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Дорогы духовны отцї, любы братя і сестры во Хрістї: 

Хrт0съ воскRсе! Хрістос воскрес! Вои1стинну воскRсе! Воістину воскрес! 

Сeй дeнь, є3г0же сотвори2 гDь, возрaдуемсz и3 возвесели1мсz въ џнь! Тото є день, котрый 

сотворив Господь, радуйме ся і весельме ся в нїм! – кліче псалмопівець Давід (Псалм 117, 24). 

В часах Старого завіта быв праздник Пасхы торжественным поминком на выслободжіня з 

еґіптьского рабства. Што потім повісти о нашій Пасцї? Тадь Старый завіт быв лем тїнём і 

передобразом того, што мало прийти із народжінём і перемогов приобіцяного Месії. Стара 

Пасха, котру праздновали Жыди, была торжеством тїлесного выслободжіня ізраільского народа, 

ослободжіня спід земного рабства утримованого бічом фараона. Наша хрістіаньска Пасха є 

омного благороднїша, бо є духовнов і рїшать вічну судьбу чоловіка. Хрістова Пасха выводить 

віруючіх спутаных грїхом вон із духовного рабства – к одпущіню їх вин і до слободы Божых 

дїтей. Выгнанцїв навертать до Раю. Веде їх од смерти до жывота. Намісто втечіня з підданства 

фараона є теперь Божый народ збавленый крутости діявола і вічной загубы.  

Пасха Хрістова є нашым найвекшым праздником, в котрім прославляме, же сам Сын Божый 

своїм Воскресенієм перешов із того світа к небесному Отцёви, із землї до неба, і тым нас позбыв 

вічной смерти і рабства діявола. Даровав нам  w4бласть чaдwмъ б9іимъ бhти – силу быти Божыма 

дїтми (Йоан 1, 12), як пояснюё св. Амвросій Міланьскый. 

Голос пасхалных звонів скликує віруючіх, святочно облеченых до найлїпшой одежды, жебы 

– подобно як колись жены-міроносіцы – чудовали ся над порожнїм гробом, із котрого світить 

нематеріалне світло Воскресенія. Духовенство у світлых ризах із кадилом, вірници із свічками – 

вшыткы вєдно обходять храм із пасхалным співом. Люде радують ся, ангелы вєдно з нима 

возхваляють. Небо і земля соєдинили ся, жебы святковали Воскресеніє і Перемогу Ісуса Хріста 

над смертёв: Да воскrнетъ бGъ, и3 расточaтсz врази2 є3гw2, и3 да бэжaтъ t лицA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2! 
Най воскресне Бог і розсїють ся Ёго неприятелї, і най біжать од Нёго тоты, што Ёго 

ненавідять (Псалм 67, 2). 

На Хрістовім Воскресенію стоїть наша православна віра. Апостол Павел кліче тых, котрых 

віра є слаба або некрїпка: Ѓще хrт0съ не востA, сyетна вёра вaша! Кедь але Хрістос не встав із 

мертвых, та даремна є ваша віра! (1 Кор 15,17) Мы не мусиме похыбовати, бо маєме цїлый ряд 

свідків – і сам апостол Павел відїв воскресшого Спасителя. Першохрістіаньска Церьков мала у 

своїх шорах стовкы людей, котры ся стрїтили із воскресшым Ісусом. Докінця і дакотры 

вірогодны особы з обшару мімо Церькви выдали о тім свої свідоцтва. Пак є ту безконечне 

множество свідчінь православных святых, котрым Господь ся появив у своїй славі. Такы 

зъявлїня не хыбують ани в днешнїх часах – за вшыткы спомяньме холем свідоцтво недавно 

прославленного великого старця Паісія Святогорця (+1994 р.), котрый почас свого земного жытя 

дакількораз увідїв несмірно красну тварь Ісуса Хріста. 



Хрістово Воскресеніє нам дає доказ і ґаранцію, же вшытко, чому віриме і до чого сьме днесь 

вложыли свою надїю, є правда! Воскресеніє Господа є ґаранціёв нашого властного воскресїня. Є 

ґаранціёв перемогы над смертёв і здоланя силы грїху. Є ґаранціёв перемогы нашого Спасителя 

над неприятелём людьского роду, над загубителём людьскых душ, над діяволом і ёго силами. Є 

ґаранціёв браны отвореной чоловікови назад до Раю. Є ґаранціёв нашой спасы і вічного 

блаженого жывота із Хрістом. Воскресенієм мы од Нёго дістали ґаранцію правдивости 

вшыткого, чому віриме і чого ся надїяме. 

Адам і Ева были колись за грїх одречіня ся од Бога выганы із Раю і ёго брана ся перед нима 

заперла. Зато, же внаслїдку своёй неслухняности одвернули ся од Сотворителя, стратили Рай, 

стратили приступ ку строму жывота і проникла до них смерть. Але пришов Хрістос, котрого 

Святе Писмо называть новым Адамом, і вказав послухняность, а то аж до кінця – по смерть на 

Крестї (Філ 2, 8). Якраз нёв отворив довтогды певно заперту брану Раю. Одкрыв єй про нас 

вшыткых, бо як в Адамови вшыткы умерають, так в Хрістови вшыткы ожыють (1 Кор 15, 22). 

