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Заява Патріарха Київського і всієї Руси-України
Філарета

У центрі Києва ллється кров, є важко поранені та вбиті.

Церква не раз за останні три місяці повторювала три речі, необхідні для виходу з кризи:
зупинення насилля, результативний діалог сторін, політичний компроміс.

Натомість відбувається ескалація насильства, діалог не приносить позитивних наслідків,
події свідчать про небажання знаходити порозуміння.

Церква не може замість політичних, державних та громадських діячів вивести Україну з
кризи. Але ми маємо обов’язок сьогодні знову повторити: негайно припиніть насилля!

Пам’ятайте – за кожного вбитого, кожного скаліченого, кожного безпідставно
переслідуваного винними буде особисто дано відповідь перед Богом. Бог знає кожного,
хто безпосередньо чинив зло, Бог знає кожного, хто закликав до чинення зла, хто
віддавав злочинні накази. За зло Бог карає, і цього покарання не уникне ніхто!

Повторюю слова, сказані майже місяць тому безпосередньо до Президента, як
найвищого керівника державної влади та лідера політичної сили, яка має більшість у
парламенті: законом і займаною посадою Вам дано найбільше влади і повноважень в
країні, тому і міра Вашої відповідальності – найвища. Як віруюча людина згадайте слова
Господа Ісуса Христа: блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться
(Євангеліє від Матфея 5:9). Спаситель також говорить: всі, хто взяли меч, від меча і
загинуть (Євангеліє від Матфея 26:52). Закликаю Вас обрати блаженний миротворчий
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шлях, а не шлях застосування сили! «Від усякого, кому дано багато, багато й
вимагається, і кому багато довірено, з того більше й спитають» (Євангеліє від Луки
12:48).

Ще раз закликаю Президента, керівників опозиції та громадських активістів відкласти
звинувачення та негайно відновити переговори і досягти позитивного результату.

Молюся за упокій вбитих і за вилікування поранених. Закликаю Боже благословення на
всіх, хто прагне миру та добра незалежній соборній Україні!
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