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ЗАЯВА
Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій
у зв’язку з рішенням Ради Федерації Федерального
Зібрання
Російської Федерації від 1 березня 2014 року

1 березня 2014 року Рада Федерації Федерального Зібрання РФ за поданням
Президента Росії дала згоду на застосування російських військ в Україні. Введення
військових сил іншої держави на територію України є загрозою не тільки для нашої
країни, але й для миру та спокою на Європейському континенті загалом.
Ми закликаємо владу Росії відмовитися від військового та іншого, не передбаченого
міжнародним правом та двосторонніми угодами втручання у внутрішні справи України.
Російські можновладці мають усвідомити свою відповідальність перед Богом і перед
людством за можливі непоправні наслідки військового конфлікту на українській землі.
Український народ має дружні, братні почуття до російського народу. Громадяни
України не бажають розпалювання ворожнечі. Ми хочемо і надалі будувати з Росією
братні відносини як суверенна, незалежна держава.
Ще раз засвідчуємо визнання легітимними сформованих Верховною Радою України
органів державної влади та призначених Головою Верховної Ради України, в.о.
Президента України О. Турчиновим та Урядом України посадових осіб.
Ми звертаємося до міжнародного співтовариства з проханням зробити усе можливе для
збереження миру в Україні та збереження територіальної цілісності, суверенітету і
недоторканості кордонів Української держави. Підрив миру і стабільності в Україні
загрожує зруйнувати всю сучасну систему світової безпеки. Тому слід вжити всіх
заходів, щоби в Україні внаслідок введення іноземних військ не розгорілася війна.
Церкви та релігійні спільноти України – з українським народом. Закликаємо усіх до
посиленої молитви за нашу Батьківщину.
Нехай Господь береже всіх нас!
+ Онуфрій
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Головуючий у ВРЦіРО,
Митрополит Чернівецький і Буковинський УПЦ,
Місцеблюститель Київської митрополичої кафедри

2 березня 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
www.irs.in.ua
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