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Начальнику управління
Служби безпеки України
у Кіровоградській області
генерал-майору Аркуші О.М.
Шановний Олег Миколайович!
З Інтернет видання «Точка доступу», де подано Ваше звернення до
жителів Кіровоградщини, нам стало відомо про ваше занепокоєння подіями
навколо Свято-Успенського храму м. Кропивницький, і в тому числі іміджем
нашої країни на світовій арені, та соціальною напругою у суспільстві, які
пов’язані з міжконфесійними конфліктами.
З цього приводу повідомляємо вам офіційну позицію Управління
Кіровоградської єпархії.
Релігійні громади, що входять до складу Кіровоградської єпархії
Української Православної Церкви також занепокоєні ситуацією, яка склалася
навколо Української Православної Церкви через використання в політичних
проектах та надання з боку окремих посадових осіб держави та державних
органів прямих привілеїв новоствореній церковній структурі, яка іменує себе
Православною Церквою України, але не є визнаною жодною з Православних
Церков світу, окрім Константинопольського патріархату, який є співавтором
даного проекту.
Українська Православна Церква є історичною Церквою українського
народу та проповідує євангельські істини милосердя, доброти, смирення.
Єпископат та духовенство завжди в своїх проповідях закликають до миру та
спокою в нашій многостраждальній державі, проповідуючи любов та повагу
до свого ближнього. Я особисто та клірики ввіреної мені єпархії молимось за
наш український народ, за владу, яка має відстоювати права та інтереси всіх
без виключення громадян та військо, що боронить нашу країну та захищає її
суверенітет. А відтак ми не є і не можемо бути джерелом нагнітання
соціальної напруги в суспільстві.
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Запевняємо вас, що духовенство Кіровоградської єпархії та прихожани
наших храмів, будучи реальними патріотами, проводять різні заходи з метою
соціальної підтримки літніх та нужденних людей, а також духовнопатріотичного виховання молоді, намагаючись підняти імідж нашої країни та
її авторитет.
З свого боку звертаємо Вашу увагу на наше занепокоєння щодо
поведінки агресивно налаштованих прихильників Православної Церкви
України, що виражається в ненависті на релігійній основі по відношенню до
священників та вірних Української Православної Церкви, про що
неодноразово повідомляється в засобах масової інформації. Також звертаємо
Вашу увагу, що подібна ненависть з боку прихильників ПЦУ підігрівається
окремими представниками державної влади, держслужбовцями та
службовими особами органів місцевого самоврядування, що полягає в
закликах та пропаганді переходити з УПЦ в ПЦУ та як наслідок діє на людей
як підбурювання до захоплення храмів УПЦ. Саме така їх політика на
сьогоднішній день і створює соціальну напругу в суспільстві та як наслідок
негативно впливає на імідж нашої країни на світовій арені. В засобах масової
інформації окремі народні депутати, сільські голови та інші представники
влади неодноразово заявляли, що прихильники УПЦ є московськими
агентами, офіцерами ФСБ або членами ще якихось інших спецслужб
Російської Федерації.
Я відповідально заявляю, що жоден зі священиків ввіреної мені
Кіровоградської єпархії не може бути об’єктом подібних звинувачень. Всі
вони є громадянами України, щирими українцями і патріотами своєї
Батьківщини, а також вірними і ревними пастирями Української
Православної Церкви.
А тому просимо Вашої справедливої реакції на можливі дії осіб, які
пов’язані з вищенаведеними звинуваченнями та закликами по захопленню
храмів УПЦ, а особливу увагу приділити службовим особам різних рангів,
які провокують громадян до таких дій. Зі свого боку заявляємо, що ми також
маємо право на захист своїх прав та інтересів у відстоюванні нашої
Православної віри, Церкви та храмів, що Їй належать. При цьому запевняємо
Вас, що даний захист буде здійснюватись на підставі Конституції України,
діючого законодавства України та положень Соціальної концепції
Української Православної Церкви.
Підносячи молитви за нашу Богом бережену Україну, сподіваємось на
Вашу об’єктивність щодо оцінки ситуації, яка склалась навколо Української
Православної Церкви в нашому регіоні.
З повагою,

МИТРОПОЛИТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ І НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ
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