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26-го квітня 2016 року Божого

Звернення Єпископату Української Православної Церкви в Канаді
в 30-і роковини Чорнобильської катастрофи
Всечесне духовенство, і улюблені вірні Української Православної Церкви в Канаді!
Слава Ісусу Христу!
В дні Страсного тижня перед Святим Воскресінням ми поминаємо страждання нашого
Господа і Спасителя Ісуса Христа. Під час цього тиждня ми також пригадуємо страждання
українського народу тридцять років тому 26-го квітня 1986 р.Б., коли вибухнув реактор
четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції – це найбільша екологічна
катастрофа світу 20-го століття та однією з найбільших катастроф в історії людства. Вона
вплинула на життя мільйонів людей і майбутніх поколінь. Наслідки аварії були безліч.
Радіоактивне ураження вплинуло на здоров’я населення і забруднило навколишнє
середовище, сільськогосподарські землі, і водні ресурси, та спричинило інших негативних
наслідків.
Тридцяті роковини Чорнобильської катастрофи закликають людство осмислити своє
відношення до навколишнього середовища, і до використання природних ресурсів. Для
Святої Православної Церкви навколишній світ – дар Божий, який Творець нам освятив. За
ініціативою Вселенського патріархату було призначено 1/14 вересня за православним
календарем всезагальним днем молтиви за природу. Його Всесвятість Вселенський
Патріарх Варфоломій пояснив призначення цього дня: “В цей день ми особливо благаємо
Всевишнього Бога, щоб він освятив Своє творіння так, щоб людське життя в ньому могло
би бути радісним і плідним. Бо ми, людство, пригнічуємо природу, що спричиняє
непередбачені і небажані зміни в кліматі і у навколишньому середовищі, що негативно
відбивається на її нормальному функціонуванню з належними наслідками для самого
життя”. Більше того, Вселенський патріархат розпочав серію екологічних заходів щодо
збереження екології планети, організуючи чисельні екологічні конференції, та невтомно
висвітлюючи екологічну ситуацію в світі. Разом з тим, Чорнобильська катастрофа –
важливий урок як для українського народу так і для всього світу про можливі наслідки, які

можуть відбутися, коли ми ставимо наше необмежене споживацтво за матеріальними
речами перед відповідним доглядом над природними ресурсами, які Бог нам доручив.
Чорнобильська аварія також показовий урок про її наслідки для людства. Від аварії
постраждало 7% населення України, що становить більше 3 млн. осіб. Деякі люди
постраждали від променевих захворювань, деякі зазнали радіоактивне ураження, і багато
інших були переселенні, втративши свої доми і працю. Аварія на Чорнобильській АЕС
наочно свідчить про те, що жадібність небагатьох, не тільки може завдати довготривалі
шкоди навколишньому природному середовищу, а й величезні страждання для мільйонів
людей.
Президент України оголосив 2016 рік роком вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи. Тому
ми приєднуємося до наших братів і сестер у Христі в Україні і по всьому світі в молитві за
вічну пам’ять мужніх рятувальників, які віддали своє життя в перші дні після вибуху, а
також за багатьох невинних жертв, які постраждали від променевих захворювань. Ми також
молимося за здоров’я тих, хто вижив, і страждає від тяжких наслідків аварії.
Отже, тема страждання, яке ми споминаємо на Страсному тижні, Христа на хресті,
залишається свіжою раною для страждаючого українського народу, який і досі страждає
хоч минуло тридцять років від катастрофи на Чорнобильській АЕС.
Бо Ти Добрий і чоловіколюбний Бог єси, і Тобі славу возносимо, Отцю і Сину і
Святому Духові, нині і повсяк час, і на віки вічні. Амінь.
З архипастирським благословенням,
† ЮРІЙ, Митрополит
† ІЛАРІОН, Єпископ
† АНДРІЙ, Єпископ

