ЛАСКАВО ПРОСИМО В УКРАЇНУ! - ΚΑΛΩζ ΟΡΙΣΕζ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ! - 
1. МАЙСТЕР-КЛАС ДЕМОКРАТІЇ. "SUUM CUIQUE?" - "ВСЯКОМУ СВОЄ?"
У другій половина місяця Лютого в Україні був проведений майстер-клас демократії в дії. Проведення майстер-класу демократії важливе не стільки для українського народу, якого не здивуєш розмаїттям поглядів і різноголоссям думок, скільки для народів-сусідів, яким потрібен приклад  для наслідування: демократія повинна розвиватися і утверджувати себе не під кийками "омонів" на Болотній чи Палацовій площі, а у відкритій дискусії на трибуні Палацу культури. Перегляд відео цих подій на "Youtubi", все ж, дає привід для  зауважень. Так, якщо підтримка кандидата на посаду Президента України Петра Порошенка в залі палацу засвідчувалась самою участю присутніх у заході, а кожен з виступаючих брав слово і говорив про реальні справи, насамперед на майбутнє, то в залах, де в якості кандидатів висувались інші претенденти (Бойко, Тимошенко), очевидною була театралізованність постановки заходів, звучав популізм, а чимало виступів межували з брехнею, демагогією (Медведчук) і сприймалися як пропаганда хотілок керманича сусідньої країни-агресора. З одного боку про виступ того ж таки пана Медведчука, старого "адвоката" і кума кормчого сусідньої країни можна сказати словами "та нехай собі як знають, божеволіють, конають", а з іншого боку можна погодитись з позицією тих, хто вважає, що "нехай би представники п'ятої колони говорили про свої погляди відкрито, лиш би вони не чворили зло скритно і підступно". Можна поглянути на виступ Медведчука як на демонстрацію ідіотизму, але такий політтехнологічний метод антипіару блоку "За життя" пана Бойка виглядатиме як жахливе кощунство на тлі мільйонів жертв геноциду-голодомору -українців , у тому числі 1,5 мільйона дітей. Донбас, якому пан Медведчук хотів би дати "особливий статус", як індустріальний центр, будувався і розвивався на трупах мільйонів українці всієї України, жертвах тоталітаризму. А тому прилюдно висловлену позицію підпанків "медведчуків" можна було би оцінити як "тавро тоталітарного минулого" в їхніх головах, на язиках і в гаманцях. Дивує примітивний розум Медведчука: він користувався російською мовою, при тому, скаржився на, ніби то, утиски російськомовних. Було би дуже цікаво почути виступи на українській мові на аналогічних зібраннях в РФ з уст вихідців з України, хоч би заради "контрпропаганди".          
Тавро минулого XX століття, в якому на пострадянському просторі виникли політичні рухи сучасності, характеризується браком спільної мови, себто, спільних уявлень про сутність і завдання суспільного порядку. Отрута ще не віджилих тоталітарних претензій проникає в демократичні партії (рухи), які, все ж, по природі своїй не здатні на тотальні рішення. Але у свідомості певної частини суспільства виникає ностальгія за  рішучими діями по швидкому подоланню реформаційного хаосу в  суспільстві і в суспільній свідомості. Себто, ці люди вважають, що з рудиментами минулого, особливо в поведінці, потрібно боротися більш наполегливо, якщо не жорстко. Такі настрої виникають, як реакція на нахабну брехню т. з. опозиції відносно минулого і сучасного. Звісно, коли який-небудь "медведчук" бреше про "заборону язика" в Україні, то його варто було би негайно відрядити в Москву, на Кубань чи в Сибір, нехай би він купив там україномовну газету і продемонстрував своїм слухачам приклад поваги до "мови" на телебаченні, на радіо, в пресі, в книговиданні РФ. А, оскільки така річ в РФ  приречена не неуспіх, цілком не здійснима, то його, "медведчука", можна ув'язнити в Мордовії як політичного брехуна, більше того, як провокатора, заколотника і екстреміста, наприклад, керуючись законом про Голодомор в Україні, нагадавши про валуєвські та Емський укази та запроторених у тюрьми і вбитих у Сандармосі сотень діячів української культури, літератури, кіно, мистецтва. До того ж, в умовах інформаційної блокади всього українського в межах РФ, обгрунтоване покарання "медведчука" могло би стати методом прориву в інформаційний простір РФ, щоб люди там довідалися "за що саме покарали їхнього свата-кума". Але усвідомлене засвоєння демократичних цінностей можливе тільки на основі самих демократичних цінностей, на що потрібен тривалий час (період), а не через мордовську тюрму, концентраційний табір та інші репресивні методи.           
