
ВЕЛИКДЕНЬ 

  
 Великдень -  празник над празниками, торжество над торжеством,  це 
свято радості,  свято віри, надії і любови.  
  
Багато людей вважають  себе християними, майже кожен третій на 
земній планеті.  Але що така вплинуло на життя і свідомість людей або 
яким чином  з дванадцяти рибалок,   Христова громада  виросла до 
таких небачених розмірів?  Відповідь, одна:  Воскресіння Спасителя, 
надприродні чуда, що докорінно змінило перебіг історії і самих людей, 
які були свідками цього.  
  
Протягом Свого життя Спаситель не написав жодної книги, мало того, Він 
не написав жодного рядка.  
  
Але Йому присвячено більше книг ніж будь-якій іншій людині. Христос 
не написав жодної пісні, але йому присвячено більше музики, ніж будь-
кому іншому в історії. 
  
 Христос ніколи не відходив більше, ніж на сто миль від місця свого 
народження, але немає найвіддаленішого куточка світу, де би не було 
Його послідовників.  
  
Причина поширення Християнства є в тому, що це дійсно Добра Новина, 
що змінила історію світу звісткою про перемогу життя над смертю… 

   
 Але чим чим для кожного з нас є Пасха? Але для початку чим вона не 
є… або, не повинна бути. 
  
Пасха – це не запечене ягня, не фарбовані крашанки, не солодкий хліб, 
не запалені за святочною трапезою свічки, не новий яскравий одяг. Це 
навіть не присутність на церковній службі, не радісні вигуки “Христос 
Воскрес”.  
  
Пасха – не свято їжі після довгого періоду посту, не пиття і застілля. Пасха 
не є об’єднанням родини після тривалої розлуки, не нагода, хоч на 



короткий час, повернутися до батьківського дому, не зустріч зі старими 
друзями… 

  
Точніше… усе вище перераховане на Пасху є… але це не все, не в цьому 
суть свята. Пасха, понад усе, є причастям Царства Небесного, покликом 
вічності, що сповна втілюється у Божественній Літургії, відлунює у 
церковних здвонах і торкається потаємних струн людської душі. З 
темної глибини печерного гробу підноситься прошення і любов, 
змінюючи кожного з нас. Роз’єднані та розпорошені по світу, ми 
стаємо учасниками єдиного таїнства Життя… 

  

Один святий сказав наступне: „Якщо б Христос задля тебе тисячу 

разів помер і тисячу разів воскрес, то це нічого тобі не поможе, якщо 

ти не помреш для гріха і не воскреснеш для любові”. Саме любов, Божа 

любов має силу воскресити людську душу, омертвлену навіть 

найбільшим гріхом. 

 
 

Від щирого серця вітаю всіх вас з радісним святом - Великоднем, 

Пасхою Христовою. Хай непереможна Христова любов щедро 

наповнить кожного з вас невичерпною радістю, зігріє серце, наповнить 

силою тривати в його любові і щедро дарувати її всім людям, щоб ця 

Божа любов воскрешала людські серця до ново життя, яке дарував нам 

усім Ісус Христос своїм славним воскресінням з мертвих.  

 
 

Саме з любові до нас людей Ісус прийшов у цей світ і прийняв 
людське тіло, з любові до нас прийняв страждання і смерть на 
хресті, і з любові до нас Він воскрес третього дня, щоб ми 
воскресли разом з Ним до нового, вічного життя.  

  

 