Хрістова Пасха не є про нас лем каждорічным торжественным поминком. Є то безперерывно 

пережываный факт нашого хрістіаньского жывота. Воскресеніє Господа є осёв нашой віры. Тота 

віра понукать нашым сердцям, зводжованым різныма спокусами і змученым світьсков 

марностёв, дар вже ту на землї пережывати часть радости небесного Царьства. Зато, же Хрістос 

вказав перемогу над будьякым неприятелём, годны сьме вєдно з апостолом Павлом надхнено 

оголосити: И#звэсти1хсz, ћкw ни смeрть, ни жив0тъ, ни ѓгGли, ни нач†ла, нижE си1лы, ни насто‰щаz, 

ни грzд{щаz, ни высотA, ни глубинA, ни и4на твaрь кaz возм0жетъ нaсъ разлучи1ти t любвE б9іz, ћже 

њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ. А я пересвідченый, же ани смерть, ани жывот, ани ангелы, ани 

верьхности, ани силы, ани сучасность, ани будучность, ани высота, ани глубина, ани нияке 

інше сотворїня нас не буде мочі одлучіти од Божой любви, котра є в Ісусови Хрістови – 

нашім Господї (Рим 8, 38-39). 

Ѓще бо є3ди1нагw прегрэшeніемъ смeрть цaрствова є3ди1нэмъ, мн0жае пaче и3збhтокъ блгdти и3 дaръ 

прaвды пріeмлюще, въ жи1зни воцарsтсz є3ди1нэмъ ї}съ хrт0мъ. Бо кедь за переступлїня єдного 

запановала смерть, тым скорше через єдного, Ісуса Хріста, будуть царёвати в жывотї 

(вічнім) тоты, котры набыли богатство благодати і дар справедливости (Рим 5, 17). То є 

позваня адресоване нам вшыткым, позвання на „пасхальну гостину віры“, як говорить св. Йоан 

Златоустый. 

Піст, покля сьме го дотримовали правильно, в нас пробудив тугу за Богом і близкость із Ним. 

Обернув наш духовный зрак од земного к небесному, од матеріалного к духовному, од дочасного 

к вічному. Вдяка тому з віров смотриме на крест Хріста, через котрый Спаситель зоступив ід нам 

аж на саме дно людьской біды. В знаку Креста видиме зъявлїня Божой любви ід чоловікови. 

Любви, на котру віруючій чоловік одповідать своёв вдячностёв і назад лем любвов. Воскресеніє 

Господа є торжественным і незабытным появлїнём Божой моци і Ёго верьховной влады. 

Ізбавитель постарав ся о тых, котрых нашов на днї найглубшой пропасти, і выносить їх із Собов 

горї к слободї. Веде тых, котры были вязнены в страшных темнотах; розломив браны вязніцї, 

отварять їм путь к світлу. Людей, мученых діяволом за їх грїхы, взяв під свої крыла Господь і 

привів їх до зоны блаженства і одпущіня. 



Туга за вічным жывотом нє є про найглубше внутро нашой душы нічім чуджім. Вшыткы – 

вже од дїтинства – десь в основі властного бытя видиме неприродность смерти і чуєме неволю к 

поминутельности. Не мож ся змірити з нёв – так над смертёв нарїкать поэт. Смерть із глубины 

сердця нам є одпорнов. Чуєме, же мы сотворены про жытя, а не про вмераня. І тот вічный 

безсмертный жывот, котрый людство прадавнов неслухняностёв першых людей стратило, нам 

Хрістос пришов вернути. Якыма словами Ёму зато подякуєме? Господь ся за нами выбрав в 

першім рядї зато, жебы мы з Ёго рук прияли дар жывота, котрый нам нукать. Жебы сьме прияли 

як дар Ёго самого – про нас пониженого, розпятого, терплячого і погребеного; жебы сьме Ёго 

прияли вєдно з Ёго перемогов над смертёв, воскресшого із мертвых і вознесшого ся на небеса зо 

славов. 

Такым способом через віру, покору, послухняность і вірность Ёго возлюбленій Церькви 

стаєме ся участныма на Ёго славі і Ёго Воскресенію, жебы сьме вєдно з Ним радовали ся на вікы-

віків у Ёго Царьстві. 

Так приходиме і к одповідї на вопрос ˗ як достойно праздновати Пасху. Передовшыткым 

укрїплїнём своёй віры і вдячности Богу за то, што про нас зробив. Віру і вдячность воплотиме до 

своїх жывотів тым, же їх будеме вести подля Божых заповідей, жебы были любы Господу. І не 

забывайме, же на Воскресеніє Хріста можеме достойно одповідати назад лем любвов – 

терпезливостёв, сочутём, жычливостёв, безодплатнов помочов, котру собі взаємно превказуєме, 

толеранціёв, покоров перед ближнїма. Про пасхалну радость забудьме на нашы незгоды. То є 

тота правдива ослава, котру од нас Господь чекать. Тадь о тім співаме на пасхалнім 

богослужіню: Просвэти1мсz торжеств0мъ, и3 дрyгъ дрyга њб8и1мемъ! Просвітьме ся торжеством і 

друг друга обоймийме! 

Жычіме вшыткым благородне і радостне святкованя тогорічной Пасхы Хрістовой і 

поздравуєме вас словами пасхалного тропаря: Хrт0съ воскрeсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, 

и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ! Хрістос воскреснув із мертвых, смертёв переміг 

смерть, а тым, што суть в гробах, даровав жывот! 
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