Боголюбивим пастирям, чесному чернецтву,та всім вірним дітям Української
Православної Церквив Діаспорі і в Україні.

ХРИСТОС BОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
«І підіть швидше ,скажіть ученикам Його, що Він Воскрес із мертвих і попередить вас
у Галилеї, там Його побачите.» (Мф.28.7)
Саме такими словами радості і устами ангела Бог сповіщає про Воскресіння свого
ЄдинородногоСина, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Весь Православний світ сьогодні
святкує празників-праздник і торжество із торжеств Пасху Божу Спасительну, і тим
радісно прославляє джереложиття - Воскреслого з гробу Христа і Господа.
Першими словами котрі промовив Христос до апостолів після свого Воскресіння були
слова “МирВам”. Вдумаймося глибше в ці слова Спасителя. Ісус говорить про мир і
спокій у наших душах ісерцях, який ми можемо отримати тільки щирою братерською
любов’ю, злагодою, взаєморозумінням та взаємним прощенням.
«Ось настало в нас бажане і спасенне свято - день Воскресіння Господа нашого Ісуса
Христа: основа миру, начало примирення, припинення ворожих дій, знищення смерті,
перемога наддияволом. Сьогодні люди з’єдналися з ангелами, і, одягнені в тіло разом
з безтілесними силамитепер возносять піснопіння. Сьогодні знищена влада диявола,
сьогодні розірвані пута смерті, ударемнена перемога аду» (Святий Іоан Злотоустий,
Слово на Пасху).
Нині Великдень - день Воскресіння Христа за нас померлого і воскреслого.Тому
радіймо, дорогібрати і сестри, повторюючи один одному: ”Христос воскрес із мертвих,
смертю смерть подолав ітим, що у гробах, життя дарував.”
Немає в світі вищої і радісної для нас події , ніж звістки про порятунок, що її може
принести намВоскресіння Христа Спасителя з невимовної Його благодаті, якою усі
люди хочуть спастися і врозум істинної віри прийти.
Тому радіючи, будемо дякувати Спасителеві за ті великі і невимовні Його милості до
нас, прославляючи завжди Його триденне Воскресіння. “Ангел привітав Благодатну:
Діво Чиста, радуйся! і знову вітаю: Радуйся! Твій Син воскрес на третій день з гробу, і
мертвих з Собою підняв. Люди веселіться.”( Канон Пасхи)

У ці святі Пасхальні дні ми вітаємо один одного словами “Христос Воскрес.” Ці слова
обєднюютьнебо і землю, творіння з творцем, людину з Богом. Воскресіння Христове
скріпило віру апостолів ачерез них і віру усіх християн котрі живуть на землі.
Останні події про епідемію короновірусу сколихнули увесь світ. Кожного дня ми чуємо
про новівипадки захворювання і смерті людей. Все це заставляє нас задуматись над своїм
особистимжиттям і над своїми ділами. Тому стараймося в цей складний період часу
думати над цим ізберігати душевний спокій, а найголовніше перебувати в ревній щоденній
молитві. Нехай віра нашабуде сильна і непохитна. Ми молимось і надіємось, що Господь
своїм славним Воскресіннямзвільнить нас від цієї хвороби і усяких страждань та скорбот.
Возлюблені брати і сестри у Христі, дорогий український нороде в діаспорі і в рідній
Україніперебуваючий.
Щиросердечно вітаємо усіх вас з празником Воскресіння Христового і молитовно
бажаємо, щобВоскреслий Господь дарував вам благодатну силу на звершення добрих діл,
на примноженнябратерської любові, злагоди у ваших родинах і сім’ях, миру у цілому світі,
а особливо на Сходінашої Батьківщини --- України.
Памятаймо що справжня радість і спокій буде в нашому серці тільки тоді, коли ми будемо
сіятидобро поміж собою. Отець наш Небесний простить нам провини наші, коли ми щиро
будемопрощати провини нашим винуватцям.
І нагоду отримати вічне життя, той безцінний скарб, якого ні міль не точить, ні іржа не
з’їдає, дарував нам Господь в день Славного свого Воскресіння, коли своєю “смертю- смерть
подолав ітим, що в гробах життя дарував.”
Тому не проходімо мимо і не опускаймо цієї нагоди для вічності, а подаймо один — одному
руку іпромовмо:”браття навіть тим, що ненавидять нас і простім все Воскресінням”.
Святий Григорій Богослов говорить:
” Воскресіння день - щасливий початок. Просвітімся торжеством, і обіймім один одного.
Скажім”браття” і тим, що ненавидять нас, а, тим більше, тим, що з любові до нас що-небудь
вчинили абоперетерпіли. В дусі Воскресіння - простім один одному... Вчора я розпинався з
Христом, сьогодніпрославляюся з Ним. Вчора я вмирав з Ним, сьогодні оживаю”.
Святкуючи Пасху Христову благаймо Воскреслого Спасителя, щоб сподобив усіх нас
бачитичистим серцем славу Його, “Славу як Єдинородного від Отця” ( Ів.1,14).
Нехай Благодать Воскреслого Господа нашого Ісуса Христа з світосяйного гробу
Господньогозавжди перебуває з усіма вами.
З Архіпастирським благословенням,
+ Юрій
Митрополит Української Православної Церкви в Канаді
+ Антоній
Митрополит Української Православної Церкви США, Південної Америки та Діаспори
+ Єремія –Архієпископ Української Православної Єпархії в Південній Америці
+Даниїл – Архієпископ Української Православної Церкви США та Діаспори
+ Іларіон – Єпископ Української Православної Церкви в Канаді
+ Андрій – Єпископ Української Православної Церкви в Канаді

