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Пастирське послання
Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного
Архиєпископства
Української Греко-Католицької Церкви до вірних
у час підготовки до парламентських виборів 2012 року

«Коли матимете віру, як зерно гірчиці, то скажете оцій горі:
Перенесися звідси туди – і вона перенесеться;
і нічого не буде для вас неможливого».
(Мт. 17, 20)

Дорогі в Христі!

Наближаємося до чергових парламентських виборів, проведення яких є характерною
рисою демократичної системи. Можливість вибирати випливає із загальновизнаного
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основоположного факту свободи людської особи, котра, формуючи державну владу, не
лише реалізує своє невід’ємне право, а й бере на себе громадянську відповідальність за
цю владу. А обов’язком чинної влади є забезпечити умови для вільного волевиявлення
суспільства. Бо ж у демократії воля народу – закон для влади, а в диктатурі навпаки:
воля влади – це закон.

Бажаючи бути співтворцями саме справедливого, демократичного ладу в нашій
Батьківщині, нам слід дуже відповідально і зважено підійти до участі у виборах, оскільки
через них ми здійснюємо своє фундаментальне право, гарантоване не тільки
Конституцією, а й самим Творцем, – обирати шлях власного життя і розвитку рідної
країни, як також покликані втілювати в суспільне життя християнські цінності. Не прийти
на вибори – означає самоусунутися від відповідальності за долю власної країни,
відмовитися від християнського свідчення в суспільному житті, віддаючи свою долю і
долю своїх дітей та внуків у випадкові, а часом і злочинні руки. Прийшовши на вибори, ми
передусім виконуємо свій громадянський обов’язок, реально і особисто стаючи
співучасниками творення свого майбутнього, а окрім цього – не даємо нагоди нечесним
на руку особам вкрасти наш голос та прикрити нашою відсутністю різного роду
маніпуляції чи фальсифікації.

Однак взяти участь у виборах – це тільки половина справи. Нам слід докласти всіх
зусиль, щоб наш вибір був свідомим, зрілим, відповідальним, таким, що найкраще
служитиме загальному благу українського народу і запевнятиме успішний розвиток нашої
держави.

При цьому значення виборів належить розглядати не тільки у політичній, суспільній, а
насамперед у моральній площині. У час виборів пізнається моральна зрілість як
кандидатів на різні державні посади, так і самих виборців.

Так, вибори дають нагоду вшанувати народним визнанням тих, хто своїми професійними
якостями та моральними чеснотами вартий такої довіри. Цим суспільство не лише
довірливо вкладає свою долю в руки гідних людей, а й надає чеснотам обраної особи
важливого для неї всенародного визнання.

Проте вибори є також смиренним визнанням перед Богом і людьми того, що у своєму
виборі суспільство часом помиляється. А тому настає час, коли воно мусить виправити
помилку. Так від керма влади усувають тих, хто не виправдав народних очікувань або не
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зумів переконати людей у правильності своїх поглядів та власній праведності.
Опинившись знову поза владою, ці люди отримують шанс переглянути й удосконалити
свою позицію. З релігійної точки зору така щира і глибока внутрішня переміна
окреслюється словом «навернення» та проявляється назовні як видима зміна не просто
слів, а – реальних дій, які кожна людина може побачити і перевірити. Тому, роблячи свій
вибір, ми повинні дивитися найперше на діла тих, хто претендує на нашу довіру і на наш
голос. Не можна дати себе звабити різного роду передвиборчими обіцянками та гаслами,
які, хоч з об’єктивної точки зору можуть бути цілком оправданими і потрібними, в устах
нечесних політиків стають засобом маніпуляції, підступу та введення в оману.

Вже апостол Яків, підкреслюючи небезпеку пустих слів та потребу виявлення ділами
своєї віри, каже: «Покажи мені твою віру без діл, а я тобі покажу моїми ділами мою віру»
(Як. 2, 18). Подібно маємо зробити і ми. Чи то безпосередньо спілкуючись з кандидатами,
чи аналізуючи їхні програми, запропонуймо їм відповісти на декілька простих, але
суттєвих для кожної порядної людини запитань: що доброго ти вже зробив для свого
народу? Які суспільно значимі ініціативи ти дотепер запропонував і реалізував? Якщо ти
дотепер був депутатом, чи належно виконував свій обов’язок перед народом, тобто чи
робив свій вибір не за помахом видимої чи невидимої «руки», але згідно із власним
сумлінням? Чи ретельно відвідував засідання, чи голосував сам, особисто? Чи не
обманював своїх виборців, змінюючи свою політичну позицію, і таким чином спотворював
їхнє волевиявлення і зловживав їхньою довірою? Чи ти не був причетний до корупційних
дій? Чи ти своїми тезами не пропагуєш ненависті, екстремізму, а навпаки – пропонуєш
шляхи укріплення української державності та консолідованості нашого суспільства?

