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Заява Патріарха Київського і всієї Руси-України
Філарета
І сказав Каїн Авелю, брату своєму: [підемо в поле].
І коли вони були в полі, повстав Каїн на Авеля,
брата свого, й убив його. І сказав Господь [Бог]
Каїнові: де Авель, брат твій? Він сказав: не знаю;
хіба я сторож братові моєму?
Книга Буття 4:8-9
Дорогі брати і сестри, всі люди доброї волі!

З великим жалем зобов’язаний нині вголос сказати, що серед правителів світу цього, які
за фактом хрещення належать до Православної Церкви, виявися справжній новий Каїн
– не по імені, але по справах.

Справи ці свідчать, що згадуваний правитель, як і перший в історії братовбивця Каїн,
підпав під дію сатани.
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Зі Священного Писання ми знаємо, що два великих гріхи, вбивство і неправда,
знаходяться у тісній єдності між собою, адже начальником і натхненником обох є
диявол. Тому всякий, хто віддається цим гріхам, за словами Спасителя має батьком
своїм диявола: «Ваш батько є диявол; і ви хочете виконувати похоті батька вашого. Він
людиновбивцею був споконвіку і не стоїть в істині, бо істини немає в ньому. Коли він
говорить неправду, від себе говорить, бо він неправдомовець і батько неправди»
(Євангеліє від Іоанна 8:44) .

«Від усякого, кому дано багато, багато й вимагається, і кому багато довірено, з того
більше й спитають» – говорить Господь Ісус Христос (Євангеліє від Луки 12:48). В руки
згаданого правителя дана велика влада, але ми і весь світ є свідками того, що цю владу
він обернув не на творення добрих діл, а на зло.

Саме з його волі засоби масової інформації очолюваної ним країни вдень і вночі
багатьма мовами світу розповсюджують цинічну брехню про Україну, сіють ворожнечу
проти українського народу, проти нашого прагнення буди незалежними та будувати
власну суверенну державу, спонукають кровопролиття і вбивства на Донбасі.

Сам він говорить відверту і явну неправду: організовуючи та засилаючи в нашу
державу вбивць-найманців
– каже про «внутрішній конфлікт», до якого він
нібито не причетний; направляючи в Україну підлеглі йому війська – всюди публічно
заявляє, що цих військ немає. В той час, коли в Україні загиблих воїнів, захисників
Вітчизни, ховають як героїв – загиблих на Донбасі воїнів його країни ховають таємно,
ретельно приховуючи правду про обставини їхньої смерті.

Цей правитель цинічно бреше, кажучи, що очолювана ним країна не є стороною
конфлікту в Україні – хоча саме він зробив все для того, щоби розпалити цей конфлікт і
підтримувати його.

Наслідком таких його дій є численні жертви. Протягом останніх місяців щодня гинуть
військовослужбовці та добровольці, що захищають Україну від агресора, який любить
іменувати себе нашим братом. Від бойових дій страждають мільйони мирних жителів,
десятки тисяч вимушені рятуватися від війни втечею, сотні – загинули. Міста і села
Донбасу перетворюються на руїни.
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Бачачи це і, як Патріарх, несучи відповідальність перед Богом за православний
український народ, стверджую – найбільша провина за все це лежить на згаданому
правителі. В його волі і владі – негайно зупинити смерті та кровопролиття, але він
заради гордині своєї продовжує примножувати зло. Він називає себе братом для
українського народу, але насправді він за ділами своїми істинно став новим Каїном,
проливаючи братню кров та брехнею обплутуючи весь світ.

Декого його неправда вводить в оману і вони думають, що насправді цей правитель
захищає традиційні духовні та моральні цінності від руйнівної дії глобалізації. Але плоди
діл його, за якими Євангеліє закликає нас давати оцінку, свідчать про протилежне.

