ПАСХА!
Послання Постійної Конференції Українських Православних
Єпископів поза межами України Духовенству, Монашеству та
Вірним України та Діаспори
“Де твоє, смерте, жало? Де твоя, пекло, перемога? Воскрес Христос — і
ти повалене! Воскрес Христос — і попадали демони! Воскрес Христос — і
радіють ангели! Воскрес Христос — і життя триває! Воскрес Христос — і
немає жодного мертвого в гробі! Христос, що воскрес із мертвих, став початком
померлих. Йому слава і держава на віки віків. Амінь.” (Закінчення Огласительного
Слова Св. Іоана Золотоустого, яке читається на Пасхальній Утрені у СВЯТО НАД
СВЯТАМИ – ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА)
Дорогі Брати і Сестри у Христі,
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Наш Господь і Спаситель приніс Себе в жертву на Чесному і Животворчому Хресті,
прийняв катування від людських рук, був похований і на третій день Він “воскрес із
мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував!” Як, ми можемо
висловити свою любов та вдячність Тому, Хто відкрив всім нам ворота до Неба і живим, і мертвим? По-перше і найголовніше, ми не висловлюємо цю любов і
вдячність лише під час Свята Воскресіння. Ми висловлюємо їх щодня в молитві. Ми
висловлюємо їх у тому, як ми відносимося один до одного. Ми висловлюємо цю любов і вдячність
через кожен, найменший вибір чи рішення, які ми робимо протягом дня. Ми висловлюємо їх через
милосердя, доброту та співчуття, якими ми огортаємо тих, хто чимось відрізняється від нас.
Ми більше не боїмось смерті, говорить святий Іоан, тому що наш Спаситель знищив смерть!
Ми повинні взяти життя, яке Він нам дав, переможне над демонами і радіти разом з ангелами,
усвідомлюючи, що ніхто із нас не буде залишений. Радіючи СВІТЛОМ Воскресіння, яке сяє з
порожнього гробу і є повне Благодаті та дане нам через усі Таїнства, ми можемо творити чуда у
світі, який так часто, здається нам темним і поглинутим смертю. Ми є переможцями у Христі. Ми
МОЖЕМО бути цим СВІТЛОМ, яке перетворює цілий світ та усіх, хто обирає темряву.
О, яку можливість ми маємо у світі сучасних обставин! Ми стикаємося з пандемією та ізоляцією
пов’язаною з нею, з расистською боротьбою та її жахливими проявами, з покаліченим та руйнівним
політичним поділом. У всьому цьому ми маємо можливість засвідчити світові, як це зробили перші
Християни, які підкорили набагато темніший світ у перші століття після Вознесіння нашого Господа
на Небо. Коли вони збиралися на богослужіння, часто в печерах, простір у якому вони перебували,
в буквальному значенні трепетів в очікуванні та спогляданні на Силу Воскресіння, яка була їхньою.

Вони ледве могли стримати себе до завершення богослужіння, щоб вийти у світ і засвідчити Богу,
який любив їх, можливо, більше, ніж вони любили самі себе. У них була місія служити іншим - бути
для них Христом - в тій любові – та сама місія, до якої ми покликані сьогодні.
Святкуючи Свято над усіма Святами, нашою молитвою дорогі є те, що сьогодні Ваші серця
трепетітимуть від Сили Воскресіння, яка також є Вашою. Не всі є покликані проповідувати, проте
ми усі є натхнені Благодаттю, яка може і допоможе нам вживати цю Силу. Ми всі можемо торкнутися
життя тих, чиє життя перетинається з нашим. Ми можемо бути миротворцями, коли спостерігаємо
ненависть в слові чи ділі. Ми можемо говорити позитивно, можливо навіть змінюючи точку
зору людини, яка дивиться на ситуацію, як палку суперечку. Ця дана нам Сила, також дозволяє
нам бути милосердними, чистими серцем, голодними та спраглими праведності, лагідними та
безкорисливими.
Дорога до спасіння дана нам нашим Воскреслим Господом, протягом усього Його земного служіння,
а особливо в дні Страсного Тижня. Давайте тепер підемо цією дорогою заново, вступаючи у Світлий
Тиждень. Світ потребує нас! У житті немає нічого певнішого, а ніж обіцянка спасіння для тих, хто
живе в щирій вірі та надії на свого Воскреслого Христа. Нехай Благодать Воскреслого Господа,
Любов Бога Отця та Причастя Святого Духа буде зі всіма Вами, коли Ви слідуєте “вузькою дорогою”,
що веде до спасіння.
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
З Архіпастирським благословенням,
+ ЮРІЙ - Митрополит
Української Православної Церкви в Канаді
+ АНТОНІЙ - Митрополит
Української Православної Церква 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

