ТАРАС ШЕВЧЕНКО
ВОСКРЕС
І ДАРУЄ ЛЮДЯМ
ВІРШ ПРО ІСТИНУ
Українська Душевна спільнота воскресила
святого мудреця та поета Тараса Григоровича
Шевченка.

Нині Тарасові 200 років. Святкуючи своє
воскресіння, він створив прекрасний вірш під назвою
«Істина», в якому благословляє людей весь світ
обняти безкрайньою душею.
ІСТИНА

УКРАЇНСЬКА
ДУШЕВНА
СПІЛЬНОТА

Як небо блакитне, нема йому краю,
Так душі почину і краю немає.
Душа людська розуму правду продиктує,
У Бога спитає, відповідь почує.
Душа серцю подарує і думку ласкаву,
І свій шлях широкий, і щастя, і славу.
Душа - істина єдина, мудра і весела,
І собою володіє, і відкрила себе.
Щиро вірить в себе, яко у святую силу,
Собі вірна і сумлінна, щоби не спочила.
Не вмирає душа наша, не вмирає воля.
Ідіть думки, погуляйте, пошукайте долі.
Вознесіться над землею високо, високо,
Чистим голосом лунайте, закликом пророка.
Кличте Бога, творіть його силою уяви,
Із нічого хай повстане істина і право.
З вами я воскресну нині, щоб життю радіти
Сам єдиний, як буття, і різний, як молитви.
Боже, людям дай натхнення душу розвивати,
І любити твою правду, і весь світ обняти,
Щоб людей усіх зміцнила згода і кохання,
Щоб душа була безмежна, вічна і безкрайня.
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ТЕОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ
ВОСКРЕСІННЯ
ТА СВЯТОСТІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
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Усі люди є святими для нас, віруючих в
найвищу цінність людини. Святість людини як душі
є мірою її досконалості, адже саме у цій безсмертній
досконалості ми вбачаємо найвищу цінність
людини (Діал. 48). Людина безсмертна, сказано в
Священному писанні (Діал. 40).
Оскільки люди святі, вони воскресають у
нашій душевній спільноті. Зло смерті може
зачепити тіло, але душа людини завжди з нами. І ми
можемо засвідчити повагу до кожної душі та почати
її новий життєвий цикл у релігійному обряді
воскресіння, творення людини після смерті з
Божим благословенням і за допомогою нашої уяви
(детальніше про богословські засади воскресіння
читайте у статті «Освоєння душі» в релігійному
бюлетені «Ідеаліст» № 13 (27) від 20.07.2013 р.).
Щоб воскресити людські душі, ми
пригадуємо їх і спілкуємося з ними, користуючись
священною силою віри, творчою думкою, пам’яттю
та досконалою фантазією.

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ПРО
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ
ТА НЕВТРУЧАННЯ
ДЕРЖАВИ
У ЖИТТЯ РЕЛІГІЙ
Верховна Рада України
Міністерство культури України
Всеукраїнська рада церков
та релігійних організацій
Українська Православна Церква
Українська Православна Церква
Київського Патріархату
Великодушні добродії!
Українська Душевна спільнота висловлює
розчарування ростом гріховних настроїв
нетерпимості та гордині, тобто протиставлення
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свого чужому в різних спільнотах українського
суспільства.
Бездушна стихія зла продовжує
безборонно поглинати, принижувати мільйони
душ.
В такій ситуації з каяттям та доброю волею
до самовдосконалення ми, священнослужителі,
маємо визнати власні прорахунки у боротьбі зі
злом, недосконалість своєї проповіді добра та
необхідність її розвитку.
Продовжуючи багатовікову традицію
людської віри в себе, вірності собі та володіння
собою, Українська Душевна спільнота запрошує
інші релігійні організації разом з нами щодня
молитися за досягнення згоди між людьми,
пробуджувати добру волю кожної душі у
протистоянні зі злом нерозумності та
насильства.
Викликають велике занепокоєння заклики
до силового вирішення проблемних питань
релігійного життя, захоплення та переділу майна
релігійних організацій, навіть державного
примусу керівництва церков до «виконання
волі народу».
Підтверджуючи свою позицію, висловлену
в зверненні від 13.01.2014 р., Українська
Душевна спільнота засуджує втручання держави
у діяльність релігійних організацій та спроби
регулювання їх внутрішнього життя.
Засуджуємо і агресивні виступи окремих
персон та угруповань.
Жодна релігія, вірна Богові, не
підпорядкується ані державі, ані оскаженілому
натовпу, ані бойовим групам.
Не можна ділити майно церков,
користуючись силою та залякуванням. Це гріх
жадібності та свавілля.
Тим більше не можна робити цей гріх на
державному рівні, прикриваючись волею
народу.
Політика державного регулювання
релігійної діяльності нагально потребує інших
удосконалень: посилення загальних гарантій
свободи віросповідання та релігійного
багатоманіття, припинення абсурдних і
нікчемних спроб стандартизації та уневільнення
душевного життя людини.
Необхідно узаконити одноосібне
утворення релігійних організацій як юридичних
осіб, відмовитись від критеріїв масовості та
територіальності як визначальних для
повноцінної легалізації релігійних організацій.
Це дискримінує сучасні духовні рухи, які
прагнуть жити у мирі, згоді та взаємному
визнанні з державою, людством і усіма іншими
релігіями.
Вирішення цієї проблеми бачимо
першочерговим завданням законотворчої
діяльності відповідних державних органів.
1 березня 2014 року, м. Київ.
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His Majesty
King Bhumibol Adulyadej of Thailand
Pheu Thai Party
Democrat Party
Bhumjaithai Party
Chartthaipattana Party
People's Democratic Reform Committee