Тому спокушеним неправдою, а особливо православним, як в Україні, так і у всьому світі,
нагадую слова Спасителя: «Остерігайтеся лжепророків, які приходять до вас в одежі
овечій, а всередині – вовки хижі. По плодах їхніх пізнаєте їх. Хіба збирають виноград з
терня або смокви з будяків? Так усяке добре дерево і плоди добрі родить, а погане
дерево і плоди погані родить. Не може дерево добре плоди погані родити, ні дерево
погане плоди добрі родити. Всяке дерево, що не дає плоду доброго, зрубують і у вогонь
кидають. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх» (Євангеліє від Матфея 7:15-20).

Раніше вже багато разів звучали публічно заклики до цього правителя та його
поплічників – одуматися, припинити сіяння зла і смерті, розкаятися. Але здається, що він
залишається глухим до цих закликів і лише примножує зло, бо в нього, як в Іуду
Іскаріота, увійшов сатана.

Однак маючи надію на милосердя Боже до всіх грішників, зберігаємо ще сподівання і на
покаяння цього правителя та звертаємо до нього заклик мільйонів людей – зупиніться,
припиніть примноження неправди і вбивств, одумайтеся!

Бо своїми вчинками Ви відлучаєте себе від Православної Церкви і Бога, прирікаєте себе
на ганебний кінець цього життя і на вічне осудження до пекла – в житті майбутнього
віку. За всю кров, яку з Вашої волі пролито, і зло, за Вашим наказом вчинене, кара Ваша
буде такою, як кара братовбивці та неправдомовця Каїна – прокляття і вічне осудження.

Якщо не покаєтеся, на Вас справдяться слова Писання: «Він полюбив прокляття, воно і
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прийде на нього; не побажав благословення, – і воно одійшло від нього. Нехай він
одягнеться в прокляття, наче в одежу, і нехай увійде воно, як вода, в утробу його і, як
олива, в кості його; і нехай буде воно йому як одіж, в яку він одягається, і як пояс, яким
він завжди підперізується. Ось така відплата від Господа ворогам моїм і тим, що
говорять зло на душу мою!» (Псалом 108:17-20). Від цієї кари Вас може врятувати лише
щире покаяння, засвідчене ділами, а не улесливі слова залежних від Вас церковних
ієрархів на чолі з Патріархом очолюваної Вами країни.
Закликаю також віруючих в Україні молитися за справедливий суд і достойну відплату
від Бога цьому правителю. Не бійтеся його сили – бо перед силою Божою вона є ніщо, і
хоча стало серце його жорстоким, як серце давнього фараона, але і кінець сили його –
близький.

Згадайте, браття і сестри, слова Писання, і нехай серце ваше не має сумніву, що правда і
сила Божа переможе новітнього Каїна і нового фараона, з рабства якому виводить
Господь Україну. «Фараон наблизився, і сини Ізраїлеві оглянулись, і ось, єгиптяни йдуть
за ними: і дуже злякалися і заволали сини Ізраїлеві до Господа, і сказали Мойсеєві: хіба
немає гробів у Єгип¬ті, що ти привів нас помирати у пустелі? що це ти зробив¬ з нами,
вивівши нас з Єгипту? Чи не це саме говорили ми тобі в Єгипті, сказавши: залиш нас,
нехай ми будемо працювати на єгиптян? Тому що краще бути нам у рабстві в єгиптян,
ніж померти в пустелі. Але Мойсей сказав народу: не бійтеся, стійте – і побачите
спасіння Господнє, яке Він сотворить вам нині, бо єгиптян, яких бачите ви нині, більше
не побачите повік; Господь буде поборювати за вас, а ви будьте спокійні» (Книга Вихід
14:10-14).

Закликаю Боже благословення на Україну і наш побожний народ!

ФІЛАРЕТ,
Патріарх Київський і всієї Руси-України

5 вересня 2014 р.
Підписуйтесь на сторінку ІРС в Facebook і Twitter – експертний погляд на
законодавство і релігійне життя в Україні та світі.
Інститут релігійної свободи, Київ
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