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To the Beloved-of-God Pastors, Venerable Monastics, and all the Faithful Children of the Ukrainian Orthodox Church
in
the Diaspora
and просвітімось
in Ukraine, люди! Пасха Господня Пасха! Бо від смерти до життя, і від землі до Небес
“Воскресіння
день,
Христос Бог нас перевів, що пісню перемоги співаємо.” (Канон Пасхи)
“It is the day of Resurrection, let us be illumined O people! Pascha, the Lord’s Pascha; for Christ God has led us from
death unto life, and from earth to heaven, as we sing a song of victory.” (Paschal Canon)
Високопреподобні і преподобні отці! Дорогі брати і сестри!
Very Reverend and Reverend Fathers! Dear Brothers and Sisters!
ХРИСТОС ВОСКРЕС !
Christ is Risen!
Сьогодні радіє і торжествує видимий і невидимий світ, сьогодні голоси людей поєднуються з голосами святих
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прославляють
Воскреслого
з мертвих
світу.
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opened to us the path to eternal and blessed life. He, as the Sun of Righteousness, shines His Divine Radiance
upon the entire universe, pouring out the rays of His salvific light on all who with faith and love approach Him.
Святий Григорій Богослов у своєму пасхальному слові говорить: “Пасха - це празників празник і торжество
торжеств,
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настільки
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the feast of feasts and
the festival of festivals, which outshines all other solemnities as much as the sun outshines the stars.”
Нещодавно весь православний світ переживав події Страстної седмиці. Всі ми,православні християни
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землі. and crucified upon the Cross. It seemed that death, hatred, and evil had triscourged,
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upon,
umphed. Some believed that the Saviour would have no followers, for He was no longer among the living.
Але як бачимо Христос Своїм Воскресінням переміг ворога роду людського, зруйнував ворота пекельні
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But we seeсмерть
that Christ,
through
His Resurrection,
victorious
over the enemy of the human race, He destroyed
the gates of hell, “by death He trampled down death,” and opened to us the doors of the Heavenly Kingdom.
Своїм Воскресінням Христос засвідчив своє Божество і дав нам запоруку нашого майбутньго воскресіння.
By His Resurrection Christ showed forth His Divinity, and offered us the promise of our own future resurrection.
Воскресіння Христове - це основа нашої віри, а Віра є найважливіша і потрібна в житті кожної людини.
The Resurrection of Christ is the foundation of our faith, and faith is that which is most important and necessary in
Саме через Воскресіння Христове утвердилася віра апостолів, яка відновила їх Духом Святим і дала їм силу
the life of every person. The faith of the apostles was strengthened by the Resurrection of Christ, which was renewed
і надхнення проповідувати слово Боже і утверджувати Церкву Христову на землі.
in them by the Holy Spirit and gave them the strength and inspiration to preach the word of God, and to establish the
Church of Christ on earth.
Святі апостоли про Воскресіння Христове говорять як про подію не лише в земному житті Спасителя але і в

житті кожного із нас, хто приймає Пасхальне благовістя: “ А коли живе у вас Дух Того, Хто воскресив Ісуса
із мертвих, то той хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через Свого Духа, що живе у
вас” (Рим. 8, 11).
Своєю хресною смертю Христос звершив очищення гріхів, усього роду людського. Воскресіння Спасителя
дарувало кожному із нас вічне життя. Але однієї лише віри у страждання і Воскресіння Ісуса Христа
недостатньо.Необхідно, щоб наше земне життя у всіх його проявах було у тісному єднанні з Богом. Святий
апостол Павло навчає нас:”Бо коли ми з’єдналися з Ним подобою смерті Його, то повинні бути з’єднані
і подобою Воскресіння, знаючи те, що давній наш чоловік був розп’ятий з Ним, щоб знищене було тіло
гріховне, щоб нам не бути вже рабами гріха (Рим. 6:5-7).
Наше земне життя і наше ставлення до Бога і до ближнього, повинно носити на собі печать нерозривного
єднання з Господом Богом. Св.Іоан Богослов говорить:“Хто Мені служить, нехай Мене наслідує, і де Я, там і
слуга Мій буде” (Ін 12,26).
Cпоглядаючи на реальний стан речей в світі ми бачимо духовно-моральний занепад людства. В світі панує
ненависть і жорстокість, яка супроводжується вбивствами і війнами. Сучасна людина обирає матеріальні
цінності, відкидаючи духовні. Тому незабуваймо про нашу молодь і дітей закликаймо їх до рідної Церкви
і до Бога. Бо вони є наше майбутнє. Нехай Воскреслий Христос допоже всім нам перемогти гріх і стати на
дорогу спасіння.
В цьому році ми будемо відзначати 100-літній Ювілей нашої УПЦ в Канаді і УПЦ в Америці. Згадаймо у своїх
молитвах всіх фундаторів, жертводавців і будівничих наших храмів і стараймося продовжувати їхню працю
на користь Святої Церкви.
Дорогі браття і сестри! Святий євангелист Іван Богослов пише, що першими словами Христа-Спасителя
своїм учням після воскресіння з мертвих були „Мир Вам” (Ів.20,19). І ми повинні прийняти їх сьогодні з
особливим почуттям, бо саме миру і спокою потребує сучасний світ.”Коли ми згубимо мир-то будемо
ворогами тим,котрі почули від Христа-Мир Вам”-каже Св.Іоан Золотоустий.
Тому стараймося зберігати цей мир і своїми молитвами просити Воскреслого Христа, щоб Він запанував в
Україні, в наших громадах, родинах, сім’ях і найголовніше в душах кожного з нас.
У це величне свято Святої Пасхи Господньої ми молитовно просимо Воскреслого Христа Спасителя і Бога
нашого, щоб Він Благословив наш український народ і подав йому єдність, мир, духовне і економічне
зростання.
Нехай Воскреслий Христос зміцнить нашу віру, наповнить наші серця духовною радістю, примножить
любов , щоб у всій повноті ми змогли насолодитися радістю світлих Пасхальних днів.
Благословення Воскреслого Христа нехай буде з усіма Вами!
Воістину Христос Воскрес!
З архипастирським благословенням,
† ЮРІЙ, Митрополит Української Православної Церкви Канади
† АНТОНІЙ, Митрополит Української Православної Церкви США і в Діаспорі
† ЄРЕМІЯ, Архиєпископ Української Православної Єпархії Бразилії та Південної Америки
† ДАНИЇЛ, Архиєпископ Української Православної Церкви США і Західної Європи
†ІЛАРІОН, Єпископ Української Православної Церкви Канади
† АНДРІЙ, Єпископ Української Православної Церкви Канади

