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ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ
БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА
Високопреосвященним і преосвященним владикам,
всесвітлішим, всечеснішим і преподобним отцям,
преподобним ченцям і черницям, дорогим у Христі мирянам
Української Греко-Католицької Церкви
Христос воскрес!
З дівственного лона з’явився первенець – Христос,
якого, як людину, Агнцем названо і непорочним, бо не
зазнав гріховної скверні. Він – наша Пасха і, як Бог
істинний, досконалим зветься.
Пісня 4 Канону Пасхи
Дорогі в Христі!
Сьогодні ми знову по всій Україні й на поселеннях вітаємо одне одного зі світлим
святом Воскресіння Христового. «Христос воскрес!» − цей благовісний привіт для нас,
християн, є початком і кінцем нашої проповіді, серцевиною нашої віри, основою нашої
надії та звершенням нашої любові. Хоч це вже третій рік, коли ми зустрічаємо
Христову Пасху в контексті нового для українського народу хресного ходу − війни і
знущання з боку сил зла, цей день щоразу оновлює нас у радості й надії Божих дітей,
упевнених у Господній перемозі над диявольськими підступами, брехнею і злобою.
З дівственного лона з’явився первенець – Христос, якого, як людину, Агнцем названо.
Яка незбагненна глибина Божого милосердя до людини! Господь «не одвернувся до
краю від створіння свого, яке Він створив, і не забув діла рук своїх» (див. Анафора
Літургії Василія Великого). У переломний момент людської історії Творець Всесвіту
тихо, без великого розголосу увійшов в людську історію в спосіб нечуваний і
неочікуваний. Єдинородний Божий Син став первенцем Діви з Назарета, щоб як
єдиний святий і непорочний, без гріховної плями, принести себе в жертву спасіння
нашого ради.
Чи потребує Господь Бог людської жертви? Зовсім ні! Це ми, що створені на Божий
образ і подобу, маємо потребу посвятитися Йому, упорядкувати своє життя згідно з
Божими заповідями, визнати, що все, чим ми є, належить Йому. Єдиний, хто був
здатний принести таку досконалу жертву Небесному Отцеві, − Богочоловік, Ісус
Христос, непорочний Агнець, який, хоч сам невинний, від імені всього людства віддав
себе Богові і своїм воскресінням із мертвих простелив нам шлях до вічного життя.
Він – наша Пасха і, як Бог істинний, досконалим зветься.
Старозавітна Пасха згадує знаменну подію, коли Господь визволив свій вибраний
народ з єгипетської неволі, а смертоносний ангел обминув кожний дім, двері якого
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були позначені кров’ю пасхального ягняти. Власне, перше значення єврейського слова
«песах», яким було названо свято, вказує на образ Божої кари, яка «обходить»,
«обминає». Тож коли ми співаємо, що Христос − наша Пасха, то звеличуємо Того, через
кого маємо можливість уникнути наслідків наших гріхів, але якщо твердо вирішимо
вийти з дому неволі гріха і пристрастей, якщо покаємось і підемо слідами Його
Євангелія. Він бо спас нас своєю кров’ю! «Знайте, що не тлінним золотом чи сріблом ви
були вибавлені від вашого життя суєтного, яке ви прийняли від батьків ваших, а
дорогоцінною кров’ю Христа, непорочного й чистого ягняти, передбаченого перед
заснуванням світу і об'явленого, ради вас, останніми часами» , − читаємо в Першому
посланні апостола Петра (1, 18−20).
Це слово спасіння, одначе, сприймає не кожен. Говорити про Ісуса Христа − Агнця на
хресті розп’ятого, у сучасних обставинах так само проблематично, як це було в часи
ранніх християн. Усвідомлюючи це, святий Павло казав: «Бо слово про хрест − глупота
тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Писано бо: Знищу мудрість
мудрих і розум розумних знівечу!» (1 Кор. 1, 18-19). Хоча Христове Євангеліє
проповідується вже майже дві тисячі років, часто стається так, що світ, навіть той, який
вважає себе християнським, далі розуміє тільки мову багатства, сили, зброї та влади.
