Дорогі й Шановні Парафіяни!

Великдень 2016.

Страсті і смерть Ісуса Христа у Велику П’ятницю, надгробна тишина Великої Суботи та Його світле
Воскресіння рано вранці Великодної Неділі, зворушливо зображують нам богословські чесноти: віри
надії й любови.
Страсні переживання Спасителя у Велику П’ятницю, який “прийшов не щоб Йому служили, але
щоб служити й дати життя своє як викуп за багатьох”. (Мт. 20,28), є найвірнішим доказом Його
безмежної любови до всього людства. “Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за
своїх друзів своє життя віддає”. (Ів. 15,13).
День Воскресіння Христа-Спасителя закликає все людство до застанови й роздуми над Таїнством
Божої любови, яку Христос драматично проявив усьому людству, терпеливо переносячи страшні муки,
терпіння і хресну смерть. “Він же умер за всіх, щоб ті, що живуть, не жили більш для самих себе, а
для того, хто за них умер і воскрес” ( 2 Кор. 5,15).
Страждання Ісуса Христа і Його смерть, ради нашого спасіння, є зразком “нової” заповіді любови, яку
Він проповідував словами, а у Велику П’ятницю доказав її ділами і смертю. Його страждання і хресна
смерть повинні нас усвідомити й переконати, що справжня християнська любов завжди є
безкорисливою, та її потрібно нам засвідчити жертвою, терпінням, а часто й смертю. “Коли хто хоче
йти за мною, хай зречется себе самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною” (Мр. 8,34).
Велика Субота, немов міст, сполучує драматичні переживання Великої П’ятниці з невисказаними
проявами радости Великодної Неділі. Велика П’ятниця зосереджує нашу увагу на чесноту любови,
Великдень – на чесноту віри в Воскреслого Христа, а Велика Субота – на чесноту надії. Вона стоїть між
смутком і радістю, між тим, що було, і тим, що буде, між життям і смертю, та смертю і воскресінням.
Християнська чеснота надії держить людину в терпеливості й у вірності Богові та своїм обов’язкам. У
житті християнина чеснота надії є потрібною, щоб терпеливо і вірно видержати в любові до Бога.
Передусім вона тоді нам потрібна, коли переживаємо Велику П’ятницю нашого життя, коли чорні хмари
заслонюють нам сонце.
Пасхальне таїнство смерти й воскресіння Христового творить одну цілість: єднає життя, смерть і
воскресіння. Терплячий і воскреслий Христос є один і той самий. Він із життя через смерть перейшов до
життя. Воскреснувши з мертвих, Христос, з’явившись учням, їх переконує, що Він є той самий Ісус,
якого вони знали, бачили пораненого, прибитого до хреста і мертвого.
Воскресіння Христове усунуло зі сердець учнів пригноблення і сумніви, які їх опанували після подій
Великої П’ятниці, оживило їхню віру в свого Учителя, надаючи їм сили до нового життя.
Кожний раз, як ми душевно переживаємо Пасхальне таїнство смерти й воскресіння Христа Спасителя,
воно оживляє наше християнське життя, надає нам щораз більшого зрозуміння нашого власного життя.
Переживаючи це Пасхальне таїнство життя, смерти й воскресіння Христового, до якого Церква нас
підготовляє святим постом, подаючи нам до застанови в страсному тижні зворушливі картини з життя
Спасителя, ми повинні докласти всіх зусиль, щоб осягнути мету цього Пасхального таїнства. Через
терпіння і смерть для гріха перейти до нового життя.
Дорогі й шановні парафіяни! Ми українці пишаємося нашою богатою церковною спадщиною.
Свідомість, що ми є частиною великої української родини сповняє нас гордістю, а спільне святкування з
братами і сестрами в Україні, освідомлює нас, що ми, хотяй фізично далеко одні від одних, але з усією
силою упираємося разом з ними на ті самі фундаменти: сильну віру в Бога, приналежність до рідної св.
Церкви, нашого рідного обряду та беззастережно віддані своїй церковній традиції.
Ви, які будете святкувати Пасху в цьому році, перший раз поза Україною, нехай тугу за рідним краєм
заспокоює й те, що Ви тут знайшли рідній острів в чужому світі - нашу парафію св. Юрія Переможця,
що славить Бога нашою рідною мовою і святкує свята за нашим традиційним календарем. Напевно, що
ця церковна громада серцем найближча до рідної країни з якої Ви недавно виїхали.
Зі світлим Празником Христового Воскресіння найщиріші побажання всего добра усім Вам.
З відданістю Ваші душпастирі та члени Парафіяльної Ради