В західноєвропейських країнах процес пошуку варіантів суспільного взаєморозуміння після ломки старих порядків був тривалим (розпочинаючи від років "Весни народів") і, незважаючи на існуючі високі стандарти життя, не завершився й досі. Недарма ж було сказано: "мета - ніщо, процес - все". Таке життя - і Слава Богу! Вічні процеси розвитку в природі і в житті людей вимагають пошуку суспільного взаєморозуміння, насамперед, в головах людей. Важливо тільки, щоб процеси пошуку співіснування не відбуватися з допомогою танків, артилерії, авіації та бомбометання, або з використанням речовин хімічної отрути, акцій тероризму, поодиноких і масових вбивств, - всього того, що ми спостерігаємо нині у виконанні вихованців  т. з. "ума, честі і совісті" минулої епохи, будь то "лівославних" політичних партій чи "язичницьких" релігійних толків. Їм, любителів війни, потрібно рішуче нагадати, що планета Земля навіть у масштабах Сонячної системи на відстані Марса - виглядає дрібнішою зернини пшона.
Друга проблема людства - обмеження можливості екстенсивного розвитку. Хто з старіших поколінь не пам'ятає, як ще зовсім недавно чимало людей скаржились на різні негаразди в економіці, в торгівлі, в побуті, в транспорті (в дорозі): мовляв, "Господаря немає" (бо все було державним, тобто, безгосподарним). А нині, коли в Україні відбуваються процеси приватизації, себто "пошуку господаря", багатьом з тих, хто скаржився, здається, що щось відбувається не так. А як би вони самі організовували процеси приватизації, будь вони обрані на вершини влади? Невже бездоганно? Тут, навколо корінного інтересу - відносин власності - існує чимало розбіжностей, але, все ж, відбуваються процеси, які формують "інститут власності", "свободу слова", "демократичне суспільство". Через різноголосся всілякі тоталітарні потуги втрачають свою винятковість. Настала пора і час плюралістичного суспільства, на вершині шкали якого визнані свобода і толерантність. Пора фельдфебелів в в житті окремих громад минула, суспільство має розвиватися через діалог рівноправних людей і партій. Це умова Інтелектуальної економіки, необхідністі її інтенсивного розвитку. Найперша вимога такої економіки - "Закон економії часу" (Карл Маркс).
Традиційні партії в країнах Заходу прийшли до рівноправності своїх політичних течій не в одночасся. Та й сьогодні вони не рівнозначні в їхньому внеску в розвиток суспільства. На прикладах в західних  країнах ми бачимо, що свобода людини в індустріальному світі не залежить ані окремо від індивідуалізму, ані окремо від колективізму як укладу життя. Бо ж, свобода людини в її природному праві, як абсолютна цінність, не є питанням зручності чи доцільності. Таким чином ми підходимо до сутності поставленої раніше проблеми - до ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ та до КОНСТИТУЦІЇ, до узгодження суспільно-політичної дійсності з конституційно-правовими реаліями, а віддтак, торуємо шлях для переходу від вимог Майдану до Правової Держави, звісно, через представництво ПАРТІІЙ в парламенті, де закони ухвалюються. Той факт, що в наш час всі закони проходять експерну оцінку в наукових інституціях (юридичних і галузевих інститутах) вже давно став нормою. Але не можна вважати "нормою" відсутність в Україні партій класичного типу, які могли би бути основою політичного життя в країні і стояти на заваді охлократичним "блокам", які, раптом, починають виникати незадовго до виборів. Майже 300 зареєстрованих в Україні партій та біля 100 претендентів на посаду президенти свідчать про явну ненормальність в законодавстві, яке стосується політичної системи країни. 