Окремо слід застерегти перед тими, хто намагається купити голоси виборців різного
роду діями. Це може бути або прямий підкуп, або завуальована під різні соціальні
«доплати» заохота. Християнин у жодному разі не може продавати свого виборчого
голосу, так само як і не може купувати голосів виборців на користь якоїсь політичної
сили, бо в такий спосіб стає прямим співучасником корупції та руйнує наше суспільство.
Вже стало поганою традицію в житті нашої держави, що різні форми матеріальної
допомоги чи підвищення соціальних виплат збігаються в часі з черговою передвиборчою
кампанією. Так чиняться спроби підмінити реальні реформи і зміни, яких дуже
потребують різні сектори суспільного життя, їх імітацією. За цих обставин грошові
виплати стають певного роду анестезією сумління виборців та принижують гідність і без
того приниженого та впокореного народу. Віддавати хоча б один голос таким особам чи
політичним силам було б виявом великої легковажності та безвідповідальності перед
лицем Бога, рідного народу і власного сумління.

Особливо застерігаємо від спокуси начебто швидкого та ефективного покращення
суспільно-політичних обставин життя країни шляхом насилля, ненависті чи проявів
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екстремізму під виглядом будь-яких гасел. У підготовчий період та в час проведення
виборів мир і спокій, стриманість і мудра розважливість є тими необхідними умовами, за
яких можливе справді вільне волевиявлення громадян. Спроби будь-якого тиску на
виборця, прояви ненависті до того, хто думає інакше ніж я, є неприпустимими як для
християнина, так і для кожного зрілого громадянина й влади демократичної країни.

Благословенним є те суспільство, в якому зміна і очищення органів влади відбувається
плавно й безперешкодно. Тоді кожен лідер має можливість переконати інших у своїй
здатності провадити людей та реалізувати свою програму. Суспільство ж може або
сміливо довіритися тим чи іншим парламентаріям, або законно усунути їх від влади.

І навпаки, великі нещастя насуваються на країну, коли цей важливий демократичний
механізм зазнає спотворення чи й узагалі призупиняється. На нашу думку, це може
статися з двох причин.

По-перше, зло настає тоді, коли чинна адміністрація відмовляється в демократичний
спосіб передати владу іншим, натомість вдається під час виборчого процесу до
різноманітних фальсифікацій, створення перешкод, а навіть і до прямого насильства та
обману, які унеможливлюють фактичне волевиявлення народу. Керівники, які бачать у
цьому свою силу, насправді виявляють цим свою слабкість і вразливість.

Хай не буде так в Україні на цьогорічних виборах! Зупинити маховик розкручування
фальсифікацій ніколи не пізно. Відновити справедливість передвиборчих змагань і
забезпечити цивілізовані умови виборчого процесу можна і треба. Кожен керівник, який
зрікається цього обов’язку, стягає на себе кару Неба і зневагу народу.

По-друге, великим лихом для країни є зневіра народу у своїй спроможності змінити
ситуацію на краще і впадання в гріховну апатію. Це рівнозначно тόму, якби селянин
відмовився навесні засівати землю, побоюючись, що град поб’є його врожай.

Віра робить нас усесильними – зневіра перетворює на іграшку зловорожих стихій. Віра
дала змогу апостолу Петрові подолати навіть силу гравітації й піти по воді. Але тільки-но
він втратив цю віру, то почав тонути, за що й почув від Спасителя докірливе: «Маловіре,
чого засумнівався?» (Мт. 14, 31).
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З цими думками поручаємо Богові всіх, хто в той чи інший спосіб буде причетний до
майбутніх виборів: владу закликаємо запевнити чесне, рівноправне і справедливе
передвиборче змагання; учасників перегонів – пропонувати не порожні гасла, а реальну
програму оздоровлення суспільства та реформування різних секторів
суспільно-політичного життя, як рівно ж – висувати людей справді гідних довіри,
професійних, морально чесних і сумлінних; усіх громадян – проявити зрілість,
виваженість і відповідальність в аналізі програм кандидатів та в здійсненні свого вибору.

Запрошуємо священнослужителів, чернецтво та всіх мирян нашої Церкви до ревної
молитви за наш народ і за Україну, за проведення чесних і справді демократичних
парламентських виборів, прохаючи словами великого Митрополита Андрея: «Просимо
Тебе, Царю Небесний, Духу правди, любови і справедливости, до Тебе підіймається наша
молитва!

Зігрій і просвіти наші уми й серця, показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра
свого народу, благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для
щастя нашої вітчизни й народу та для нового розквіту Христової Церкви в Україні.
Амінь».

Благословення Господнє на вас!

Від імені Синоду Єпископів
Києво-Галицького Верховного Архиєпископства
Української Греко-Католицької Церкви
+ СВЯТОСЛАВ

Дано в Києві,
при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,
24 липня 2012 року Божого,
у день Переставлення блаженної Ольги

Отцям-душпастирям доручаємо зачитати вірним це Послання після кожної Божественної
Літургії в неділю, 29 липня, а впродовж усієї виборчої кампанії після кожної Літургії щодня
молитися три рази «Отче наш» і «Богородице Діво» за Боже благословення для нашого
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народу і успішне проведення парламентських виборів. Ці молитви можна поєднати з
вищезгаданою молитвою Митрополита Андрея (Шептицького).
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