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№ 22/2012
13 жовтня 2012 року Хранитель віри Української Душевної спільноти Ю. Шеляженко,
вивчивши статтю «Українська неправда» на сайті «Українська правда» –
ВСТАНОВИВ:
12.10.2012 р. на сайті «Українська правда» опубліковано статтю «Українська неправда», в
якій передано недосконалі колективні настрої суспільства, які виражаються в тому, що більшість
виборців, не турбуючись про самовдосконалення, очікують від політиків турботи про них, вважають,
що «народ» чи «нація» колективно, а не вони самі мають створити собі краще життя, не хочуть чути
правду і очікують обіцянок дивовижного поліпшення добробуту в масштабах всієї української
економіки та пошуку винуватців усіх нинішніх нещасть серед зовнішніх ворогів. Стверджується, що
людей, які прагнуть бути обманутими, слід обманювати; для здобуття популярності слід нехтувати
логікою та фактами і грати на чужих слабкостях; обманута маса потрібна для перемоги
«прогресивних сил». Стаття підлягає визначенню добра і зла, як декларація цінностей (за формою).
Базовий моральний критерій релігійної віри в найвищу цінність людини: все, що утверджує
найвищу цінність людини – добро; все, що принижує найвищу цінність людини – зло (Священне
писання, розділ Обряд, текст Кодекс визначення добра і зла, 1).
Відповідно до Священного писання, згадана стаття допускає подвійне тлумачення.
По-перше, зло може об’єднати двох чи більше людей, розчинити їх особистості, отруїти їх
душі жагою приниження (Священне писання, розділ Одкровення, текст Символ віри, 24).
Критеріями людяності, встановленими Священним писанням, розділом Організація, текстом
Декларація суверенітету особистості, 5, 6, є володіння собою та співволодіння всіма спільнотами, у
яких бере участь людина, що реалізується у взаєморозумінні, співпраці та творенні більшого добра
спільними узгодженими зусиллями. Констатація неволодіння собою багатьох людей, поєднана із
спонуканням поділяти і задовольняти їх жагу приниження, більше обманювати людей, заволодіваючи
їх свідомістю для створення та використання спільнот, не узгоджених, а нав’язаних, відчуджених від
доброї волі людей – це заклик до порушення суверенітету особистості, що принижує людину; це зло.
По-друге, відповідь посмішкою на агресію, перетворення війни на жарт є ритуалом подолання
зла (Священне писання, тексти: Символ віри, 17; Перемога, 14; Людина понад усе, 3.4). Наведений у
згаданій статті заклик до розумних людей піддатись спокусі стадності, знехтувати моральним
принципом суверенітету особистості та свідомо користуватися безумством мас для задоволення
власних безумних бажань може бути посмішкою, жартом, оскільки такі наміри зазвичай
вимишляються і здійснюються негласно, а їх відкрите декларування є веселим і сміхотворним.
Заради утвердження добра, відповідно до волі Божої Хранитель віри
ВИРІШИВ:
Почати процес визначення добра і зла стосовно статті «Українська неправда» на сайті
«Українська правда». Визначити учасників процесу: редакція сайту «Українська правда». Інші особи
можуть стати учасниками процесу, надавши доводи по суті процесу.
Запропонувати учасникам процесу до 1 грудня 2012 року надати свої доводи по суті процесу,
зокрема, пояснити, чи є жартом публікація статті «Українська неправда».
Продовжити дослідження обставин справи після отримання доводів учасників процесу або
закінчення встановленого часу на їх подання.
Це рішення може бути переглянуте за ініціативою Хранителя віри або за зверненнями
зацікавлених осіб, зокрема, у разі мотивованої відмови учасників процесу від участі в ньому.
Хранитель віри

Ю. Шеляженко