Прояви безумства сильних світу цього ніколи не зникають з арени історії. Навпаки,
набирають різних форм: імперій, рейхів, союзів, федерацій − на чолі з людьми, які
ставлять себе на місце Бога, а власну ницість накидають іншим як мірило істини.
Проте водночас у кожному поколінні знаходяться ті, що бачать Божі шляхи, ті, що
вміють бути тихими Божими агнцями історії свого народу, ті, що наслідують Божу
покору, лагідність і дух жертви, ті, що усвідомлюють − що хрести й терпіння не тільки
минають, але що без них немає воскресіння. Такими в нинішніх обставинах є тисячі
синів і дочок нашого народу, які жертвують своїм життям за нашу свободу і
незалежність. У воскреслому Ісусі, нашому невинному Агнцеві, відкривається нам
пасхальна цінність їхньої чистої жертви, що виводить нас з дому неволі,
−
відкривається нам зміст терпіння всієї України на зорі нового тисячоліття.
Найчастіше саме в слабкості та немочі проявляється Божа сила і мудрість. Тому
важливо не дати себе ні звести, ні знеохотити в нашій борні, бо те, проти чого ми
боремося, − це прояви нечистого духа, який трясеться, валиться на землю, піниться і
качається, бо знає, що в крові пасхального непорочного Агнця настав йому кінець
(пор. Мр. 9, 17−27). Воскреслий Христос, який через страждання і смерть переводить
нас у воскресіння та життя вічне, приходить до нас сьогодні, показуючи рани на
своєму прославленому тілі. Як колись до наляканих апостолів, каже до нас, своїх учнів:
«Чого стривожились? Чого ті сумніви постають у серцях ваших?» (Лк. 24, 38).
Скільки ми вже пережили «неможливого», що стало можливим для тих, хто твердо
тримався віри у воскреслого Господа! Сімдесят років тому лукавий уже не вперше
задумав розіп’яти наш народ і загнати нашу Церкву в гріб. Однак вона, на подив
усього світу, воскресла і стала сильнішою ніж будь-коли у своїй історії. На Львівському
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псевдособорі 1946 року ворог намагався в насильницький спосіб відірвати нас від
єдності з Наступником апостола Петра. Проте сьогодні ми є живими свідками того, як
кров мучеників та ісповідників нашої Церкви запечатала навіки це католицьке
єднання і стала силою невмирущості й воскресіння України, знаком єднання її народу
та рушієм оновлення її суспільства. Саме в такому свідченні віри у воскресіння
можливе і справжнє єднання Церков України, відновлення єдиної Церкви київського
християнства, яку передав нам у спадок рівноапостольний князь Володимир.
Дорогі в Христі! Воскреслий Господь кличе нас до досконалості. Утім, джерелом усякої
досконалості є лише Він сам − наш Спаситель, який робить довершеним та справді
цінним і тривким плід нашого зусилля. Коли нам ще далеко до досконалості, коли
наша держава ще не є такою, про яку ми мріємо, не сміймо відмовитися від нашого
зусилля − будувати, жити і змагатися за Бога і Україну, бо Христос − наша Пасха!
Вітаю всіх вас з нинішнім святом, чи, краще, з нинішньою духовною перемогою Ісуса
Христа над ворожою силою і над царством зла. Ще раз усім вам, в Україні й на
поселеннях сущим, засилаю свої сердечні вітання. Щиро зичу вам благословенних свят
Воскресіння Господнього, смачної свяченої трапези та світлої пасхальної радості!
Благодать воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя
Святого Духа нехай буде з усіма вами!
Христос воскрес! Воістину воскрес!
† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві,
при Патріаршому Cоборі Воскресіння Христового,
20 березня 2016 року Божого

