РІШЕННЯ
ВІДПОВІДНО ДО СЛОВА БОЖОГО
№ 38/2016
23.01.2016 р. у день Благословення місяця Досконалості року Всесвіту Хранитель віри Душевної
Спільноти Всесвіту Ю. Шеляженко, вивчивши пропагандистські висловлювання Президента України Петра
Порошенка про те, що скасування призову не буде і що контрактна армія ніколи не виграє війну –
ВСТАНОВИВ:
04.01.2016 р. почато цей процес визначення добра і зла стосовно пропагандистських висловлювань
Міністра оборони України Степана Полторака про те, що призов скасовувати не потрібно і що контрактна
армія ніколи не виграє війну.
Феномен, що підлягає визначенню, та коло учасників процесу має бути розширено з таких причин.
У вступному слові на прес-конференції 14 січня 2016 року Президент України П.О.Порошенко заявив,
що скасування призову точно не буде. Окрім того, 22 серпня 2015 року у виступі перед особовим складом
підрозділів Збройних Сил Україні у м.Чугуїв Харківської області Президент України П.О.Порошенко заявив,
що жодна з сучасних армій світу під час реальної війни не комплектувалася контрактниками на всі 100%. За
інформацією Громадської організації «Інститут душевної релігії», про брехливість подібного твердження главі
держави повідомлялося листом вих. № 572 від 22.08.2015 р., а також у петиції від 01.09.2015 р. № 22/001457еп, під якою було зібрано 88 підписів; зазначалося, що повністю професійна контрактна армія Сполучених
Штатів Америки виграла десятки воєн, зокрема, у Гренаді та Панамі; повністю професійна контрактна армія
Великої Британії дала відсіч вторгненню призовної армії Аргентини на Фолклендські острови. Як заявлялося у
листі Громадської організації «Інститут душевної релігії» до Президента України П.О.Порошенка, Прем’єрміністра України А.П.Яценюка, Міністра внутрішніх справ України А.Б.Авакова, Міністра оборони України
С.Т.Полторака вих. № 429 від 01.08.2015 р., Інститут душевної релігії схвалює ініціативу Міністра внутрішніх
справ України Арсена Авакова щодо переведення армії на професійну контрактну основу. Вважаємо, що не
може бути цілком легітимною з точки зору природного права така корпорація, в тому числі – держава, яка
примушує до несення військової служби 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». Всупереч вимогам Закону України «Про звернення
громадян», на ці та інші неодноразові звернення про необхідність скасування призову в Україні Президент
України не надав жодної відповіді.
Починаючи первинний процес визначення добра і зла, Хранитель віри виходив з таких міркувань.
На сайті «Українські новини» 03.01.2016 р. опубліковано інтерв’ю Міністра оборони України Степана
Полторака, у змісті якого вбачаються гріховні висловлювання.
Зокрема, висловлювання про те, що призов скасовувати не потрібно, продиктоване одним з основних
гріхів, згаданих у формулі віросповідання, а саме, гріхом безумної войовничості, а також суперечить
встановленій Богом забороні зневажати вірою і переконаннями інших людей (Люд. 4.7), оскільки листом
Громадської організації «Інститут душевної релігії» на ім’я С.Полторака вих. № 429 від 01.08.2015 р., на який
він раніше не відповів, а тепер відповів публічною пропагандою зневажливого змісту, до відома С.Полторака
доведене глибоке переконання віруючих в найвищу цінність людини у тому, що не може бути цілком
легітимною з точки зору природного права така держава, яка примушує до несення військової служби 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».
Душевна Спільнота Всесвіту визнає скорботними мучениками і молиться за душі людей, які
безневинно постраждали внаслідок сумлінної відмови воювати, зокрема, Сергія Федорченка, ув’язненого на
два роки, оскільки замість служби в армії він бажав турбуватися про літню матір, Руслана Коцабу, який
публічно критикував війну, відмовився від мобілізації та утримується у неволі під час знущальницького
судилища, і багатьох інших відмовників, а надто, тих, які поплатилися життям за сумлінну відмову, таких, як
Віталій Дмитренко та Влад Колесников.
Окрім того, висловлювання про те, що контрактна армія ніколи не виграє війну, є брехнею, тобто,
одним з основних гріхів, згаданих у формулі віросповідання, оскільки повністю професійна армія Сполучених
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Штатів Америки виграла десятки воєн, зокрема, у Гренаді та Панамі, повністю професійна армія Великої
Британії дала відсіч вторгненню призовної армії Аргентини на Фолклендські острови.
