
ПОСОЛСТВО СВЯЩЕННОГО СІНОДУ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРЬКВИ В ЧЕСЬКЫХ ЗЕМЛЯХ І В СЛОВАКІЇ 

ПАСХА ХРІСТОВА 2021 

Возлюбленый народе Божый, отцёве духовны, братя і сестры, 

хrт0съ воскрeсе! 

Нhнэ вс‰ и3сп0лнишасz свёта, нб7о же и3 землS и3 преиспHднzz: да прaзднуетъ u5бо всS 
твaрь востaніе хrт0во!1 

Невечeрній дeнь цrтвіz хrт0ва2 – день святой Пасхы нам хрістіанам приносить можность 

містічно выпробовати жывот будучого віку і духовно вступити до Царства світла. Заставлює 

нас, жебы сьме холем на куртый час забыли на ск0рбь ћже въ мjрэ3 (Йо 16, 33) і знова 

припомянули собі, же нёсть цrтво б9іе брaшно и3 питіE, но прaвда и3 ми1ръ и3 рaдость њ д©э 
с™э4 (Рим 14, 17). Вшыткы тоты, што суть змучены депресіями і страхом, з нёго можуть 

начерьпати новы духовны і тїлесны силы, але самоперше ожывити в собі надїю і віру в 

перемогу Добра на злобов, Світла над темнотов, Жывота над смертёв, Сына Божого над 

світом! Тадь Тот, Котрый по своїм Воскресенію ся появив перед апостолами зо словами: 

Ми1ръ вaмъ!5 (Лк 24,36), подкріплює вєдно з нима і вшыткы остатнї поколїня Своїх учеників – 

каждого з нас, хрістіан: Ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ, ћкw восплaчетесz и3 возрыдaете вы2, ґ мjръ 
возрaдуетсz: вh же печaльни бyдете, но печaль вaша въ рaдость бyдетъ.6 (Йо 16, 20). Въ мjрэ 
ск0рбни бyдете, но дерзaйте: ѓзъ побэди1хъ мjръ!7 (Йо 16, 33) 

Воскресеніє Хрістово є доказом того, же свётъ во тмЁ свётитсz, и3 тмA є3гw2 не њб8sтъ8 

(Йо 1, 5). Лемже нам ся часто видить, же світ навколо нас все глубше падать до пропасти 

грїху і загыбелї. Многы-премногы шкандалы і розколы розрывають Хрістову Церьков. І в 

нашім особнім духовнім жывотї то наперек многорочній роботї і намаганю часто вызерать 

так, же гріховны склоны суть міцнїшы як Божа благодать, же темнота перемагать світло, же 

                                                 
1 Днесь є вшытко наповнене світлом: небо, земля, доконця і царьство смерти/ад, зато няй празднує 

вшытко сотворїня Хрістове Воскресїня! (1. тропарь 3. піснї Пасхального канона. св. Йоана Дамаскіна) 
2 Безконечный день Царства Хрістового (2. тропарь 9. піснї Пасхального канона. св. Йоана Дамаскіна) 
3 Стражданя у світї. 
4 Царство Боже – то не їдло і напой, но справедливость, покій і радость у Святім Духу. 
5 Мір вам! 
6 Амінь, амінь, говорю вам: Вы будете плакати і заводити, а світ ся буде радовати. Вы будете 

засмучены, но ваш жаль ся перемінить на радость. 
7 У світї будете терпіти, но не падайте духом: Я переміг світ! 
8 Світло світить в темнотї, а темнота ёго не обняла. 



грїх і смерть зъїдають вшыток жывот і радость. Звязує нас страх і смуток, безнадїя і апатія. 

Змучены і розчарованы з нерадостной каждоденности сьме готовы вєдно з пророком Ісаіём 

ламентовати: ВотщE труди1хсz, всyе и3 ни во что2 дaхъ крёпость мою2!9 (Іс 49, 4). Но мали бы 

сьме памятати, же тот самый Ісаія надхненый святым Божым Духом говорить: Воскрeснутъ 
мeртвіи и3 востaнутъ и5же во гробёхъ, и3 возрaдуютсz и5же на земли2: росa бо, ћже t тебє2, 
и3сцэлeніе и5мъ є4сть, землs же нечести1выхъ падeтъ. И#ди1те, лю1діе мои2, вни1дите во хрaмину 
вaшу, затвори1те двє1ри сво‰, ўкрhйтесz мaлw є3ли1кw є3ли1кw, д0ндеже мимои1детъ гнёвъ 
гDень10 (Іс 26,  20). 

