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Процес № 5/2011

Про початок процесу розподілу добра та зла
стосовно: теодицеї
Розглянувши повідомлення інформаційного агентства «Інтерфакс» від
27.04.2011 р., Офіційного сайту Московського Патріархату від 03.06.2011 р.,
друкованого засобу масової інформації «Газета по-українськи» від 23.06.2011
р., керуючись статтею 7 Кодексу розподілу добра та зла Хранитель Віри
ВСТАНОВИВ:
Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявляє, що Бог
допустив другу світову війну, аби навернути людей до віри.
Святіший Патріарх Московський і всієї Русі Кирил вбачає в другій
світовій війні суд і кару Божу за віровідступництво та святотатство. Також
Святіший Патріарх Московський і всієї Русі Кирил заявляє, що Бог допустив
аварію на Чорнобильській атомній електростанції. Святіший Патріарх
Московський і всієї Русі Кирил вважає, що кара Божа – це не прояв деспотизму
і жорстокості, але явлення Божественної правди та справедливості, любові
Божої до людей в ім’я їх виправлення.
Відповідно до ст. 5 Кодексу розподілу добра та зла будь-які феномени
можуть вивчатися на предмет розподілу добра і зла. Такими феноменами є,
зокрема, факти та оціночні судження.
Отже, наведені судження Патріархів можуть вивчатися на предмет
розподілу добра і зла.
Відповідно до реч. 13 Божественного Одкровення, Бог об’єднує людей.
Таким чином, наведені оціночні судження Патріархів слід розглядати як
метарелігійні, тобто, такі, що стосуються не тільки християнства, але й Віри в
Найвищу Цінність Людини.

Окрім того, судження Патріархів можна охарактеризувати як теодицею –
виявлення доброї волі Бога у проявах зла, таких, як війни та катастрофи, що
спричиняють смерть (С. Д. 3.3).
Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 2, 5, 6, 7, 8 Кодексу розподілу
добра та зла, з прямого безпосереднього Божого благословення Хранитель
Віри
ВИРІШИВ:
1.
Почати процес розподілу добра та зла стосовно теодицеї.
2.
Визначити часові рамки процесу: три місяці.
3.
Визначити коло осіб, яких стосується цей процес: християни;
сповідуючі Віру в Найвищу Цінність Людини; зокрема - Святіший Патріарх
Київський і всієї Руси-України Філарет; Святіший Патріарх Московський і всієї
Русі Кирил;
4.
Проінформувати зазначених осіб про це рішення, зокрема,
поштою та через оприлюднення в Храмі Божественного Одкровення та
запропонувати їм до 15.09.2011 р. надати свої доводи по суті процесу.
Це рішення може бути переглянуте Хранителем Віри за обгрунтованою
письмовою заявою необмеженого кола зацікавлених осіб.

Хранитель Віри

Шеляженко Ю. В.

ПАМ’ЯТКА УЧАСНИКАМ ПРОЦЕСУ РОЗПОДІЛУ ДОБРА ТА ЗЛА
Процес розподілу добра та зла ведеться Хранителем Віри за правилами Кодексу розподілу добра та зла,
відповідно до священного писання релігії Віри в Найвищу Цінність Людини, частиною якого є цей Кодекс.
Текст священного писання розміщено в інтернеті на сайті w ww . l u d s t v o . o r g . u a в розділі «Догми Віри».
Учасниками процесу розподілу добра і зла є окремі люди або спільноти, товариства, установи, організації тощо,
представлені в процесі уповноваженою на те людиною.
Учасники процесу мають право безкоштовно отримати поштою на свій запит примірник випуску журналу
«Мораль» із повним текстом священного писання, включаючи Кодекс. Із запитом на примірник священного писання слід
звертатися до Хранителя Віри (контактна інформація вказана на бланку релігійної громади).
Відповідно до ст. 7 Кодексу розподілу добра та зла процес розподілу добра і зла ведеться у письмовій формі.
Всі рішення, заяви, звернення, клопотання, доводи, докази, скарги та висновки по суті процесу є письмовими
матеріалами процесу і зберігаються Хранителем Віри. Матеріали процесу відкриті для ознайомлення учасникам процесу.
Учасник процесу має право надавати свої доводи і докази по суті процесу.
За результатами оцінки доводів учасників процесу та фактичних обставин справи Хранитель Віри виносить
обгрунтований висновок щодо того, чи є ті чи інші феномени добром чи злом, або є нерозподільними. Висновок за
результатами процесу надається у письмовому вигляді учасникам процесу.
За клопотанням учасника процесу Хранитель Віри може продовжити процес у зв’язку з новими обставинами,
наслідком чого має бути ухвалення нового висновку.
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12 июля 2011 года

