ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ Єпископату Української Православної
Церкви в Канаді у 2022 році Божому
Всечесному Духовенству, в Христі Дияконству, і всім вірним УПЦК
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Велика пасхальна радість нас сьогодні збирає під куполи храмів, щоб
виголосити єдиними устами і єдиним серцем, що «Христос Воскрес! Воістину
Воскрес!», даруючи нам життя вічне. Улюблені во Христі , ми сьогодні радісно
вітаємо всіх вас із празником із празників

і торжеством із торжеств –

Воскресінням Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Воскресіння Господа
нашого Ісуса Христа це -перемога добра над злом, любові над ненавистю,
смирення над гордістю, святості на гріхом, миру над війною. « Цей день
сотворив Господь, - радіймо і веселімся в нім»( Псалом 118:24).
Прикладом безмірної жертвенної любові є неосяжна любов Бога Отця,
Який « так бо полюбив світ, що Сина Свого Єдинородного віддав, щоб кожен,
хто вірує в Нього не згинув, а мав життя вічне» ( Ів 3:16). Господь наш Ісус
Христос з великої любові «розп’ятий був за нас при Понтії Пілаті, і страждав,
і був похований» ( Символ віри). Христос відкриваючи для нас нове життя
говорив: «Любіть одне одного» - це найбільша із заповідей, яку ми
сповідуючи, повинні старатись у своєму житті не просто декларувати, але й
виконувати. Неможливо без любові щасливо прожити і дня, тому що «Бог є
любов!», а «любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не
величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого,
не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться
правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить! Ніколи
любов не перестає!» ( 1 Кор 13: 4-8) – ці певні прояви любові, які ми за

прикладом Христа Спасителя повинні творити між собою як створені на образ
і подобу Божу.
Ми воістину сьогодні виголошуємо, що «Христос смертю смерть
подолав і тим що в гробах життя дарував» . Чуючи ці слова, ми не просто це
розуміємо, що буде щось поза земним життям, ми усвідомлюємо що Господь
всім нам дарує життя вічне . Христос стає людиною для того, щоб людина стала
Богом по благодаті. Тому сьогодні празник празників, свято перемоги життям
над смертю; свято перемоги Божої любові над гріхом. Сьогодні день великої і
незбагненної радості. І тому в Пасхальній радості скажемо один одному:
«Христос Воскрес! Воістину Воскрес!». Хай ця радість Воскресіння
Христового буде в серці кожного не лише в мить, коли ми перебуваємо на
Пасхальному богослужінні, але нехай буде в нашому серці протязі всього
нашого життя.
Всечесні отці, дорогі брати і сестри! Цей Великдень запам’ятається
багатьом із нас, як Великдень особливо великих випробувань на тлі війни в
Україні через військову агресію зі сторони Росії. «Ніхто більшої любові від тієї
любові, як хто душу свою покладає за друзів своїх» (Ів 15:13), тисячі
українських воїнів з жертовної любові до рідної землі і народу стали на захист
своєї Батьківщини, нехай Матір Божа покриває їх Своїм омофором, а тим
воїнам, що поклали своє життя за свій народ і рідну землю в день праведного
Твого суду Боже подай вінці нетління. Ми молимося за невинних, мирних
жертв страшних обстрілів і бомбардувань по всій Україні, де російський
окупант приносить страждання, плач, біль, звіряче насильство, терор і смерті
як в Бучі і Маріуполі та інших містах і селах України. Нехай Господь дарує їм
Царство небесне і вічну пам’ять! Нехай світле Христове Воскресіння знищить

усяке зло і дасть перемогу Україні в цей нелегкий для неї час в боротьбі з
жорстоким окупантом. Бог у правді, а не в силі, а правда за нами і Україна
обов’язково переможе, бо з нами Бог!
Недавно Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Єпіфаній
і єпископом Едмонтону Іларіон підписали угоду про фінансову допомогу для
гуманітарної місії Православної Церкві України, про це як можна допомогти
для Православної Церкви України можна ознайомитись на веб-сайті нашої
Церкви в прес-релізі від 8 квітня. Ми сердечно вам дякуємо за ваші щедрі
пожертви, які вже зроблені чи будуть зроблені для нашої Церкви в Україні.
Нехай Всемилостивий Господь

воздасть всім вам за все добро, яке ви

звершуєте!
З святого 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 гармонію з самим собою і з усім сотвореним світом.
В цю Пасху Христову 2022 року, коли Україна переживає найважчі
випробування від часу її незалежності, ми з болем, тривогою і молитвою
звертаємося до Воскреслого Господа з проханням дарувати перемогу над
ворогом і мир багатостраждальному народу України, щоб наш народ після мук
і страждань, яких він терпить, побачив світло святого Воскресіння на своїй
землі у спокої.
Христос Воскрес ! Воскресе Україна!
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+ ІЛАРІОН
Єпископ Едмонтону і Західної єпархії
Місцеблюститель Митрополичої Катедри
+ Андрій
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