Великоднє Послання

Постійної Конференції
Українських Православних Єпископів
поза межами України
у 2014 році Божому

Всечесному Духовенству, в Христі Дияконству, Преподобному Чернецтву і Всім Вірним
Української Православної Церкви поза межами України і на її рідних землях,

“ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!”

Вже близько двох тисяч років звучать ці слова з невимовною радістю і духовною силою з
уст мільйонів християн по цілому світі.
Воскресіння Христове стало подією, яка назавжди змінила їх життя і наповнило смислом і
надією на майбутнє. Свята Православна Церква називає Пасху празником празників і
торжество із торжеств (Великодня Утреня, Ірмос 8). Пасху Христову святкує все
християнство, але тільки Православна Церква святкує його так світло і зворушливо,
виражаючи своїми пасхальними богослужіннями глибоку духовну радість і тріумф
перемоги життя над смертю.
Для православного християнина святкування Воскресіння Христового найважливіша
подія в особистому житті, бо навіть власний день народження і день смерті вже мають
інше значення і важливість. Своїм Воскресінням Христос переміг смерть і людині
даровано вічне життя. Святий апостол Павло пише: “Якщо Христос не воскрес, то й
проповідь наша даремна, даремна і віра наша” (1 Кор.15:14). Без Воскресіння Христового
не існувало б Церкви Христової, спасіння було б неможливим, віра даремна, не було б
надії, вічність недоступна, християнство б існувало як філософська школа з своїм
Учителем для обмеженої кількості учеників.

Бог не покинув нас сиротами в цьому світі наповненому гріхом і смертю. Він не забув про
нас – Його блудних дітей, не залишив своє творіння у темряві гріха і пекла. Він з любові
до нас послав у цей світ Свого Єдинородного Сина. Від часу народження Сина Божого у
Вифлеємі від Діви Марії, вифлеємська зірка засіяла в небі на весь світ, показуючи дорогу
до Бога для людського роду в темряві гріха і смерті. Але Бог так нас полюбив, що віддав
навіть на смерть Свого Єдинородного Сина, щоб ми не загинули, а мали життя вічне. Але
Христос воскрес, Своєю смертю переміг смерть.
Святий Іоан Золотоуст в шостому слові про Пасху говорить: “Священне проміння
Христового світла вже засяяло, ніч довга і темна поглинена, похмура смерть прихована,
життя всім відкрите, все наповнене невичерпним світлом, великий Христос являється
перед усіма світіліше за сонце”. Якщо народження Господа нашого Ісуса Христа можна
порівняти з появою дороговказуючої зірки в суцільній темноті, то Воскресіння Христове з
світлом світлішим за сонце, згідно Св. Іоана Золотоустого. Як ми знаємо без сонячного
світла неможливе життя. Без Світлого Воскресіння Христового правдиве життя – життя
вічне неможливе для нас.
З Св. Євангелія нам відомо, що першим привітанням нашого Господа своїм ученикам
після Воскресіння були слова: “Мир вам!” Ці слова Він повторював неодноразово і вони
мають особливе значення. Своїм Воскресінням Бог дарує нам можливість прощення
наших гріхів, примирення з Ним, а через Нього мир і гармонія з самим собою, з нашими
ближніми і з усім сотвореним світом.
В цей 2014 рік від Різдва Христового, коли Україна переживає найважчі випробування від
часу її незалежності, ми з болем, тривогою і молитвою звертаємося до Воскресшого
Христа з проханням дарувати Його мир багатостраждальному українському народу, щоб
наш народ після мук і страждань, яких він терпить, побачив світло Святого Воскресіння
на своїй землі в спокої.
Христос Воскрес! Воскресне Україна!
З архиєрейським благословенням,
† ЮРІЙ, Митрополит
Української Православної Церкви Канади
† АНТОНІЙ, Митрополит
Української Православної Церкви США
Місцеблюститель Української Православної Церкви в Діяспорі
† ІОАН, Архиєпископ Української Православної Церкви в Діяспорі

† ЄРЕМІЯ, Архиєпископ
Української Православної Єпархії
Бразилії та Південної Америки
† ІЛАРІОН, Єпископ
Української Православної Церкви Канади
† АНДРІЙ, Єпископ
Української Православної Церкви Канади
† ДАНИЇЛ, Єпископ
Української Православної Церкви США

The Paschal Epistle
of the Permanent Conference of Ukrainian
Orthodox Bishops Beyond the Borders of
Ukraine for 2014 in the Year of Our Lord

To the Reverend Clergy, the Deaconate in Christ, Venerable Monastics and all the faithful of the
Ukrainian Orthodox Church beyond the borders of Ukraine and on Ukrainian native land,

CHRIST IS RISEN!

