Вітальне слово з нагоди Дня міліції
голови Синодального відділу Української Православної Церкви із
взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями
України
Шановні ветерани і співробітники органів внутрішніх справ
України!
Від щирого серця вітаю вас з Днем міліції України!
Ви вибрали собі нелегку, але почесну професію вартового Закону.
На вас покладено відповідальну і шляхетну місію - захищати життя і
здоров'я людей, їх права і свободи, інтереси держави і суспільства від
протиправних посягань, боротися зі злочинністю, зберігати мир і спокій у
країні. Нелегкі трудові будні вимагають від кожного з вас високого
професіоналізму, спеціального вишколу, компетентності, самовідданості і
хоробрості, повної віддачі сил і постійної готовності до самопожертви
заради тих, хто потрапив у біду.
Сьогодні, коли Україна переживає напругу, хочеться думати і
говорити про мир. Ніхто не цінує його краще, ніж той, хто був на війні чи
пережив її. І ніхто не може закликати до нього авторитетніше, ніж той,
кому довелося його захищати.
На жаль, останнім часом про міліцію говорять і пишуть відверто
негативно. І, звичайно, не тому, що в ній служать апріорі негідні люди.
Всі ви - чиїсь діти, чоловіки, батьки і брати, кожного - хтось любить,
більшість із вас має сім’ї, усіх - Бог створив для вічності і за всіх пролив
Свою Пречисту Кров на хресті. Безсумнівно, міліціонери повинні
виконувати накази, і не в моїй компетенції обговорювати їх, ставити під
сумнів і, тим більше, закликати до непослуху, непокори. Але як духовний
наставник православних правоохоронців я зобов’язаний нагадати вам,
що все робити у своєму житті, в тому числі і виконувати накази,
необхідно розсудливо, з високим почуттям відповідальності перед своїм
сумлінням і перед Богом, у будь-якій ситуації. Міліціонерам слід
пам'ятати, що не завжди вам доводиться протистояти лише хуліганам,
лиходіям, злочинцям, а буває й таке, що справу доводиться мати зі
звичайними, мирними громадянами.
Однозначно, будь-яке силове протистояння або сутички між
співвітчизниками, громадянами однієї держави, особливо, коли це
супроводжується кровопролиттям, є немислимим у духовно і морально
здоровому суспільстві.
У ці дні особливо актуально для всіх нас, громадян України, звучить
євангельська мудрість, про яку нам нагадав Предстоятель Української
Православної Церкви Блаженніший Митрополит Київський і всієї України
Володимир: «Усяке царство, що розділилося в собі, спустошиться; і всяке
місто чи дім, що розділився у собі, не встоїть» (Мф. 12, 25).

Ще раз бажаю вам, дорогі ветерани, усьому особовому складу
Міністерства внутрішніх справ України та вашим родинам доброго
здоров’я, духовної кріпості, бадьорості, добра та Божого благословення!
З повагою,
20 грудня 2013 р.
+АВГУСТИН,
митрополит Білоцерківський і Богуславський,
голова Синодального відділу
Української Православної Церкви
із взаємодії зі Збройними Силами
та іншими військовими
формуваннями України

