
Різдвяне Послання Єпископату Української Православної 

Церкви Канади у 2022 - 2023 році Божому 

Всечесному Духовенству, в Христі Дияконству, і всім вірним 

УПЦК 

Христос Рождається! 

З ласки Божої, ми знову сподобились  святкувати  і у цьому 

2023 році  великий празник нашої віри – Різдво  Господа і Спаса 

нашого Ісуса Христа і Ангели знову співають : «Слава Богу на 

висоті, і на землі мир, в людях благовоління» ( Лк 2:14).   

Наші серця переповнені великою духовною радістю, «яка не 

бувала», бо людство , яке було в темряві гріха, смерті і відчаю, 

сьогодні отримало Спасителя, отримало сповнення старозавітних 

пророцтв про Месію, небо примиряється з землею, людина з Богом 

через народження Сина Божого, « небо і  земля нині торжествує, 

Ангели і люди весело празнують».   

Та на жаль не всі у цьому світі славлять Бога, ні словами , ні 

своїми ділами, не потребують Бога у своєму житті, деякі 

сумніваються, що Бог існує, інші навіть вважають, що якби Бог 

існував, то таке зло не творилось у світі.  Але зло у цьому світі не від 

Бога. Господь наш Ісус Христос  з великої любові « до нас людей і 

ради нашого спасіння зійшов з небес і воплотився від Духа Святого 

і Марії Діви і став чоловіком» (Символ Віри), щоб постраждати, бути 



розп’ятим і воскреснути, щоб перемогти зло, гріх і смерть, дарувати 

вічне життя   мир всім хто в Нього вірить і виконує Його заповіді.   

Та на жаль Ангельське сповіщання – « і на землі мир» не хочуть 

чути сили зла на землі, як  не чув цар Ірод в часи народження 

Спасителя на землі більше 2000 років тому. 24 лютого 2022 року 

розпочалася безбожна і диявольська війна  Російської Федерації 

проти багатостраждальної матері нашої України. Українська армія  

героїчно захищає  свій народ і рідну землю від жорстокого агресора.  

Російський окупант приносить страждання, плач, біль, звіряче 

насильство, терор і смерті, знищуючи інфраструктуру держави, 

обрікаючи мільйони людей на темноту і холод.  

Наш Спаситель народився не в царських палатах, не в комфорті 

і теплі, але в печері між тваринами, між людьми йому не найшлося 

місця,   бо ніхто не прийняв в дім Діву Марію і праведного Йосипа і 

в готелі не найшлося їм місця, коли вони подорожували до Віфлеєму 

згідно наказу царя Августа про перепис населення. Тільки народився 

маленький Ісус цар Ірод вже бачив в Ньому небезпеку для свого 

царювання і наказав вбивати всіх немовлят до двох років, що 

вимусило Діву Марію і з праведним Йосипом і маленьким Ісусом 

втікати в безпечне місце до Єгипту. Терпіння, переслідування, 

страждання і небезпеки з перших днів приходу на світ чекали нашого 

Спасителя ще Новонародженим Дитятком, він стає біженцем з рідної 

землі, а  Хрест і розп’яття чекали його в кінці Його земного життя.   



Ми особливо молимося до Новонародженого Спасителя, який 

багато перетерпів за всіх нас,  за невинних, мирних жертв страшних 

обстрілів і бомбардувань  і біженців , сотні тисяч родин з дітьми, які    

покинули українську землю через смертельну небезпеку від 

сучасних Іродів, які вбивають  невинних дітей  чи можуть вбити. 

Багато з них, як маленький Ісус найшов прихисток від небезпеки 

смерті в Єгипті,  найшли прихисток на гостинній канадській землі.  

Дорогі отці, браття і сестри,  

Ми закликаємо вас  гостинно відкрити двері наших церковних 

родин, надавати всю необхідну духовну і матеріальну допомогу 

потребуючим біженцям з України, особливо родинам з дітьми в  

нашій святій Українській Православній Церкві Канади.  

Ми палко молимося, щоб Всемилостивий Господь вислухав 

наші молитви і заступництвом Своєї Матері дарував мир Україні і 

перемогу над ворогами.  Зло ніколи не переможе добро, темнота не 

переможе світло, а гріх ніколи не переможе святість, а смерть ніколи 

не переможе життя, тому що народився Спаситель, який є джерелом 

життя і безсмертя, який переміг пекло і його сили.   

Нехай Новонароджений Господь ниспошле всім вам  дар 

терпеливості та витривалості, укріпить всіх вас нести нас земний 

хрест, щоб ми подолали всі перешкоди і біди.  



Ще раз вітаємо вас з великим празником Різдва Христового і 

молитовно бажаємо, щоб мир оспіваний Ангелами на Різдво  ( Лк 

2:14) запанував в  ваших душах і серцях  , в наших церковних 

родинах , в Україні і  по усьому світі.  

З палкими молитвами за всіх вас 

+ Іларіон 

Архієпископ Вінніпегу  і Центральної єпархії 

Митрополит УПЦК 

+ Андрій 

Єпископ Торонто і Східної єпархії 

    

 

 

  

 

 

   

 

 



 

 

 


