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Депутати з Верховної Ради повторно змінили головний закон - Конституцію. 
 
Як ми знаємо, зміна законів це продукт зміни суспільства, його потреб і цінностей. Тому закони не мають 
ознак постійної дії, і через декілька років вони потребують змін, доповнень з метою їх удосконалення, або 
навіть відміни як не потрібних чи хибно створених. Основне завдання представників народу, тобто 
Верховної Ради – удосконалювати закони та запобігти їх різнотлумаченням, зловживанням і створенню 
дірок законів. Удосконалення законів призводить до їх збільшення, розповсюдження на інші сфери 
діяльності людини і суспільства. Таким чином, щоб узагальнити закони і створити основні принципи 
існування в суспільстві – створювались Декларації, Декретъ… Конституція[1], як найбільш істотні і 
постійні закони. Звернемось до Біблейських цінностей з цього приводу. 
 
За Божою ознакою – закони надані самим Богом не можуть бути Ним відмінені, інакше Бог себе робить 
хибним перед власною сутністю, недосконалим. Тому теологи стверджують, що кожен закон даний Богом 
– призначений для свого окремого часу. Неможна закон для одного часу і подій приєднувати для 
віруючих і символу підтвердження віри іншого часу [2]. Якщо втручатись в загальну конкретику 
християнської віри, то розділення всього Святого Письма на новий і старий Заповіти є неможливим. Якщо 
Бог не може відміняти свої закони, то вони діють і в Новому Заповіті, а тому частина християн таку подію 
називають оновленням Божого Заповіту, а Біблія, тобто закони з Святого Письма залишаються єдиним 
цілим Заповітом Бога до людства. 
 
У прикладі неможливості відміни закону царя з причин непорушної влади і довіри до царя, Біблія 
стверджує про таку історію: З ненависті деяких підлеглих царя щодо окремого народу, вмовили його 
підписати закон про страту цього народу. Але жінка захищаючи свій народ, ціною загрози власного 
життя за небажану аудієнцію, наважилась піти до царя і вмовити про відміну закону. Цар дав інший 
закон про можливість захищатись народу в той день, чим прийшло спасіння.  
 
Тому, повертаючись до сьогодення, чи не робимо ми висновки з минулого: 
А чи не банальне питання? Чи є в людини право – відстоювати свої права? Нібито - так! є таке право. Але 
скільки нас, громадян України будуть мовчати, якщо дійде у житті неявне поменшання прав за 
Конституційною ознакою[3], доводячи суспільство до рабського існування? 
 

 [1]  «обнаружено свидетельство о самом раннем юридическом кодексе, который был издан шумерским царём Уруинимгином 
города Лагаш около 2300 г. до н.э.» , За Біблійною ознакою, християни знають аналог Конституції у вигляді 10-ти Божих 
заповідей, та двох простих заповідей життя перед людьми і Богом зі слів Ісуса Христа. 

 
[2]  Ап. Павло наважився розтлумачити значення заповіді про обрізання. Зміст у тому, що це знак приналежності до 

єврейського народу, колись обраного Богом для здійснення Його плану спасіння (Рим.4:7-12). Просто знак, не більш того. 
 
[3] Ап.Павло використовував свої права громадянства Риму, щоб свідомо не робитись рабом інших людей і їх розумінь. 

Дав виклик всьому світу про важливість чинності законів. (Діян. 16:37-39) (Діян. 25:10-12) 
 
Ісус Христос, Син Божий про закони: 

(Матфія, глава 5) 
17. Не подумайте, ніби Я руйнувати Закон чи Пророків прийшов, Я не руйнувати прийшов, але виконати.  
18. Поправді ж кажу вам: доки небо й земля не минеться, жодної малої букви, ані жодної ознаки/знаку із Закону не 
минеться, аж поки не збудеться все.  

 
… це було з новітньої історії України. 
Цитата: 
Заявление в СБУ о привлечении Януковича к уголовной ответственности 
sklm 16 Mar 2010 18:44 IP/Host: ---.maxnet.ua 
 
«Сегодня, 16 марта 2010 года Харьковской областной общественной организацией "Мы – Харьковчане" подано "Уведомление о 
преступлении" в Управление Службы безопасности Украины по Харьковской области по факту совершения государственных преступлений 
высшими должностными лицами Украины.  
 
Как отмечается в Уведомлении, 11.03.2010 г. Председатель Верховной Рады Украины Литвин В.М. объявил о создании так называемой 
«коалиции» в парламенте, в которую вошли (в соответствии со сделанным им сообщению) фракции Партии регионов, фракции 
Коммунистической партии Украины, фракции «Блок Литвина» и отдельные народные депутаты, не являющиеся членами указанных 
фракций. Указанная группа лиц при содействии Литвина В.М. в нарушение ст. 83 Конституции Украины объявила себя «коалицией 
депутатских фракций», выдвинула на должность Премьер-министра Украины Азарова М.Я. и подала ее на рассмотрение Президенту 
Украины Януковичу В.Ф. Несмотря на явно антиконституционные действия так называемой «коалиции», гр. Янукович В.Ф., занимающий 
пост Президента Украины, принял предложение этой «коалиции» и внес кандидатуру гр. Азарова М.Я. на должность Премьер-министра 
Украины, которая была тем не менее проголосована. ….  
 