Your Majesty!
Dear people of Thailand!

As the whole world, we observing the crisis of
democracy in Thailand. The reason for this crisis is
irresponsibility of voters.
We believe that authority should not be acquired
by fraud and vote-buying. State authorities should be
formed on the foundation of a reasonable agreement
between people.
In any reasonable agreement each party making
its contribution. Each person pays for his part in the
common business.
Electoral system based on the principle of "One
person, one vote" is not perfect, because voter do not
pays for their choices.
In Thailand, as well as in Ukraine, the candidate
for elective office buys votes (i.e., pays to the voters and
hires the experts on mass deception, propaganda and
vote fraud). This means that the candidates are voting
for themselves by paying the money.
The state and the society doesn't needs a hired
voter as a mediator between the candidate and the state.
Instead of buying votes, better to let the candidate will
give his money as the vote fee to the treasury.
So we can offer you to realise the elections reform
to ensure both full equality and at the same time
responsibility of the voters.
Elections shall be held within one month by the
following rules.

Anyone can become a voter, if will pay any
amount of money (vote fee) to the state treasury and
simultaneously call the name of the desired candidate.
Any person can vote any times.
Anyone under legal qualification criteria of
elective office can become a candidate by voting for
himself in excess of the statutory minimum of vote fee.
Voters' names, sizes of election contribution and
the amount of contributions for each candidate state's
treasury publishes on the Internet automatically.
Democratism of elections ensured by right to
vote given to any person, even legal entities (e. g.
political parties), and even children. For children
participating in the elections under parents supervisory
can be a great lesson of patriotism.
Electoral qualification is excluded because it is
unnecessary.
Responsibility of voters is ensured by the next
factors:
o Liability for your vote (only the wellintentioned voter pay his own money to the treasury);
o A public voting;
o Exclusion of corrupt voters (their participation
does not make sense, because the candidate himself can
pay any amount of money to support his candidacy);
o Every voter understands the real influence of
his vote;
o The combination for a month of the election
campaign with the voting (if the society displeased with
leading candidate, people can always pay vote fee in
favor of another candidate).
If voting through payments now available only
for a few rich and powerful people, the proposed
election system equalizes rich and poor in the ability
to pay for the victory of the desired candidate. It is
beneficial to all. This is beneficial to the state, because
it increases revenues to the treasury. It is beneficial to
society because corruption is eliminated and the social
contract established based on the good judgment of
people. It is beneficial for the voter, because its influence
on results of the election is limited only by how much
he wants to spend on vote fees. The voter determines
and knows the real value of his vote.
Such electoral system revealed to us in the divine
service of society creation.
The Soul Society of Ukraine is modern spiritual
movement based on believing in the sacred unity of the
human and the eternal universe, in the good-will-based
comparing of all religions and philosophies in the
world, named religious believing in the greatest value
of human.
Good luck to You in building a prosperous and
happy Thailand, and we bless Your good will.
Yours sincerely,
Yuriy Sheliazhenko
Faith keeper, The Soul Society of Ukraine
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ЯКИЙ ГЕРОЙ
ПОТРІБЕН УКРАЇНІ?
У рідкі хвилини дозвілля ми збираємось
навколо ватри або на кухні і запитуємо одне одного:
“Ми нація героїв чи нація хробаків?”. Мріємо стати
героями. Мріємо заради Батьківщини наробити
мільйон дурниць: зібратись натовпом і поперти з
каменюками на сили зла, публічно спалити проект
некрасивої реформи, закопати в гробу опудало