INDEED HE HAS RISEN!

For almost 2,000 years these words have been uttered with great joy and spiritual strength
from the lips of millions of Christians all over the world. The Resurrection of Christ forms the
greatest event that has changed forever their lives and that has fulfilled the meaning and hope for
the future.
The Holy Orthodox Church calls Pascha the Feast of Feasts and the Festival of Festivals.
(Easter Matins, Canticle 8). The Lord’s Pascha is celebrated by the entire Christian world, but
only the Orthodox Church celebrates with such illumination and immense excitement, expressing
through her Paschal services, the deep spiritual joy and the triumph of life over death.
For Orthodox Christians the celebration of our Lord’s Resurrection becomes the greatest
event in their personal life because, now, the day of their birth and the day of their death carry
different meaning and importance. By His Holy Resurrection, Christ overcomes death and grants
people eternal life. The Holy Apostle Paul writes, “If Christ had not risen, then our preaching is
empty and our faith is empty.” (1 Cor 15: 14) Without the Lord’s Resurrection, the Church of
Christ would not exist, salvation would be impossible and faith would be futile. There would be
no hope, no everlasting life and Christianity would exist like a school of philosophy, having a
teacher for a limited group of disciples.
God did not leave us orphans in this world, imbued with sins and death. He did not forget
us, His prodigal children. He did not leave His creation in the darkness of sin and damnation.
With love for us, He sent His Only-Begotten Son. From the time of the birth of the Son of God,
born from the Virgin Mary in Bethlehem, the Bethlehem star shone in the heavens for the entire
world, showing humans the road to God through the darkness of sin and death. For God loved us

so much that He even gave His Only-Begotten Son to death so that we should not die, but have
eternal life. Yet, Christ is risen, and by His death, He overcame death.
St. John Chrysostom in his sixth homily about Pascha writes, “The sacred rays of Christ’s
light already shine; the long and dark night is absorbed; cloudy death is hidden; life is open for
everyone; all things are fulfilled; Great Christ appears to everyone in inexhaustible light, brighter
than the sun.” We can compare the Nativity of our Lord Jesus Christ to a star in the dark. It
shows us that the road and the Resurrection of our Lord Jesus Christ is brighter than the light of
the sun, according to St. John Chrysostom. As we all know, there is no life without sunlight.
Without the Holy Resurrection of our Lord Jesus Christ, true life, eternal life, cannot exist for us.
In the Holy Gospel we learn that, when He appeared to His Disciples after His Holy
Resurrection, the first greeting of our Lord Jesus Christ was: “Peace be with you.” He repeated
these words on many occasions and they carry great meaning. With His Holy Resurrection, the
Lord provides us with an opportunity for the forgiveness of sins and for unity with Him, and
through Him, peace and harmony with oneself, with our neighbours and with all creation in the
world. In this year 2014, from the time of the Nativity of our Lord, Ukraine continues to
experience its greatest trial since achieving independence. With pain, anxiety and prayers, we
beseech that our Risen Lord bestow peace upon the long-suffering people of Ukraine so that,
after the anguish and tribulations which they continue to endure, our Ukrainian nation will
witness the light of the Holy Resurrection on its own land in peace.
CHRIST IS RISEN! INDEED HE HAS RISEN!
With hierarchical blessing,
† YURIJ, Metropolitan
Ukrainian Orthodox Church of Canada
† ANTONY, Metropolitan
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Locum Tenens Ukrainian Orthodox Church in Diaspora
† IOAN, Archbishop
Ukrainian Orthodox Church in Diaspora
† JEREMIAH, Archbishop
Ukrainian Orthodox Eparchy of Brazil and South America
† ILARION, Bishop
Ukrainian Orthodox Church of Canada
† ANDRIY, Bishop
Ukrainian Orthodox Church of Canada
† DANIEL, Bishop
Ukrainian Orthodox Church of the USA

