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Дорогі браття і сестри!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Найбільшим злом, яке існує у світі, є смерть. Люди помирають не тому, що життя 
для них стає тяжким, а тому, що через гріх першої людини, Адама, смерть 
увійшла в їхню  природу. Людина не хоче помирати навіть тоді, коли тяжко хворіє і 
через старість стає непрацездатною. Чому вона не хоче помирати? Тому що її 
природа створена Богом для життя вічного. Будучи свобідною, людина обрала не 
життя, а смерть: через гріх Адама смерть пошкодила людську природу, яку 
оновити людина не могла. Не могли цього зробити й ангели, оскільки людську 
природу створили не вони. Людину створив Бог! Тому оновити, а це значить 
подолати в людській природі смерть, міг тільки її Творець, тобто Бог.

Зі Свого чоловіколюбства Син Божий втілився, став людиною, постраждав на 
хресті, помер і на третій день воскрес – і таким чином подолав смерть у людській 
природі. Якби Син Божий не втілився і не став людиною, Він би не помер; а якби 
не помер, то і не воскрес і не переміг би смерть у людській природі. А це означає, 
що смерть продовжувала б панувати над родом людським.

Сьогодні ми святкуємо «смерті умертвіння… іншого, вічного життя початок…» (7 
пісня Пасхального канону). В  пасхальні дні у храмах за богослужінням постійно 
звучать слова «Христос Воскрес!», на які відповідаємо: «Воістину Воскрес!». 
Якщо в когось немає віри у Воскресіння Христове, то навіщо відповідати 
«Воістину Воскрес!»? Не треба говорити неправди!

Чому ми радіємо?! Адже воскрес Христос, а не ми. В  тому то й справа, що 
воскресіння Христове безпосередньо стосується кожного з нас. Як через 
тілесного родоначальника людства Адама, який ввів у людську природу смерть, 
підкорилися закону смерті всі люди, зʼєднані з ним через тілесне народження, – 
так у духовному родоначальнику Ісусові Христі воскреснуть всі, духовно 
відроджені Ним, зʼєднані з Ним вірою (див. 1 Кор. 15: 20–22, 47–48). Те, що 
відбулося з Адамом, перейшло на весь людський рід. Тому те, що сталося з 
Ісусом Христом, у свій час звершиться над  усім людством. Апостол Павло ясно і 
впевнено свідчить: «Як в Адамі всі вмирають, так у Христі всі оживуть» (1 Кор. 
15: 22). Ми помираємо тому, що споріднені з Адамом померлим, а воскреснемо 
через те, що хрещенням зʼєдналися з воскреслим Христом.



Підсвідомо ми радіємо тому, що Син Божий Господь наш Ісус Христос оновив 
нашу занепалу природу, а це означає, що ми воскреснемо тілами для життя 
вічного. Померлі продовжують існувати душею, оскільки вона створена 
безсмертною за своєю природою. Але, живучи на землі, людина чинить добро чи 
зло не тільки душею, а й тілом, – тому тіло також повинно або блаженствувати, 
або страждати у вічності, відповідно до того, яким було проваджене життя на 
землі. Тому нас не повинно турбувати питання: воскреснемо ми чи ні. Якщо Бог 
сказав: воскреснуть усі люди, – значить, так і станеться. Воскресне кожна 
людина, незалежно від того, вірить вона в це чи не вірить. Загальне воскресіння 
залежить не від людини, а від Бога, від Його всемогутності. Спаситель наш Ісус 
Христос твердо обіцяв: «…Я живу, і ви будете жити» (Ін. 14: 19).

Переважна більшість людей не думає про вічне життя, про воскресіння. Вони 
присвячують себе тимчасовому, земному, забуваючи про своє вічне призначення. 
Апостол Павло ясно говорить: «Невже не знаєте, що неправедники Царства 
Божого не успадкують? Не обманюйте себе: ні блудники, ні ідолослужителі (а ті, 
що поклоняються мамоні, тобто багатству, також є ідолослужителями. – П. Ф.), ні 
перелюбники… ні злодії, ні лихварі, ні пʼяниці, ні хижаки – Царства Божого не 
успадкують» (1 Кор. 6: 9–10). Але правдиві християни, які є такими не по назві, а 
по суті, готуються до вічного життя. Серед  мінливого земного життя воскресіння 
Христове дарує душі християнина велику втіху і відраду.

Воскресіння Христове дарувало нам віру, сильнішу за земні страждання. Воно 
дає нам силу перемагати їх, бо радість Воскресіння Христового для всіх християн 
є джерелом світла, миру, любові, мужності й сили.

У ці пасхальні дні сердечно вітаю вас, преосвященні архіпастирі, боголюбиві 
пастирі, чесне чернецтво, дорогі браття і сестри, зі святом світлого Воскресіння 
Христового. Поздоровляю з Пасхою  Христовою Президента України Віктора 
Януковича, Український уряд, Верховну Раду, Збройні сили України, всіх 
християн України і весь український народ. Сердечно вітаю всіх українців у 
Європі та Азії, в Канаді, в Америці та Австралії.

Нехай оновить воскреслий Господь Ісус Христос наші духовні й тілесні сили на 
добрі діла для блага нашої Української держави та українського народу.

Нехай Христос Спаситель приведе Українське Православʼя до єдиної Помісної 
Української Православної Церкви. Йому слава і поклоніння на віки віків.Воістину 
Христос Воскрес!
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