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Возлюблені у Воскреслім Господі, 
Всечесні отці, брати і сестри

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Немає в житті християнина новини більш радісної, немає події 

більш важливої, ніж Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. 
Воскресіння Христове для Православної Церкви – празник 
празників і торжество торжеств, бо Воскресіння Господа – це 
перемога життя над смертю, любові над ненавистю, правди 
над брехнею, добра над злом, смирення над гордістю, віри над 
безнадією, святості над гріхом.

Святий апостол Павло каже: «Якщо Христос не Воскрес, то й 
проповідь наша даремна, даремна і віра наша». (1Кор. 15:14)

Христове Воскресіння наповнює наше життя змістом і ціллю, 
для якої навіть можна пожертвувати всім тимчасовим, щоб 
осягнути вічне. Які б ми муки, страждання, хвороби і біди не 
терпіли, який хрест ми б не несли на нашу персональну Голгофу, 
ми повинні знати, що після нашої Голгофи нас чекає Воскресіння, 
якщо ми віримо в Господа, любимо Його, надіємось на Нього. 
Він Воскрес для нас, він Своєю смертю переміг смерть кожного 
з нас. Він відкрив дорогу до вічного життя кожному з нас Своїм 
Воскресінням.

Темряву гробу розсіяно, як каже святий Йоан Золотоустий: 
«Прощення засяяло з гробу! Ніхто нехай не убоїться смерті, 
визволила нас Спасова смерть; схоплений нею подолав її. 
Де твоє, смерте, жало? Воскрес Христос і життя живе! Воскрес 
Христос – і немає жодного мертвого в гробі!»

Сьогодні ми святкуємо і прославляємо незбагненну Божу 
милість і любов до всіх нас, тому що силою Воскреслого Господа 
«тлінне вдягнеться в нетлінне і смертне вдягнеться в безсмертя» 
(1Кор. 15:54). Безсмертя, дароване нам Воскреслим Господом, 
є джерелом нашої безмежної радості віри, бо ніхто в нашому 
житті не може дарувати нам цінніше і важливіше.

Ми живемо у ХХІ сторіччі. Здавалося б, людство мало багато 
досягнути, і дійсно досягнуло в науково-технічному  прогресі, 

чимало народів і держав живуть у матеріальному достатку, 
світ мав би стати мудрішим, виходячи із свого історичного 
досвіду, але, на жаль, війни, ненависть, насильство сильного 
над слабшим, ігнорування Бога і Його заповідей у житті людей 
і цілих народів свідчать, що ми живемо в есхатологічні часи.

Матеріальні достатки, якими володіють люди чи хочуть 
володіти, не завжди є запорукою спокійного і щасливого життя, 
а часто стають причиною бід і самознищення. Втрата відчуття 
гріховності і святості приводить до трагедій в особистому і 
суспільному житті. Люди не знають, для чого і для кого живуть, 
часто не бачать істинного сенсу життя.

А сенс життя для кожного християнина полягає у словах 
Пасхальної радості: «Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть 
подолав, і тим що в гробах, життя дарував». Воскреслий Господь 
для всіх нас є «Дорога, Правда і Життя». (Ін.14:6) Бог наділив 
нас правом вибору жити з ним чи без нього. Він є дорогою. Тож 
ні секунди не сумніваймося вибрати дорогу, яка веде до Нього. 
Він є Істиною, і наше серце може заспокоїтися тільки у Ньому. 
Він є наше життя, і Своєю смертю на Хресті і Воскресінням Він 
дарував усім нам безсмертя. Тож молитовно звертаймося до 
Воскреслого Господа з проханням дарувати мир, радість і духовне 
оновлення нашому Боголюбивому Українському народові.

У цей святковий день Воскресіння Христа сердечно вітаю 
Вас, Всечесні отці, дорогі брати і сестри, із цим знаменним 
святом. Нехай Всемилостивий Господь пошле всім нам 
радість, душевний спокій, любов, щастя, добробут і здоров’я, 
а благословення Воскреслого Христа буде запорукою миру на 
нашій землі, духовного відродження нашої держави, здійснення 
найзаповітніших сподівань. 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!  ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
Пасха Христова                                            з архіпастирським благословенням
      2018 р. Б.                                                                                   † Яків
   м. Дрогобич                                           архієпископ Дрогобицький і Самбірський
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