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Возлюблені у Воскреслім Господі Всечесні отці, брати і сестри 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Ці слова вміщають у собі всеосяжну радість, об’єднують небо із зем-

лею, творіння із Творцем, людину з Богом. Віруючі люди їх безперестанно 
повторюють у ці святкові Пасхальні дні, бо в них вміщається поняття жит-
тя і вічна радість, перемога і одкровення тайни. Вони були вперше вимов-
лені учнями Христовими, коли їх після Його страждань, осінила радість 
Воскресіння.

Ми сьогодні очима своєї душі немовби бачимо цих учнів Христа Спа-
сителя, які після довгих днів смутку та жаху, зустрічаючись один із одним, 
промовляють “ХРИСТОС ВОСКРЕС! – ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!”

З цього часу ця благодатна вістка протягом двадцять одного століття 
передається з уст в уста, з роду в рід православними людьми.

Серед усіх християнських свят особливою урочистістю відзначається 
Празник Пасхи Христової. Святкувати Пасху – це значить усім своїм люд-
ським єством засвідчувати велич і силу Воскреслого Христа, стати мораль-
но відновленою людиною, дякувати Богу за Його великий і невимовний 
дар Любові.

Воскресіння Христове вселяє у наші душі надію і віру у наше воскре-
сіння, спонукає нас боротися з гріхом, закликає до моральної чистоти 
і святості. Воно навчає нас бачити у людині брата, образ і подобу Божу. 
Воскресіння Христове – це основа нашої віри. Без нього наша віра була 
б марна і безпідставна. “Якщо Христос не Воскрес, то віра наша марна” 
(1Кор. 15:14),  – повчає святий апостол Павло. Своїм Воскресінням Ісус 
Христос підтвердив правдивість Свого Божества, вічність і незнищенність 
Свого вчення, благодатну силу Дарів, які подаються в заснованій Ним Цер-
кві. Воно відкриває людям двері до Царства Божого, це перемога життя 
над смертю, а не пробудження від неї. “Христос Воскресши із мертвих, вже 
більше не вмирає, смерть вже більше над Ним не панує” (Рим. 6:9).

З Воскресінням Христовим з’явилась блаженна любов, і приклад цієї 
любові подав Сам Христос, бо за людські гріхи переніс страждання і погре-
біння тілом. Любов Христова відновлює зв’язок єднання людини з Богом і 
стає найголовнішою ціллю нашого земного життя.

Єднання людини з Богом – це складний і нелегкий процес. Для цього 
необхідно плідно працювати. “Царство небесне силою здобувається, і той 
хто прикладе зусилля, здобуває Його” (Мф. 11:12). Щоб ми стали здатними 
до Богоспілкування, нам необхідно перейти складний і тернистий шлях вну-
трішнього очищення і преображення, звільнитися від гріха і перейти в стан 
чистоти і праведности, бо “Що спільного у світла з темрявою”(1Кор. 6:15).

У цьому році Український народ святкує Воскресіння Христове в умо-
вах війни, в час, коли многі каїни убивають своїх українських братів. Це 
попущення Боже відчув на собі весь український народ. “Як нам радіти 
Пасхальною радістю, коли скорбота прокотилася по всій Україні і доторк-
нулась до сердець безлічі людей? Чи можемо радіти в таких умовах? Не 
тільки можемо, але й повинні!” – вчить Святійший Філарет Патріарх Київ-
ський і всієї Руси-України.

У цей святковий день перемоги життя над смертю, добра над злом, лю-
бові над ненавистю сердечно вітаю Вас, Всечесні отці, дорогі брати і сестри, 
з Воскресінням Христовим. Нехай Господь наш Ісус Христос, воскреслий із 
мертвих, пошле всім нам радість і мир, здоров’я і матеріальний достаток, 
а також захистить Україну від зовнішнього агресора і внутрішніх ворогів. 
Молімося, щоб Він воскресив наші душі і послав у наші серця любов, яка 
є основою нашого життя. Святкуючи і прославляючи Христа, від щирого 
серця звіщаю Вам:

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

 

“Воскресіння Твоє Христе Спасе
Ангели оспівують на небесах
і нас на землі сподоби
чистим серцем Тебе славити”

(стихира Пасхи)
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