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Богом любленый хрістіаньскый народе, духовны отцёве, братя і сестры, 

ХРІСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Знова настав час привітати праздник праздників – день Воскресенія Хрістового, в котрім нам 
Спаситель подаровав дорогоцїнне сокровище Своёй благодати – зробив нас причастниками святой 
Евхарістії, через котру можеме істинно пережыти пасхалну радость. 

Коли Бог сотворив чоловіка, понукнув му жывот – Свій, вічный, Божый жывот. Но чоловік 
запохыбовав, зловжыв свою слободу і спробовав окламати Бога. Забив тым нелем себе, але і цїле 
«сотворїня піддав суетї». Одтогды оно вєдно з ним стонало і «терпіло» в надїї, же «буде 
выслободжене із рабства тлїнія» і знова «приведжене до славы Божых дїтей»1 (Рим 8, 20-22). 

Коли «наповнив ся час»2 (Ґал 4, 4) і Бог послав на світ Свого єдинородного Сына, чоловік знова 
«вказав ся» - одсудив на смерть і розпяв на Крест самого свого Спасителя. Но якраз смерть Божого 
Сына на Крестї стала ся дефінітівнов перемогов Божой любви над злобов і смертельностёв чоловіка, 
і Ёго Воскресеніє знова подаровало людям вічный жывот. В єдній із стихір суботнёй вечурнї ся го-
ворить: «І кедь заятый єсь быв, Хрісте, беззаконныма людми, но Ты єсь мій Бог і не ганьблю 
ся: по плечах Тя били, не одперам: на кресті розпятый Ты быв, і не таю: хвалю ся Твоїм 
Воскресенієм, бо Твоя смерть є мій жывот: всемогущій Чоловіколюбче Господи, слава Тобі»3. 

Воскресеніє Хріста дало новый напрям ходу історії людства од загыбелї і занику ід общому 
воскресенію. Дало новый змысел цїлому сотворїню. Вшытко, што было сотворене, было 
Воскресенієм Хрістовым напрямлене до «нового неба і новой землї», в котрых «вже смерти не 
буде»4 (Апок 21,1.4). 

На тім світї часто ся стрїчаме з проявами тїлесной і духовной смерти. Многыма способами 
можеме ся пересвідчіти о правдивости слов апостола Йоана: «Цїлый світ лежить в злї»5 (1 Йоан 5, 
19). Доказує то нелем минулость людства, але і днї, котры пережываме, позначены войновым 
ніщінём, пошырёванём лжи, беззмыселным насильством і страданём великого множества людей. 
Про многых із нас єдинов потїхов і істотов в тій добі зістали слова Хріста: «У тім світї будете 
терпіти, но не падайте духом, бо я преміг світ!»6 (Йоан 16, 33). В надїї на тото приобіцяня Бога 
просьме у своїх молитвах за заставлїня вшыткых воєн і духовну посилу про тых, котры із-за них 

                                                 
1 ...суетё бо твaрь повинyсz не в0лею, но за повинyвшаго ю5, на ўповaніи, ћкw и3 самA твaрь свободи1тсz t раб0ты 

и3стлёніz въ своб0ду слaвы чaдъ б9іихъ. вёмы бо, ћкw всS твaрь съ нaми совоздыхaетъ и3 сболёзнуетъ дaже донн7э. 
2 Е#гдa же пріи1де кончи1на лёта... 
3 Ѓще и3 ћтъ бhлъ є3си2 хrтE, t беззак0нныхъ мужeй: но тh ми є3си2 бGъ, и3 не постыждyсz: біeнъ бhлъ є3си2 по плещeма, 

не tметaюсz: на кrтЁ пригвождeнъ бhлъ є3си2, и3 не таю2: востaніемъ твои1мъ хвалю1сz: смeрть бо твоS жив0тъ м0й, 
всеси1льне и3 чlвэколю1бче гDи, слaва тебЁ. (7. hlas, v sobotu na večerni) 

44 И# ви1дэхъ нeбо н0во и3 зeмлю н0ву... и3 смeрти не бyдетъ ктомY. 
5 ...мjръ вeсь во ѕлЁ лежи1тъ. 
6 Въ мjрэ ск0рбни бyдете: но дерзaйте, ѓзъ побэди1хъ мjръ. 