Таким образом, группой лиц во главе с В.М. Литвиным была создана организованная преступная группа с целью установления контроля над 
исполнительной властью путем присвоения конституционных полномочий коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины. При 
содействии Президента Украины В.Ф. Януковича и при участии гр. Азарова В.М. и других лиц это было осуществлено, а именно - 
неконституционным способом создана группа лиц во главе с Азаровым Н.Я., захватившая государственную исполнительную власть, 
присвоив себе полномочия Кабинета Министров Украины. По своей сути эти действия являются государственным переворотом, свержением 
конституционного строя в Украине и захватом власти со стороны указанных лиц, то есть содержат признаки преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины, - отмечается в Уведомлении.  
 
В связи с вышеизложенным, ХООО "Мы – Харьковчане" требует от СБУ возбудить уголовное дело в отношении граждан Украины Литвина 
Владимира Михайловича, Януковича Виктора Федоровича, Азарова Николая Яновича и других лиц по факту совершения ими нарушений 
действующей Конституции Украины, направленных на свержение конституционного строя в Украине, захват и узурпацию власти.» 
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2010.04.27 - збори під стінами Верховної Ради, 9:00 
 
Про народну думку і формування її ідеологами. 
Народ України вже не втішають імена, котрі в свій час згнобили Україну і не хочуть виправдатись 
самопожертвою, від наданої ним Влади. Відтепер, сторона, котра стоїть за обранця – нині президента 
Януковича спирається на основний непохитний лозунг: «Ця влада, тобто політична сила Партія Регіонів, і 
президент Янукович, вони найменше зробили поганого Україні за всі ці роки, ніж їх протилежні персони і 
навколо кружляючи політики». 
 
Розвиваючи цю думку «про найменшість зробленого проти України» створимо ідеологічний ланцюг: 

- 2000+ рік: Постійні дотації промисловості в східній Україні, гра з ПДВ на експорті. 
- Постійне блокування роботи Верховної Ради. 
- Постійне тримання проросійського напрямку, що зраджує українським інтересам і гідності людей. 

 
Тепер додаємо до цього інші чинники, нібито не залежних від дій ВР та олігархів: 

- захват, обезкровлення і перепродаж промислових ресурсів України, які без допомоги аби яких олігархів не 
відбувається; 

- упереджене ставлення керівництва Росії про українські підприємства виробників молочних продуктів (тобто 
подальше впровадження через маніпуляції відомих російських марок на українські підприємства); 

- підвищення ціни на газ, з перебільшенням ціни поставок у інші частини Європи з сильною різницею. 
- відмова від послуг і виробництва українського авіабудування, маніпуляція яка трохи зашкодила навіть 

російській стороні, бо ремонтування спільної техніки і техогляд тільки російською стороною спричинив до 
більш граничного стану частини авіа суден. 

- випадкове падіння літака, на борту якого загинула вся головна політична еліта Польської республіки, з 
президентом Польщі, який помірковано, досить сильно опонував проросійському вектору і підтримував кроки 
незалежності України. 

- після попередньої події, понад швидке розгортання домовленостей про продовження оренди портів 
воєнізованого ЧФ РФ в супереч Конституції, без попереднього поширення намірів у масах. За терміном дії 
домовленостей – це борги України, взяті наперед. 

- щоденне збільшення прославлення російської влади і знаків російської державності в окремих регіонах 
України, що загрожує цілісності території України з наслідковими подіями. 

- викуп російською стороною Контрольного пакету (50% +1) акцій заводу «Антонов», нібито ніколи 
непотрібних літаків України, у т.ч. протидії різних держав на виробництво літака АН-70. 

- терміновий намір приїзду вищих посадових осіб Росії 2010.04.26 в Київ, для можливого обговорення 
подальших дій різних варіантів (фінансового розгорнення, зміни векторів, нові обіцянки і виправдовування) 
виходячи з політичної активності частини українського народу. 

 
Суспільство повинно бачити дії політиків на пару кроків вперед, і реагувати на ці події. Чому? 
Спробуємо поглянути в майбутнє: 

- Пряме збільшення ціни на газ і нафту. 
- Викуп навмисно збанкрутілих підприємств, викуп підприємств з ознакою 

 українського президентства «як загашник з тумбочки». 
- Прокладення більш дорогого устаткування газового трубопроводу за доходи з «спеціальної ціни для 

України» морями Росії в обхід України, задля подальшого маніпулювання ціноутворенню на газ і постачань 
через Україну. 

- Пошук альтернативного палива. 
- Викуп земель збанкрутілої України, таких потрібних у майбутньому, 

для вирощування біопалива і проживання, бо загальний рівень води 
океанічного простору збільшується. 

- Відповідь на питання «про недоторканість вищих посадових осіб» 
криється в діях політиків. 

 
Християнину не має за важливе яку мову захищати або державу. 
Християнство виступає – за чинність законів і влад, бо всяка влада в сутності 
надана Богом, і маніпуляція нею -це ворожнеча проти найвищих законів Бога. 
 
Якщо ви хочете долучитися до створення та прийнятті участі 
в Громадській Організації: пишіть на адресу вказаною нижче. 

Автор листа визначає, що його дії у політичній площині - це спонукання суспільства вести себе більше помірковано, з наведенням прикладів 
базисного християнства, і втілення до дії законності, законотворчості і совісті посадових осіб. ГО буде створена саме за цими критеріями. 
Якщо ви навіть не вважаєте себе християнином, але бажаєте допомогти посильно вашим вмінням, ця пропозиція саме для вас. 

З повагою, Бондар Роман, /Tracker/ 

Не викидати де попало. 
Цей документ друкувався з власних 
міркувань автора, вкладаючи власні 
ризики і витрати. 