В житті країн, - про це не можуть забувати політики - історичний розвиток відбувається не завжди стало - рівномірно і прямолінійно. Може статися, що історичний поступ може бути порушеним внаслідок хибної політики, як це трапилося в роки правління корумпованого режиму Януковича-Азарова за участю скупленого парламенту, що призвело до революції гідності. Вкрай корумпований режим Януковича-Азарова нахабно діяв з порушенням норм Конституції Україн, свідомо підривав основи державності України (економіку, фінанси, армію, національну культуру, мову). Народ втратив терпіння. На тлі цих подій гостро постала проблема захисту держави. Очевидно, що в Основному законі країни повинні існувати норми правового захисту державності. Адже ж, дивно, коли сотні і сотні тисяч людей виходять на мирний мітинг протесту проти порушень Конституції, вимагаючи дострокових виборів, а вимоги сотень тисяч людей на Майдані і мільйонів людей в усій країні ігноруються. В кожній цивілізованній країні і президент, і парламент повинні реагувати на волю народу так, як це відбувається в демократичних країнах - розпуском парламенту і відставкою уряду і то в межах розумних  термінів. Однак, мирний мітинг тисяч і тисяч людей тривав 3 місяці і завершився трагічно. По суті, діючий президент, як гарант Конституції, порушив свою клятву і не виконав своєї місії. Не виконали свою місію парламент, Конституційний і Верховний суди. Отже, правовий механізм вирішення кризи не діяв, як не помітною була й роль громадських інститутів і авторитетів в країні - вчених, діячів культури, релігії. Суд, який відбувся над колишнім президентом країни ще не дав остаточної відповіді на багато запитань, Не в останню чергу повинна бути дана оцінка порядку відбору претендента на посаду президента з огляду на його відповідність цій важливій посаді, і депутатів Верховної Ради з огляду на здатність виконувати функції законодавця з метою формування якісного парламенту. Якщо вони за три місяці 2013-2014 року не спромоглися на подолання кризи в країні,  якщо вони проігнорували волю народу, в очах якого по суті своїй втратили легітимність і довіру, то очевидно, що правовий механізм держави не справний. Тим більше, що ситуація, аналогічна згаданій, вже виникала. Ще раз нагадаємо, що йдеться про вимоги мільйонів, а не про амбіції окремих людей на Майдані. Невірно вважати, що обрані на виборах чи то президент, чи парламент, мають незаперечне право "відсидіти повний строк", на чому на тлі масових народних демонстрацій нині наполягає, для прикладу, "сумнівний президент" Венесуели Ніколас Мадуро. Разом з тим, можлива ситуація, коли держава і суспільство потребують захисту від реакційних " акцій" з боку "невдоволених владою" (особливо в період проведення непопулярних економічних реформ, боротьби з корупцією в країні), які для реваншу зловживають реальними проблемами і довірою людей. Захисним механізмом від реваншу вічно "невдоволених колишніх" і корупціонерів, знову таки, має бути дієвий правовий механізм держави при об'єктивній інформаційній підтримці всіх інститутів правової держави і демократичного суспільства. Народне невдоволення можуть викликати не тільки "непопулярні реформи", але й "в'яла" боротьба з тими, хто вперто стоїть на заваді проведенню реформ. Однак, боротись з "реакціонерами" неправовими методми теж не вихід з ситуації. Отже, формування правової держави потребує часу, а не одноразових показових кампаній. Усвідомлення цього факту політиками, свідчить про їхню мудрість. Інакше кажучи, можна звільнити країну від "медведчуків" арештом за екстремізм, але суспільство має бути зрілим, щоб не сприймати демагогію, брехню і екстремізм за чисту монету. Знову ж таки, для  успішного розвитку країни і суспільства демократія передбачає відбір підготовлених людей в парламент і органи управління (знаючих, мудрих, духовно зрілих). Такі люди відбираються не на мітингах, а через їхню участь в партіях, починаючи з місцевих осередків (де вони мають отримати довіру місцевого населення, де їх найкраще знають)і до з'їздів партій, на яких формуюється керівний  актив партій - не за принципом персональної відданості, фінансового внеску чи горлопанства, а по ділах їхніх в реалізації програмних соціально-економічних і політичних цілей партії та їхнього всенародного і міжнародного визнання. 