Якый тяжкый бы не быв час, в котрім жыєме, але многым з нас поміг задумати ся над ру-

тинов свого каждоденного жывота і порозуміти, якы цїнны і вынятковы суть моменты, котры 

дотеперь сьме брали за безвызначны і природны. Почас минулого року сьме мусили 

переоцїнити свій дотеперїшнїй способ думаня і справованя ся, свої цїнности і позіції, 

пріоріты і цїлї. Знова сьме собі усвідомили, яке важне місце має в нашім жывотї віра. Як 

нїґда передтым могли сьме почути, пережыти і порозуміти, же якраз віра є невычерьпным 

жрїдлом сил і надїї в часї хвороты і огрожіня жывота. Є цїнным компасом помагаючім найти 

выход з тых найбезвыходнїшых і найбезнадїйнїшых сітуацій.  

Близкы, котрых сьме внаслїдку підлой хвороты стратили, нам жалостно припомянули 

якым крегкым є людьскый жывот. А зарівно сьме збачіли новый розмір в словах апостола 

Павла: Хrт0съ востA t мeртвыхъ, начaтокъ ўмeршымъ бhсть11 (1 Кор 15, 20). І зато ѓще 
вёруемъ, ћкw ї}съ ќмре и3 воскRсе, тaкw и3 бGъ ўмeршыz во ї}сэ приведeтъ съ ни1мъ12 (1 Сол 

4, 14). 

Мали бы сьме памятати на то, же хоць Хрістова перемога над смертёв была досягнута раз 

і навсе, але в історії світа як і в нашім особнім жывотї ся реалізує выключно посередництвом 

безперерывного намаганя, безперерывного духновного боя. Апостол Павел говорить: И%же 
хrтHвы сyть, пл0ть распsша со страстьми2 и3 похотьми2. ѓще живeмъ дyхомъ, дyхомъ и3 да 
х0димъ. не бывaимъ тщеслaвни, дрyгъ дрyга раздражaюще, дрyгъ дрyгу зави1дzще.13 (Ґал 5, 24-26). 

Кедь тото порозумиме і будеме апліковати в своїм жывотї, пак і наша радость з Пасхы буде 

                                                 
9 Дарьмо єм мозолив, марно і збыточно єм свою силу промарнив! 
10 Воскреснуть мертвы, встануть тоты, што суть в гробах. Розвеселять ся тоты, што суть на земли: 

тадь Твоя роса є лїком про них, но безчестных земля выверьгне. Ідь, мій народе, вступ до свого обыстя, 
заприй за собов дверї: сховай ся накус, накурто, покы не помине гнїв Господа. 

11 Хрістос воскрес із мертвых як першый із помершых. 
12 Кедь віриме, же Іисус умер і воскрес, то тыж віриме, же Бог приведе з ним тых, котры в Іисусови умерли. 
13 Тоты, што належать Іисусови Хрістови, розпяли своє тїло з ёго розкошами і тїлесныма 

пожадливостями. Кедь в (Святім) Духу жыєме, подля Духа і робме! Не гладайме марну славу, не 
провокуйме єден другого, не завидьме єден другому. 



така, яка была радость першых хрістіан і мучеників – вітязна і прекрасна, выливаюча ся до 

надхненой молитвы: Е$й, грzди2 гDи ї}се!14 

Няй нам і тогорочне святкованя праздника Воскресенія Хрістового знова припомяне, же 

Мойсей вывів жыдівскый народ з еґіптьского рабства до слободного жывота в Обіцяній зем-

ли, а Хрістос – Помазаный Спаситель – цїлый людьскый род з глубины пропасти і рабства 

смерти до радости вічного жывота в небесній домовинї: t смeрти къ жи1зни, и3 t земли2 къ 
нб7си215. Зак0нъ бо мwmсeомъ дaнъ бhсть, блгdть же и3 и4стина ї}съ хrт0мъ бhсть!16 (Йо 1, 17) 

Хrт0съ воскрeсе! 

 

† Растислав 

архієпіскоп пряшівскый, 

митрополита чеськых земель і Словакії 

 

† Михаіл 

архієпіскоп пражскый і чеськых земель 

† Сімеон 

архієпіскоп оломовцко-бырняньскый 

† Ґеорґій 

архієпіскоп михаловско-кошіцькый 

† Ісаія 

єпіскоп шумперьскый 

                                                 
14 Так, прийди, Господи Іисусе! 
15 Із смерти до жывота, і із землї до неба (ірмос 1. піснї Пасхального канона. св. Йоана Дамаскіна). 
16 Бо Закон быв даный через Мойсея, но благодать і правда через Іисуса Хріста! 


