ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

У Черкаској области Украјине представник локалних
власти реметио освећење храма

Сектор за информисање ОСЦП-а, 05.07.2022. Председник Шрамковске уједињене
територијалне заједнице прекинуо је велико освећење новог храма Украјинске Православне
Цркве у селу Кононовка у Черкаској области Украјине, пише Православни живот.

Дана 2. јула 2022. године, митрополит черкаски и каневски Теодосије, свештенство драбовског и
золотоношког благочинија, дошли су у храм посвећен Светом Николају Чудотворцу да изврше чин
освећења, а дошли су и парохијани, који су подигли храм заједно са настојатељем јерејем Игором
Басјуком. Међутим, шеф територијалне Шрамковске заједнице Анатолиј Куља, лично је блокирао
улаз у нови храм са малом, али бучном групом подршке.

Он је навео да су „за време ратног стања забрањена било каква масовна дешавања, укључујући
и верска“, а на негодовање парохијана позвао их је да се разиђу. Све се то дешавало у позадини
непријатељских повика групе активиста.

Позвана полиција није интервенисала у инциденту, мирно је посматрала кршење права верујућих
грађана Украјине. Парохијани су могли да склоне прекршиоце закона и да уђу у храм да врше
богослужења, али митрополит Теодосије их није благословио на то, рекавши да „дом Божији треба
да се освешта у миру и слози, а не уз нечије псовке, макар оне и не зависиле од нас“.

Како је саопштила Унија православних новинара, позивајући се на настојатеља парохије, чак ни
после архипастирског позива поглавара Черкаске епархије није престала агресија људи који су
ометали службу. Они су наставили да вређају свештенике пред парохијанима и малом децом, која
су доживела трауму због онога што су видела. Сергије, млађи ипођакон митрополита Теодосија,
пренео је своје утиске. Један тринаестогодишњи тинејџер је доживео велики стрес када је видео
да је његов отац, свештеник, закључан у храму, а да у сваком тренутку у храм може да упадне
бесна руља да линчује свештенство.

Док су се „активисти“ на улици препирали са верницима Украјинске Православне Цркве,
свештеници који су остали у затвореном храму служили су молебен Светом Николају Чудотворцу,
након чега су одлучили да одслуже Свету Литургију. Услед немогућности да обезбеде приступ
позваном свештенству и парохијанима у храм, причешћивали су их кроз прозор.

Литургијска појања су непрестано прекидали узвици окупљене масе. „Активисти“ су отворено
изјавили да не желе да се моле и да им богослужење није потребно, узвикујући стереотипне
антицрквене пароле.

„Стојећи на улици, доживљавајући снажан емоционални шок, људи су се молили и плакали“,
рекао је настојатељ храма, свештеник Игор Басјук. Заједница Николајевског храма не губи наду у
покајање оних који су реметили службу, и у то да ће парохијани храма ускоро поново моћи да
поделе радост заједничке молитве са свештенством.

„О чињеници злочина који се догодио уз учешће службеног лица – председника УТЗ-а, који је,
као део групе особа, прекршио уставна права и слободе грађана Украјине и низ чланова закона,
укључујући и Кривични законик, као и на чињеницу да полиција није реаговала приликом
извршења кривичног дела (чл. 367 КЗ), Тужилаштву, Управи полиције и Служби безбедности
Украјине биће поднете одговарајуће пријаве“, наводи се у прес-служби Черкаске епархије.

Истиче се да је ситуација у селу Кононовка још једном показала „да је Црква Христова увек била,
јесте и да ће бити прогоњена од стране људи века овог, упркос њеним добрим делима и погледу
на свет, који ће заузимати у друштву.“

Извор: https://mospat.ru/sr/news/89451/
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