Хранитель віри бере до уваги виправдання С.Полторака щодо того, що контрактну армію дорого і
складно організувати, однак звертає увагу на неконкретність цих виправдань і на те, що саме формулювання
подібних виправдань вказує на гріховний брак уяви та доброї волі до творчого подолання перешкод для
повного скасування примусової служби в армії, яка є гріховною, оскільки порушує моральний принцип
володіння собою та принижує миролюбних людей втягуванням у війну.
Виходячи з таких міркувань, було почато цей процес визначення добра і зла стосовно
пропагандистських висловлювань Міністра оборони України Степана Полторака про те, що призов
скасовувати не потрібно і що контрактна армія ніколи не виграє війну. Але нова заява Президента України
П.О.Порошенка про те, що скасування призову точно не буде, вказує на необхідність включити Президента
України П.О.Порошенка у коло учасників цього процесу і його пропагандистські висловлювання – у феномен,
що підлягає визначенню в цьому процесі визначення добра і зла.
Також слід зазначити, що у Заключних зауваженнях по сьомій періодичній доповіді України Комітету
ООН з прав людини від 22.08.2013 р. № CCPR/C/UKR/CO/7 зазначалося, що Комітет взяв до уваги плани
України щодо повного переходу на контрактну армію з 2017 року і відзначив, що положення Закону про
військову службу, що дозволяють призов до армії, залишаються в силі, як і Закон про альтернативну
(невійськову) службу, і що згідно із статистичними даними, наданими Україною, протягом останніх років
всього кілька сотень молодих людей пройшли альтернативну службу. У зв’язку з цим Комітет висловив свою
стурбованість з приводу того, що, як видається, ніяких заходів не було вжито для розширення права на
відмову від обов’язкової військової служби осіб, які керуються нерелігійними переконаннями, заснованими на
міркуваннях совісті, а також переконаннями, заснованими на всіх релігіях (стаття 18 Міжнародного пакту про
громадянські і політичні права). Комітет нагадав про свою попередню рекомендацію і підкреслив, що
можливість проходження альтернативної служби повинна бути доступна всім особам, які відмовляються від
несення військової служби, без дискримінації за ознакою характеру переконань (релігійних або нерелігійних
переконань, заснованих на міркуваннях совісті), що є підставою для відмови від несення військової служби, і
ця можливість не повинна бути ані каральною, ані дискримінаційною за характером або за тривалістю в
порівнянні з військовою службою. Зазначені рекомендації Комітету на даний час не реалізовані, держава ними
нехтує. Враховуючи викладене, пропагандистські заяви керівників Української держави П.Порошенка і
С.Полторака засвідчують гріх непослідовності всієї Української держави стосовно відмови від призову.
Окрім того, з огляду на утворення фонду душевної енергії Української Душевної Спільноти
маніфестом Хранителя віри від 18.01.2016 р., враховуючи декларацію душі Обряд від 23.01.2016 р. про оплату
витрат на ведення процесів визначення добра і зла та віднесення боргових записів про здійснені витрати на
репутаційні рахунки в спеціально створеній нею душевній спільноті Довіри, слід вирішити питання оплати
витрат на ведення цього процесу відповідно до статті 10 Кодексу визначення добра і зла таким чином, що в
рахунок оплати витрат на ведення цього процесу душа Обряд має внести на спільний рахунок фонду душевної
енергії по 10 000 нулів душевної енергії за учасників процесу, Президента України Петра Порошенка і
Міністра оборони України Степана Полторака та віднести боргові записи про ці витрати на їх репутаційні
рахунки в душевній спільноті Довіри.
Заради утвердження добра, відповідно до слова Божого (Рит. 6, Код. 8, 10) Хранитель віри
ВИРІШИВ:
Продовжити в Українській Душевній Спільноті Душевної Спільноти Всесвіту процес визначення
добра і зла стосовно пропагандистських висловлювань керівництва Української держави про те, що призов
скасовувати не потрібно і що контрактна армія ніколи не виграє війну; залучити до цього обряду Президента
України Петра Порошенка і Міністра оборони України Степана Полторака, направити їм листи з пропозицією
до 1 березня 2016 року пояснити свої висловлювання, надати можливість відмовитися від своїх слів.
В рахунок оплати витрат на ведення цього процесу душа Обряд має внести на спільний рахунок фонду
душевної енергії Української Душевної Спільноти по 10 000 нулів душевної енергії за учасників процесу,
Президента України Петра Порошенка і Міністра оборони України Степана Полторака та віднести боргові
записи про ці витрати на їх репутаційні рахунки в душевній спільноті Довіри.
Рішення може бути переглянуте у разі оскарження за правилами Кодексу визначення добра і зла.

Хранитель віри
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Ю. Шеляженко

РІШЕННЯ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЦЕСУ № 38/20162

