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ЗВЕРНЕННЯ

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій

щодо утвердження миру та поступу українського суспільства
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Підтверджуючи свою позицію, викладену у Зверненнях
- щодо нормалізації суспільно-політичної ситуації в Україні з огляду на внутрішні та
зовнішні виклики
від 24.03.2014 року;
- щодо ситуації на Сході України від 09.07.2014 року;
- на підтримку благодійництва та волонтерської діяльності від 31.10.2014 року;
- про обов’язок допомоги у захисті Батьківщини від 10.02.2015 року;
- з приводу звільнення заручників на Сході України як прояву милосердя від
06.09.2016 року,

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликає всіх віруючих
продовжувати молитися за мир та благополуччя в Україні. Всіх причетних до
розпалювання військового конфлікту на Сході України закликаємо до пошуку
порозуміння та прагнення до миру, припинення штучного загострення ворожнечі через
поширення неправдивої пропаганди та інформаційних маніпуляцій. Закликаємо до
складання зброї тих, хто взяв її до рук незаконно, і тих, хто прийшов на українську землю
зі злочинними та загарбницькими намірами.

Війна руйнує та нищить, приносячи з собою лише біль і страждання. Жахливі події
останніх років на Донбасі мають спонукати всіх замислитися про цінність кожного
людського життя, яке не повинне ставати розмінною монетою у геополітичних амбіціях
жодної держави та у власних корисливих цілях. Усе суспільство і кожен громадянин
окремо – чи то політик, чи то релігійний діяч, чи то працівник ЗМІ – мають плекати
суспільний мир і злагоду, не допускати у своїх висловлюваннях мову ворожнечі, шукати
шляхи до примирення через діалог та взаємне прощення.

Ми звертаємось до людей, які проживають в зоні бойових дій і до яких ми приїхали, до
людей які страждають від війни, до людей, які опинилися на окупованих територіях та в
«сірій зоні», до людей, які пережили окупацію і визволення, та відчуваємо своїм
обовʼязком сказати про вас і запевнити, що ми є ті, хто хоче усім вам послужити, щоб ви
почували себе гідними громадянами та були огорнуті увагою і допомогою. Ми
щиросердечно готові вам послужити задля вилікування ран нанесених цією війною.

Ми знову звертаємося до міжнародного співтовариства з проханням зробити все
можливе для збереження територіальної цілісності, суверенітету і недоторканості
кордонів України, включаючи український Крим і Донбас. Сучасна система світової
безпеки ґрунтується на повазі до міжнародного права та суверенітету кожної держави,

2/4

Звернення ВРЦіРО щодо утвердження миру та поступу українського суспільства
02.11.2016 23:59

відтак ці основоположні принципи мають бути дотримані і відносно України. Адже до
цього часу на Сході України спостерігаються неприпустимі порушення прав людини,
захоплення у заручники і тортури, релігійно-вмотивовані переслідування та утиски
релігійних меншин, які мають нарешті припинитися та знайти своє відображення у звітах
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Релігія не повинна використовуватися як інструмент для штучного розпалювання
ворожнечі та ескалації конфлікту, а бути джерелом миру, порозуміння та любові. Ми як
глави церков і релігійних організацій звертаємось до наших віруючих для того, щоб
кожен своїм відповідним прикладом показав прагнення до миру та взаємного прощення,
виявляв повагу до представників інших конфесій.

Піднесення духовних цінностей у суспільстві є життєво важливим для України і умовою
позитивних перетворень фундаментального рівня. Ми закликаємо до духовного
оновлення кожного громадянина і кожної родини, що стане підґрунтям для оздоровлення
нації в цілому, побудови міцного морального фундаменту, перемоги над корупцією та
іншими людськими спокусами.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій високо цінує служіння українських
воїнів-захисників, а також військових капеланів і волонтерів на Сході України. На
сьогодні душпастирська опіка, моральна підтримка та практична соціальна допомога як
ніколи потрібні військовослужбовцям і членам їхніх сімей, а також багатьом мешканцям
Донбасу, спокій і безпеку яких забезпечують українські захисники.

Добродійність та взаємодопомога співгромадян здатні ще більше згуртувати українське
суспільство, зміцнити соціально-культурну ідентичність багатонаціонального народу
України.

Ми переконані, що налагодження широкого суспільного діалогу, співпраця між владою та
громадськістю у прагненні до необхідних змін та дотриманні основоположних прав
сприятимуть утвердженню миру, згуртуванню нації, виходу з економічної та політичної
кризи, проведенню життєво необхідних реформ.

Перебуваючи у Краматорську, ми памʼятаємо, що це українське місто, як і Словʼянськ з

3/4

Звернення ВРЦіРО щодо утвердження миру та поступу українського суспільства
02.11.2016 23:59

околицями, є територіями нашої Вітчизни, які були окуповані та стали визволені. Вони є
передвісниками перемоги миру над війною, правди над неправдою і добра над злом.

Просимо у Всемогутнього Бога миру для всього Українського народу!

Прийнято 2 листопада 2016 р. у Краматорську
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
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