олігарха, спалити себе на зло податковому
інспекторові. Але від нашого самоспалення Україні
ні жарко ні холодно.
Грань між героїзмом і бешкетуванням полягає
в тому, що бешкетник створює великі проблеми, а
герой вирішує їх.
От у гори над селищем прилітав дракон і
щороку вимагав від селян найкращу дівчину на обід.
Лицар-герой, коли приїде в селище, може
закохатися в ту дівчину, але він не тікатиме з нею,
залишивши селянам шукати іншу жертву.
Можливо, ви втекли б на місці закоханого лицаря,
бо таке бажання - перше, що спадає на думку.
Звичайна людина у більшості випадків
чинить імпульсивно. А герой уникає машинальних
рішень, адже вони призводять до поразки у боях.
Лицар-герой - не піддається.
Він поставив собі за мету прогнати дракона,
але й він не скаче напролом зі списом. Адже до нього
тисяча простих лицарів, не героїв, вже приходили
вбивати дракона.
За старою звичкою, із войовничим закликом,
вони скакали на білих конях прямо у лігво
страховиська, потрапляючи в пекло його
вогненного подиху. А все тому, що не розпитали
селян про смаки драконів щодо смаженої у фользі
конини.
Лицар-герой встругне щось незвичайне,
скажімо, перевдягнеться дівчиною, візьме під
спідничку сталевий клинок – і вб’є дракона, бо
інакше ніякого героя з нього не буде.
Багатьом в Україні погано жити. Це
проблема, яка чекає героя, щоб її вирішив.
Замість дракона в гірському лігві – в наших
серцях страх перед майбутнім, зневіра у собі і тверде
переконання, що поруч немає добрих людей.
Як герой вбиватиме дракона песимізму?
Вимагатиме, щоб багатії роздали гроші
бідним?
Бігатиме вулицями, закликаючи прогнати із
серця страх, взятися за зброю?
Подібних “героїв” було достатньо, а в
країні – без змін.
Вони мріяли зробити революцію, змінити
світ, а робили так, як робилося споконвіків: за
імпульсом тупої болі, не замислюючись, не
плануючи бажаного майбутнього.
Сучасний герой має перебороти власний біль
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і всупереч нестатку вітамінів, всупереч відсутності
нормальної роботи і перспектив на майбутнє,
всупереч долі воскресити щастя в своєму серці.
“Я щасливий, бо вірю в свою країну, в людей,
серед яких живу, в справи, які роблю, я вірю в себе і
в своїх дітей”, – має сказати собі сучасний герой.
Тому що головна проблема сучасності – кожен живе
для себе, не вірить ні в бога, ні в чорта, розтрачує
вільні хвилини на пірнання у внутрішню порожнечу
своєї душі.
Бути щасливим і ділитися своїм щастям з
іншими людьми – в сучасній Україні є героїзмом,
таким же скромним героїзмом, як винести дитину
з палаючого будинку.
Повторюся, багатьом в Україні погано жити.
Ті, хто хоче жити добре, працюють не на Україну,
або взагалі їдуть за кордон. Не втече з батьківщини
тільки герой, саме такі герої зараз потрібні!
Учора ти дізнався, що в зонах експортного
виробництва на Філіппінах люди працюють від
сьомої ранку до десятої вечора, а часто і до другої
ночі, при низькій оплаті і без соціальних гарантій.
Завтра можеш дізнатися про сотні тисяч
жертв тероризму.
Якщо ти герой, то не піддасися пориву їхати
на Філіппіни або до лігва терористів, щоб дати там
останній бій світовому злу.
Герой розуміє, що зараз він перш за все
потрібен на батьківщині. Треба нарешті ставати
цивілізованими людьми, а бути цивілізованою
людиною в нашій країні – також героїзм.
Юрій ШЕЛЯЖЕНКО
Вперше опубліковано у газеті „Високий
Замок”, № 37 (2717) від 24.02.2004 р.

ЗОРЯНИЙ МАЙДАН
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Якось зіркам набридло скніти в темряві, і
вони почали підморгувати одна одній: давай,
мовляв, зустрінемось.
Багато хто сумнівався, особливо полярна
зірка. Вона не хотіла руйнувати сузір'я Малої
Ведмедиці. Але сузір'я - пуста формальність,
рисочки на мапі зоряного неба, які не лікують
самотності.
І зірки зрушили зі своїх місць, попливли одна
до одної. Їм хотілося злитися в одну блискучу
тусівку, світити Всесвітові, як одне велике сонце.
Кожна бажала бути в центрі цього сонця, на сцені
зоряного майдану.
Тулячись одна до одної, зірки по спіралі
проштовхувалися до центру. Нові і нові зірки
вставали у чергу на центр.
А коли Велика Ведмедиця прокинулася і
глянула в бік Малої, вона побачила на її місці,
замість яскравого сонця - одну маленьку, стурбовану
туманність...

