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ЗАЯВА
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій
щодо суспільно-політичної ситуації в Україні
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій як одна з найбільших
інституцій громадянського суспільства України висловлює своє занепокоєння
сучасним станом суспільно-політичного життя в Україні.
Ми звертаємось насамперед до громадянського суспільства – всього народу України з
проханням про усвідомлення реальностей сучасного буття нашої держави, про
критичність, але водночас – про розсудливу відповідність у сприйняті дійсності, а також
про добре прогнозування наслідків дій чи бездіяльності. Окрім Божого благословення,
про яке віруючі підносять ревні молитви, нам усім тепер особливо необхідні сповнене
любові серце і тверезе розуміння для прийняття правильних рішень. Пам’ятаймо, що
наша сила в єдності та наполегливій роботі, кожного на своєму місці. Постійні чвари,
суперечки та марні сподівання на те, що хтось прийде і зробить за нас нашу роботу, лише
ослаблюють Україну.
Ми звертаємось до політиків усіх політичних напрямів та формувань, а також до
державних урядовців найвищого рівня зі словами перестороги від невластивого їхньому
станові, а особливо небезпечного у такий важкий для країни час політиканства. Будь-яка
гонитва за політичними рейтингами та збагаченням, що ставить власні інтереси понад
спільне благо народу, є порушенням Божого Закону та глибоко аморальною справою
перед зубожілим і вкотре розчарованим народом. З тривогою мусимо констатувати, що
нищівні для державного організму корупційні схеми, які знищили державні інституції за
старої влади, продовжують існувати і продовжують свою вбивчу дію. Це також реальна
загроза самому існуванню незалежної української держави. Тому закликаємо політиків
бути не лише тими, хто дбає про рейтинги та найближчі вибори, але справжніми
державними діячами, що дбають про Україну, слухають и чують думки народу, дбають
про нього та майбутні покоління, в тому числі на довгу перспективу.
Просимо вас, особливо у цей важкий і загрозливий для України час припинити дбати про
вузько партійні інтереси та власне матеріальне збагачення. Політичні чи фінансові
рейтинги є такою ж марнотою, як і все скороминуще та швидкоплинне на цьому світі, бо
справжнього щастя вони не приносять нікому. Лише у служінні спільному благу криється
правдиве Боже покликання кожного відповідального політика і джерело щастя та
благословення як для нього самого, так і для всього народу.
Пам’ятаймо й про позицію наших міжнародних партнерів, які наполегливо і
аргументовано закликають усіх нас до швидких і ефективних реформ та, передусім, до
боротьби з корупцією, котра знищує нашу державу з середини і зводить нанівець усі
програми міжнародної допомоги.
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Звертаємося особливо до Президента України як гаранта соборності нашої
держави і конституційних прав та свобод її громадян, а також до українського
Уряду та парламентських сил: маючи за плечима досвід та усі трагічні наслідки
авторитарних режимів, наш народ з болем та тривогою сприймає будь-які ознаки
зосередження надмірної влади в одних руках. Ви всі покликані не допустити
повторення такого небезпечного розвитку подій. На нашу думку лише здоровий баланс
між усіма гілками влади – законодавчою, виконавчою та судовою, – який, зрештою,
передбачений нашою чинною Конституцією, а також відповідальне ставлення кожного
до своїх обов’язків будуть надійною запорукою сталого демократичного розвитку
України, здійснення масштабних реформ та реальної боротьби з корупцією.
Як невід’ємна частина громадянського суспільства та очільники основних Церков та
релігійних організацій України висловлюємо нашу готовність зустрітися з Президентом,
Урядом, парламентськими силами, щоби донести більш детально та особисто наші та
наших вірних позиції і думки.
Нехай на нас усіх і на Україні перебуває Боже благословення!
Київ, 1 березня 2016 р.
Підписуйтесь на сторінку ІРС в Facebook і Twitter – експертний погляд на
законодавство і релігійне життя в Україні та світі.
Інститут релігійної свободи, Київ
www.irs.in.ua Джерело: Офіційний сайт ВРЦіРО
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