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ВЕЛИКОДНЄ ВІТАННЯ СЕКРЕТАРЯ ВІКАРІАТУ
ПОМІСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
УКРАЇНИ в США й КАНАДІ
“Цей день, що його створив нам Господь, радіймо й веселімось
сьогодні” (Пс. 117, 24).
З великою радістю вітаю Вас, дорогі брати і сестри, з світлим святом
Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа!
Христос Воскрес!
В ці тяжкі часи випробування ми зустрічаємо Воскресіння Господа Бога
нашого – Ісуса Христа з непохитною вірою, що Милосердний Господь Бог
наш захистить нас від згубної пошесті, яка охопила ввесь світ.
Воскреслий Ісус Христос подасть і нам Великодню радість, коли ми
будемо незмінно перебувати в тісному єднанні з Ісусом Христом і з
Христовою Церквою.
День Христового Воскресіння – це день перемоги Христа над усяким злом.
Бо ж великодня радість незмірна, вона всім дає стільки, скільки хто
потребує, вона всіх задовольняє, всіх примиряє і всіх потішає.
Під час Великодніх богослужінь ми співаємо пасхальні стихири – «як
щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від
лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки».
Торжественний день Воскресіння Христового нагадує нам, що за словами
нашого пророка Тараса Шевченка Господь Бог наш Ісус Христос воскрес
ради тих людей: закованих, убогих і отих рабів німих і щоб на сторожі коло
них поставити Слово.
І якщо в дійсності ми розуміємо значення Слова, то ми повинні шанувати і
своє рідне слово, свою рідну мову, свою багатотисячну культуру, свою Рідну
і Святу Помісну Українську Православну Церкву і лише тоді: ”Німим
відкриються уста, проллється слово, як вода... і наші рідні українці

посходяться разом і опанують свою землю і опанують Рідну Церкву”.
Наша Свята Помісна Українська Православна Церква звертається до тих
людей, яким доля нашої Рідної Церкви і Матері України, не є байдужою і
просить об’єднатися по всьому світі в Єдину Помісну Українську
Православну Церкву на чолі Якої є і завжди повинен бути лише вірний син
української нації.
Вітаємо з святом Воскресіння Христового Предстоятеля Помісної
Української Православної Церкви Блаженнійшого Епіфанія Митрополита
Київського і всієї України, Священний Собор єпископів, увесь чин духовний,
Вас і Вашу родину і всіх православних християн в Україні і по всьому світі
розпорошених нашим традиційним:
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Вітаємо з Світлим Святом Воскресіння Христового наших братів грекокатоликів і всіх людей доброї волі.
Пересилаємо Вам найкращі побажання, благаємо Воскреслого Ісуса
Христа, щоб поблагословив Ваші добрі наміри й дії, обдарував Вас Своїми
дарами, безмежного щастя, міцного здоров’я і всім необхідним для спасіння
душ і тіл наших.
Ми всі благаємо Господа Бога нашого, щоб утвердив Державність України
і Святу Помісну Українську Православну Церкву на віки вічні.
Христос Воскрес!
Христос Воскрес, переміг смерть і ми, з Божою поміччю, переможемо всі
наші злидні й негаразди!
З правдивою щирістю і любов’ю в Христі забудьмо всяку незгоду, обнімімо
один одного і всі разом йдімо до остаточної мети - мети
повного
відродження нашої Рідної Церкви, повної незалежності нашої Матері
України. Крокуймо всі до світла воскресіння й вільного життя українського
народу.
.
А нам усім на цій землі, Воскреслий Сину Божий, єдиномисліє і братолюбіє
пошли та щоб у нас вселилася незрадлива і щира любов до нашої Святої
Помісної Української Церкви і до Рідної Матері України.
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!
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