointed because Pope Francis and Patriarch Kirill expressed their compassion
only for Christians and deprived of their compassion people of other faiths and non-believers, who
also suffer from terrorism and was forcibly involved to the wars by nations. Civilized nation can’t,
have no right to compel to military service against conscience such human who has no desire to be
warrior and can’t morally accept military profession, associated with the cult of violence, mindless
obedience, impersonal sameness and arrogant dividing people into opposing groups of “us” and
“them”. Wars must be the privilege of a narrow circle of professionals to protect peaceful humanity
from corruption by evil of war and for maximal limitation of satanic military professionalism.
We call on Pope Francis and Patriarch Kirill to appeal to every nation that is still practiced
barbaric conscription to realize the human right to conscientious objection opposing to any form of
military service.
Sincerely,
Head of the Institute of Open Religion

Yuriy Sheliazhenko

INSTITUTE OF OPEN RELIGION is a non-governmental organization, notification about foundation of which is accepted by
decree of the Pechersk district department of justice in the Kyiv city #449/01-01-11 at June 6, 2015, as stated in protocol on foundation at
constituent meeting at May 20, 2015, which have the next mission: association of believers and clergy of open religion (open-soul religion,
religious faith in the supreme value of human) to implement and protect the rights and freedoms, realise their public interest due to religious
beliefs; statement of views and moral values, ethics of open religion in social relations and behavior; research and promotion of the social
doctrine of open religion and public importance of religious life of believers and religious organizations of open religion; informational and
legal support of believers in realizing their right alone or together with others to practice open religion, to conduct religious ceremonies,
openly to express and freely disseminate their religious beliefs, to form relevant religious organizations, including religious communities
without notifying the authorities of their formation and the right to replace by alternative (non-military) service of military duty if it is
contrary to the religious beliefs of a citizen, held ritual blessing of God to man instructions not to engage in violence, war and paramilitary
units and not to use weapons; promotion of the idea of amending the law of Ukraine on removing restrictions for groups of one person
compared with groups of 2-10 or more persons in the right to establish religious and other non-governmental organizations as legal entities,
the implementation of the right to appeal to the relevant subjects of legislative proposals initiative; protection from discrimination of
believers in the supreme value of human and from hate crimes against open religion.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПАПЕ ФРАНЦИСКУ И ПАТРИАРХУ КИРИЛЛУ
Институт открытой религии приветствует совместную декларацию Папы Франциска и Патриарха
Кирилла, в которой засвидетельствована приверженность к единству человечества, религиозной свободе,
справедливости, примирению наций, солидарности с теми, кто страдает, в том числе от противостояния в
Украине. Мы разделяем такие ценности и приложим все усилия для их реализации в действительности.
В то же время выражаем возмущение враждебными высказываниями Папы Франциска и
Патриарха Кирилла о признанных цивилизованным человечеством правах человека, достижениях
медицины и общественного договора, которые расширили пространство человеческих свобод. Создается
впечатление, что Папа Франциск и Патриарх Кирилл хотят вернуть нас к первобытному племенному
строю, в котором человек придавлен тиранией семьи и ее вождя вместо того, чтобы быть суверенной
личностью, центром собственной вселенной, ответственным творцом собственного человечества, владеть
собой и всеми своими организациями. Среди которых семья является одной из организаций совместной
открытой жизни и саморазвития любого количества людей, даже одного человека, любого возраста и
любого пола, и не должна иметь никаких привилегий наряду с другими организациями.
Мы обеспокоены тем, что Папа и Патриарх высказали сочувствие только христианам и обделили
своим сочувствием людей других вероисповеданий и неверующих, которые так же страдают от терроризма и так же втягиваются нациями в войну против их воли. Цивилизованная нация не может, не имеет права
принуждать к несению военной службы вопреки их совести людей, не желающих воевать и считающих
морально неприемлемой для себя военную профессию, связанную с культом насилия, бездумной
покорности, безличного единообразия и полным гордыни делением людей на «своих» и «чужих». Ведение
войн должно стать привилегией узкого круга профессионалов, чтобы зло войны не коррумпировало
мирное человечество и не выходило за пределы сатанинского профессионализма военных.
Призываем Папу Франциска и Патриарха Кирилла обратиться к каждой нации, которая еще
практикует варварство призыва, с просьбой реализовать право каждого человека на добросовестный отказ
(conscientious objection) от воинской повинности.
С уважением,
Председатель Института открытой религии

Ю. В. Шеляженко

ИНСТИТУТ ОТКРЫТОЙ РЕЛИГИИ является общественной организацией, сообщение об учреждении которой принято
приказом Печерского районного управления юстиции в г. Киеве от 05.06.2015 г. № 449/01-01-11, цель которой, согласно протоколу
учредительного собрания от 20.05.2015 г.: объединение верующих граждан и священнослужителей открытой религии (религии
открытой души, религиозной веры в наивысшую ценность человека) для осуществления и защиты прав и свобод, удовлетворения
общественных интересов, обусловленных религиозными убеждениями; утверждения мировоззренческих и нравственных
ценностей, этики открытой религии в социальных отношениях и поведении людей; исследование и популяризация социальной
доктрины открытой религии, общественного значения религиозной жизни верующих и религиозных организаций открытой
религии; информационная и правовая поддержка верующих в реализации ими права единолично или вместе с другими
исповедовать открытую религию, проводить религиозные обряды, открыто выражать и свободно распространять свои религиозные
убеждения, образовывать религиозные организации соответствующей вероисповедной направленности, в том числе религиозные
общины без уведомления органов власти об их образовании, а также права на замену альтернативной (невоенной) службой
исполнения воинской обязанности, если это противоречит религиозным убеждениям гражданина, прошедшего обряд
благословения Божьего наставления человеку не участвовать в насилии, войне и военизированных формированиях и не
пользоваться оружием; пропаганда идеи внесения изменений в законодательство Украины с целью устранения ограничений для
групп в составе одного человека по сравнению с группами из 2-10 и более человек в праве на учреждение как юридических лиц
религиозных и общественных организаций, реализация права на обращение с соответствующими предложениями к субъектам
законодательной инициативы; защита от дискриминации по признаку религиозных убеждений верующих в наивысшую ценность
человека и от правонарушений на почве ненависти к открытой религии.

