
Обращение Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия к верным и гражданам Украины.

  Дорогие братья и сестры! Верные нашей Украинской Православной Церкви!

  Как Предстоятель Украинской Православной Церкви обращаюсь к вам и ко всем
гражданам Украины. Случилась беда. К величайшему сожалению, Россия начала
военные действия против Украины, и в это судьбоносное время призываю вас не
впадать в панику, быть мужественными и проявить любовь к своей Родине и друг к
другу. Призываю вас, прежде всего, к усиленной покаянной молитве за Украину, за наше
войско и наш народ, прошу забыть взаимные распри и недоразумения и объединиться
любовью к Богу и нашей Родине.

  

  В это трагическое время мы выражаем особую любовь и поддержку нашим воинам,
стоящим на страже и оберегающим и защищающим нашу землю и наш народ. Пусть Бог
их благословит и хранит!

  Отстаивая суверенитет и целостность Украины, мы обращаемся к Президенту России и
просим немедленно прекратить братоубийственную войну. Украинский и русский народы
вышли из Днепровской купели крещения, и война между этими народами – это
повторение греха Каина, который из зависти убил своего родного брата. Такая война не
имеет оправдания ни у Бога, ни у людей.

  Призываю всех к здравому смыслу, который учит нас решать свои земные проблемы во
взаимном диалоге и взаимном понимании, и искренне надеюсь, что Бог простит нам
наши грехи и мир Божий воцарится на нашей земле и во всем мире!

  
    

  + ОНУФРИЙ,
  Митрополит Киевский и всея Украины
  Предстоятель Украинской Православной Церкви
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    Звернення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія до
вірних та до громадян України.  

  Дорогі брати і сестри! Вірні нашої Української Православної Церкви! 

  Як Предстоятель Української Православної Церкви, звертаюся до вас та до всіх
громадян України. Сталася біда. На превеликий жаль Росія розпочала військові дії проти
України і в цей доленосний час закликаю вас не впадати в паніку, бути мужніми і
проявити любов до своєї Батьківщини і один до одного. Закликаю вас перш за все до
посиленої покаянної молитви за Україну, за наше військо і наш народ, прошу забути
взаємні чвари і непорозуміння та об’єднатися любов’ю до Бога і до нашої Батьківщини. 

  В цей трагічний час ми виражаємо особливу любов та підтримку нашим воїнам, які
стоять на сторожі та оберігають і захищають нашу землю і наш народ. Нехай Бог їх
благословить і береже! 

  Відстоюючи суверенітет та цілісність України, ми звертаємось також до Президента
Росії та просимо негайно припинити братовбивчу війну. Український і російський народи
вийшли із Дніпровської купелі хрещення і війна між цими народами це повторення
Каїнового гріха, який по заздрості убив свого рідного брата. Така війна не має
виправдання ні у Бога, ні у людей. 

  Закликаю всіх до здорового глузду, який навчає нас вирішувати свої земні проблеми у
взаємному діалозі та взаємному розумінні, і щиро надіюсь, що Бог простить нам наші гріхи
і мир Божий запанує на нашій землі та у всьому світі!

   

  
    

  + Онуфрій,
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  Митрополит Київський і всієї України
  Предстоятель Української Православної Церкви
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