терплять. Подля своїх можностей і способностей станьме ся про терплячіх «продовженов руков» 
Хріста – Того, котрый потїшать і вдохновлять, приносить надїю і додавать силу, хранить і насычує 
чоловіка. 

Світ, в котрім жыєме, є роздїленый на блокы і аліанції. Політічны партії безперестанно ся 
ґрупують і перемішують, творять розмаїты коаліції і опозіції. Часто і од нас хрістіанів ся чекать, же 
будеме ся справовати подобным способом. Многы ся намагають і до церьковного жывота і словника 
внести політічны терміны і споры, націоналізм, нетолерантность, аґресівность і остатнї 
сполоченьскы недугы. Не знають, же при найрозлічнїшых спорах і конфліктах того світа собі мы 
хрістіане все выбераме зістати вірныма Хрістовій заповіди – быти з тыма, якы терплять, з тыма, 
котрых світ поважує за «слабых і убогого роду, котрых світ не узнавать, котры про світ ніч не 
значать», но котрых выбрав собі Бог, жебы заганьбив тых, котры о собі думають, же суть «мудры, 
силны і высокодостойного роду»7 (1 Кор 1, 27) того світа. 

Намагайме ся шырити навколо себе світло надїї, котру принесло Хрістово Воскресеніє. Превкажме 
собі і тому світу, же жрідло вічного жывота, котрый має початок в Хрістовій Церькви, є невычерьпне. 
Все актуалныма суть слова: «Хто їсть моє тїло і пє мою кров, має вічный жывот і Я такого 
воскрешу в послїднїй день»8 (Йоан 6, 54). Выявме своїм жывотом свідчіня о тім, же мы – Божый 
народ і належыме Хрістови. Принесьме до того світа, часом такого страпленого і безнадїйного, нову 
надїю, котру світ так легко страчать, і обновме в собі любов, бо тота «холоднїє, коли множать ся дїла 
беззаконія»9 (Мф 24, 12). 

Наперек тяжкым обставинам жывота, котры многы з нас пережывають – або якраз зато – найдийме 
в собі силу вложыти себе і цїле своє жытя до рук Хріста. Обернийме ся на Нёго словами молитвы св. 
Іґнатія: «Господи, няй мої очі відять, што є правильне»10 (Пс 16, 2), бо я належу Тобі. Цїлый мій 
жывот, а і моя смерть є у Твоїх руках. Твоя правіця намагать ся напрямити мене на Твою путь. Без 
Твоёй помочі бы єм вже давно безнадїйно пропав, безповоротно загынув. Я быв Твій скорше, як єм 
зачав єствовати. Дай, жебы єм быв Твоїм почас цїлого моёго земного жывота і зістав Твоїм навікы». 

Мольме ся вшыткы за то, жебы наступаючі свята Воскресенія Хрістового пережыв цїлый світ у 
мірі і духовній радости. 

 

† Растислав 

архієпіскоп пряшівскый 
метрополита чеськых земель і Словакії 

† Михаіл 

архієпіскоп пражскый і чеськых земель 

† Ґеорґій 

архієпіскоп михаловско-кошіцькый 

                                                 
7 ...но б{zz мjра и3збрA бGъ, да прем{дрыz посрами1тъ, и3 нeмwщнаz мjра и3збрA бGъ, да посрами1тъ крBпкаz: и3 худорHднаz 

мjра и3 ўничижє1ннаz и3збрA бGъ, и3 не с{щаz, да с{щаz ўпраздни1тъ. 
8 Kдhй мою2 пlть и3 піsй мою2 кр0вь и4мать жив0тъ вёчный, и3 ѓзъ воскрешY є3го2 въ послёдній дeнь. 
9 ...и3 за ўмножeніе беззак0ніz, и3зсsкнетъ любы2 мн0гихъ. 
10 ...џчи мои2 да ви1дита правоты6. 

† Сімеон 

архієпіскоп оломовцко-бырняньскый 

† Ісаія 

єпіскоп шумперьскый 


