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9-го Березня 2016 року

Звернення Єпископату Української Православної Церкви в Канаді
у підтримці Надії Савченко
Всечесне Духовенство, і улюбнені вірні Української Православної Церкви в Канаді!
Слава Ісусу Христу!
Сьогодні 9-го березня, 2016 року Божого ввесь світ приєднується до акції Global Day
#FreeSavchenko, щоби підтримати Надію Савченко, cтарший лейтенант Сухопутних військ
Збройних Сил України. Це всесвітна акція закликає кремлівську владу негайно звільнити
Надію, яку незаконно тримають у неволі з червня 2014 р., і судять її за фальшивими
звинуваченнями. В день 9-го березня – останнє перед вироком Надії відбулося засідання
суду в якому відбулися численні порушення людських прав і судового процесу. Чимало
демократичних країн та міжнародних організацій засудили звинувачення проти Надії та
визнали суд над нею політично мотивованим. Символічно, що цей день співпадає з днем
народження великого українського поета Тараса Шевченка, який писав про боротьбу
українського народу за свою незалежність і свободу.
Після анексії Криму весною 2014 р. та початку російської агресії на сході України, як і інші
патріоти України, Надія пішла воювати у добровольчому батальйоні проти підтриманих
Росією терористів. Її взяли у полон 17 червня 2014 р., і незаконно вивезли в Росію. Осінню
того вона була обраною народним депутатом України, і також була призначена Верховною
Радою делегатом Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Минулого року Надія об’явила голодівку протягом трьох місяців в знак протесту проти її
незаконного затримання, і для того, щоб звернути увагу суспільства на її ситуацію. 4
березня 2016 р. вона знову об’явила голодівку – відмовляючись повністю від їди і від води
– в знак протеста за її арешт Росією. Такими діями Надія бажає показати світові, що агресор
проти України являється тоталітарний режим, який не поважає людських прав і свобід, і
нехтує міжнародними законами.
Канада, визнана світом як захисник людських прав і як демократична держава, яка
основується на християнських цінностях і повагою до людьського життя. Ми підтримуємо
заклик канадського уряду до російської влади за негайне звільнення Надії. Ми також

звертаємося до канадських інституцій і міжнародних організацій людських прав прийняти
всі необхідні міри, які б забезпечили свободу Надії Савченко. Ми теж звертаємо увагу
наших канадських спів-громадян на те, що ситуація Надії має значення для кожного з нас
далеко за межами України. Як країна демократичних принципів і оборонця людських прав,
ми не можемо стояти осторонь, коли в іншій країні звершують грубі насильства проти своїх
громадян, сусідів і проти людства. Закривати очі на це і бути байдужим – це значить стати
учасником цих несправедливих вчинків.
Надія Савченко являється політичним вязнем. Її сила-воля і смиливість перед
несправедливостями зробили її символом надії України. Вона також стала маяком спротиву
проти порушення міжнародних людських прав, і вона викриває той політичний режим, який
не цінує і не поважає людське життя. Її сміливість, мужність, і гідність в умовах фізичних і
психологічних карань, виявилися джерелом натхнення для її спів-громадян і для
пригноблених цього світу.
Ми закликаємо духовенство і вірних УПЦК приєднатися до наших братів й сестер на рідній
українській землі і по всьому світі в молитві за здоров’я і солідарність з Надією Савченко
під час Святої Літургії і в їхніх домашніх молитвах. Ми також просимо молитися за потіху
і підтримку родини Надії – її маму Марію та сестру Віру, які переживають за життя Надії і
невтомно змагаються за її негайне звільнення з тюрми.
У парафіях УПЦК під час богослужінь благословляється на Потрійній ектенії виголошувати
додаткове прохання за полонених українців:
“Ще молимось за свободу, милість, здоров’я і спасіння всіх рабів Твоїх, наших братів
і сестер у неволі, у полоні та ув’язнені в Росії, у Криму і на Донбасі; Владико Христе
Боже наш, що бідного визволяєш від насильника і рятуєш безпорадного, вислухай нас
і помилуй”.
Бо Ти єси Цар миру і Спас душ наших,і Тобі славу возсилаємо Отцю, і Сину, і Святому
Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
З архипастирським благословенням,

† ЮРІЙ, Митрополит
† ІЛАРІОН, Єпископ
† АНДРІЙ, Єпископ

