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Шановний Михайле Антоновичу! 
 
З повідомлень преси ми дізналися, що Ви вважаєте причиною нинішньої пандемії коронавірусу 
одностатеві шлюби та "ґендерну ідеологію", за поширення яких Бог таким чином карає людство. 
Хочемо зауважити, що в такому випадку дещо дивним виглядає виникнення цієї епідемії на території 
КНР, де відсутнє як перше, так і друге, а також її стрімке поширення на території Ірану, теократичне 
керівництво якого очевидним чином цілком поділяє Ваші погляди на стосунки людини та Бога. Також 
зауважимо, що з точки зору багатьох християнських церков – зокрема, провідних протестантських 
церков Західної Європи та Північної Америки – ці речі не суперечать Біблії та Господній волі. 

Крім того, досить незрозуміло, чому Бог вирішив би покарати людство саме за ці речі, гріховні з Вашої 
точки зору. На наш погляд, люди повсякчас припускаються безлічі інших проступків, що однозначно 
засуджуються як у християнському Святому Писанні, так і в загальнолюдській моралі – наприклад, 
таких як брехня та клятвопорушення, які Вам, колишньому агенту радянського КДБ (у чому Ви, 
віддаємо Вам належне, врешті чесно зізналися) добре відомі. Також ми впевнені, що Ви добре знаєте 
власну репутацію у світовому Православ'ї.  

Однак, ми не будемо Вас засуджувати за загальновідомі реальні та приписувані Вам проступки, 
оскільки не тільки щиро довіряємо добрим порадам, що містяться у Святому Писанні Вашої релігії, але 
намагаємося і практикувати їх у повсякденному житті, як ось: "І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так 
само чиніть їм і ви"; "Також не судіть, щоб не суджено й вас; і не осуджуйте, щоб і вас не осуджено; 
прощайте, то простять і вам".  

Можливо, Ви забули ці місця з Біблії; можливо, Ви вважаєте, що Вас вони не стосуються; можливо, Ви 
просто ніколи над ними не замислювалися. Не зазіхаючи на Вашу свободу думки та слова, ми лише 
хочемо звернути Вашу увагу на те, що своїми словами ви вносите розбрат в українське суспільство та 
протиставляєте одну його частину іншій у цей важкий для всіх нас час. Ми, ЛГБТ українці – Ваші 
співвітчизники, а багато хто ще й Ваші одновірці – є зневаженою меншиною у своїй країні, і нам гірко 
спостерігати, як її духовні лідери поширюють нетерпимість та ворожість до нас, підбурюючи Ваших 
однодумців, для яких Ви є авторитетом, до насильства та дискримінації проти нас. На наш погляд, Ваші 
слова є провокаційними та безвідповідальними і фактично являють собою мову ненависті. Нам дуже 
шкода, що Ваше уявлення про християнство побудовано на мракобіссі та ненависті, подібно до Ваших 
старих колег та однодумців з Російської православної церкви.  

Бог Вам суддя. 
 
 
Щиро, 
 
 
 
 
Андрій Маймулахін,  
координатор Центру 26.03.2020 р. 