2. ВІРА, НАДІЯ, ЛЮБОВ  (ΠΙΣΤΙζ, ΕΛΠΙζ, ΑΓΑΠΗ) - ВІД ЦЕРКВИ; ЗАКОН - ВІД ДЕРЖАВИ 
Державний прапор України своїми барвами засвідчує єдність країни, як єдність церкви (золота барва) і держави (блакитна барва) у відношенні до суспільства і з суспільством. В далекому минулому творцем соборності, а відтак і суспільства, первісно виступила церква. Розуміння необхідності держави прийшло через віру. Герб України свідчить, що Земля-Мати знаходиться під постійним покровом небесної Богині Молитви (Пречистої Діви) і Святої Богородиці (Державної Богоматері, Покрови Держави). В християнстві вони названі Святою Дівою Марією (Софія) і Святою Варварою (Барбара). На географічній мапі України (біля рік) Богині молитви присвячені назви від Заходу, а Державній Богоматері - від Сходу.  Але, якщо який-небудь місцевий краєзнавець тлумачить назву села "Пістинь" (і місцевої ріки "Пістенька"), як "пустиня" чи "полонина", то чи не вовінні академіки НАН України пояснити, що ця назва утворена від грецького слова "πιστις" - віра, довіра (Богиня, яка вірить вашому слову, сказаному у вашій молитві). Такі ж образи "молитви" і "віри" мають назви рік "Іква", "Ліпиця", "Латориця", "Полтва", назви "Анталовці", "Жденієво", "Літин", Волинь", а ось назви "Тячів" та "Рубанка", "Шайтанка" (від німецького "scheiten" - рубати, сікти, тяти), або "Бистриця", "Сула", "Торопилівка" присвячені Богині блискавки, Держаній Богоматері. Образи цих двох богинь (ліве і праве вістря Тризуба) оберігають середнє вістря, яке символізує образ Богині Землі-Роди, яка приносить плоди Землі, і роду, який висіває, доглядає, жне і збирає урожай. В християнстві зберігається давній і тривалий досвід християнського народу України від Різдв'яних свят до Великодня, від Першого Виходу в поле до Свята Урожаю. Квітучій Богині землі присвячені орнаменти в одежі українців.
Питання про ставлення християнина до держави і його місце в державі на протязі віків змінювалося, але в порівнянні з колишнім СРСР, що неможливо було уявити в минулому столітті, сьогодні змінилося кардинально. Структурні зміни в суспільстві не могли не внести також певні зміни у роль церкви в державі і ставлення церкви до політики. Всі ми стали свідками певних різночитань що до цих питань (церкви в державі і ставлення церкви до політики) серед церковного кліру. Щоб внести ясність у ці питання потрібно розглянути існуючі довкруг них проблеми:  відношення релігії і політики; відношення церкви до партій; ставлення церкви до соціальних і економічних систем; відношення церкви, як інституту, до окремого християнина, як громадянина своєї держави. Усвідомлиння цих питань дає нам змогу зрозуміти велич образів Державного герба і Державного прапора України.
Релігія і політика знаходяться на різних вартісних рівнях, бо одна з них говорить про "царство, яке знаходиться не у цім світі", а друга діє в земному царстві. Хоча релігія і політика рухаються на двох різних рівнях, але в усі часи вони були дотичними, іноді - тісніше, іноді - вільніше. Християнин має своє призначення в іншому царстві, але він має завдання і обов'язки на цім світі. Звідси постає вічно діючий принцип і визнання факту відносин релігії і політики: що церква повинна мати свободу для своєї проповіді, а відтак, як вісниця совісті, церква мусить сприяти тому, щоб економічий, політичний і моральний лад відповідав етичним принципам. Тобто, церква не замикається у своєму божому домі тому, що вона має піклуватися тим, щоб тутешній світ і його установи не перешкоджали християнину на його шляху у той світ. Ці перешкоди можуть виникати в практиці школи і виховання та несення Слова Божого в молитві. Тому церква негативно ставилась як до комуністичної ідеології, так і до її носія - партії. Хоча й були комуністи, які вірили в Бога, але церква мусіла перейти в катакомби. Те ж саме можна сказати й про соціалістичну ідеологію, яка грунтується на принципах марксизму. Коли ж мова заходить про релігію і політику у взаємодії, то прикладом такої співпраці можна вважати християнські партії в Австрії і Німеччині (ХДС, ХСС). Діяльність цих партій свідчить про факт орієнтації цих партій на християнські цінності. Особливо важлива така орієнтація на рівні членів і прихильників цих партій в стані бізнесу -капіталістів; в комунальних, в соціальних державних установах. Церква не може пристосовуватися до певних формацій в історії (феодалізму, капіталізму, соціалізму), бо у таких випадках релігія відмирала б разом з цими формаціями; церква, як інститут, не може орієнтувати релігію на мануфактуру, індістріальне чи постіндустріальне суспільство, бо у такому разі релігійне вчення матеріалізувалось би. А церква завжди була і залишається носієм духового і у такому значенні вона залишається вічною: віра, надія, любов, християнська мораль - в проповідях церкви; соціально-орієнтована економіка в політиціі - в прогамах християнсько-демократичних партій і, відповідно, закони - від усіх партій, представлених в парламенті, отже, - від держави.
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