Процесс № 5/2011

Про начало процесса разделения добра и зла
относительно: теодицеи
Рассмотрев сообщения информационного агентства «Интерфакс» от
27.04.2011 г., Официального сайта Московского Патриархата от 03.06.2011 г.,
печатного средства массовой информации «Газета по-украински» от
23.06.2011 г., руководствуясь статьей 7 Кодекса разделения добра и зла
Хранитель Веры
УСТАНОВИЛ:
Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет заявляет,
что Бог допустил вторую мировую войну, чтобы обратить людей в веру.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл усматривает во
второй мировой войне суд и наказание Божие за вероотступничество и
святотатство. Также Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
заявляет, что Бог допустил аварию на Чернобыльской атомной
электростанции. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
считает, что наказание Божие — это не проявление деспотизма и жестокости,
но явление Божественной правды и справедливости, любви Божией к людям
во имя их исправления.
Согласно статье 5 Кодекса разделения добра и зла любые феномены
могут изучаться на предмет разделения добра и зла. Такими феноменами
являются, в частности, факты и оценочные суждения.
Таким образом, приведенные суждения Патриархов могут изучаться на
предмет разделения добра и зла.
Согласно стр. 13 Божественного Откровения, Бог объединяет людей.

Следовательно, упомянутые оценочные суждения Патриархов следует
рассматривать как метарелигиозные, то есть, такие, которые касаются не
только христианства, но и Веры в Наивысшую Ценность Человека.
Кроме того, суждения Патриархов можно охарактеризовать как
теодицею – усмотрение доброй воли Бога в проявлениях зла, таких, как войны
и катастрофы, влекущие смерть (С. Д. 3.3).
В связи с изложенным, на основании статей 2, 5, 6, 7, 8 Кодекса
разделения добра и зла, с прямого непосредственного Божьего
благословения Хранитель Веры
РЕШИЛ:
1.
Начать процесс разделения добра и зла относительно теодицеи.
2.
Определить срок процесса: три месяца.
3.
Определить круг лиц, которых касается этот процесс: христиане;
исповедующие Веру в Наивысшую Ценность Человека; в частности Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет; Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
4.
Проинформировать указанных лиц про это решение почтой и
через обнародование в Храме Божественного Откровения и предложить им
до 15.09.2011 г. предоставить свои доводы по сути процесса.
Это решение может быть пересмотрено Хранителем Веры по
обоснованному
письменному
заявлению
неограниченного
круга
заинтересованных лиц.

Хранитель Веры

Шеляженко Ю. В.

ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ ДОБРА И ЗЛА
Процесс разделения добра и зла ведётся Хранителем Веры по правилам Кодекса разделения добра и зла, в
соответствии со священным писанием религии Веры в Наивысшую Ценность Человека, частью которого является Кодекс.
Текст священного писания размещён в интернете на сайте ww w . l u d s t v o . o r g . u a в разделе «Догмы Веры».
Участниками процесса разделения добра и зла являются отдельные люди или сообщества, товарищества,
учреждения, организации, институции и так далее, представленные в процессе уполномоченным на то человеком.
Участники процесса имеют право затребовать и бесплатно получить по почте выпуск журнала «Мораль» с
полным текстом священного писания, включая Кодекс. С требованием текста священного писания следует обращаться к
Хранителю Веры (контактная информация указана на бланке религиозной общины).
Согласно ст. 7 Кодекса разделения добра и зла процесс разделения добра и зла ведётся в письменной форме.
Все решения, заявления, обращения, ходатайства, доводы, доказательства, жалобы и выводы по сути процесса
являются письменными материалами процесса и сохраняются Хранителем Веры. Материалы процесса открыты для
ознакомления участникам процесса по их требованию.
Участник процесса имеет право предоставлять свои доводы и доказательства по сути процесса.
В результате оценки доводов участников процесса и фактических обстоятельств дела Хранитель Веры делает
обоснованный вывод относительно того, являются ли те или иные феномены (совокупности феноменов, связи между
феноменами) добром или злом, или являются неразделимыми. Вывод предоставляется участникам процесса и может
быть обнародован.
По ходатайству участника процесса Хранитель Веры может продолжить процесс в связи с новыми
обстоятельствами, для подготовки нового вывода.

