
Пасхальне послання 
Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА 
архіпастирям, пастирям, дияконам, чернецтву 

й усім вірним чадам Руської Православної Церкви 
 

Преосвященні архіпастирі, високоповажні пастирі й диякони,  
всечесні іноки і інокині, дорогі брати і сестри! 

 
ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

Звертаючись до вас із цим життєстверджуючим привітанням, сердечно 
вітаю усіх вас з великим і світоспасенним святом Пасхи. У цей нареченний і 
святий день ми переповнюємося такої духовної радості і великої вдячності 
Богові, настільки явно відчуваємо силу і глибину любові Творця до людини, що 
іноді важко знайти інші слова для висловлення наших почуттів, окрім тих, з 
якими жінки-мироносиці поспішили до апостолів, щоб сповістити їм про 
чудову подію, що вони бачили Господа. 

Можна тільки уявити, як нелегко було учням Спасителя повірити 
в реальність того, що сталося, — Воскресіння Іісуса. Адже нещодавно вони на 
власні очі бачили, як мучили і розпинали їхнього улюбленого Учителя. Ще 
свіжі були спогади, як покладали Його мертве і бездиханне Тіло у гроб 
і запечатували важким каменем холодну печеру. І ось скорбота змінюється на 
утвердження віри і торжество життя, а сльози печалі перетворюються на сльози 
радості. 

Пережитий досвід реального спілкування з Воскреслим Христом 
і незгасима пасхальна радість окриляли й надихали апостолів, які йшли до країв 
землі, щоб проповідувати прощення гріхів і спасіння, які ми отримали через 
Повсталого з гробу Господа Іісуса. Не боячись негараздів і жорстоких 
переслідувань, терплячи біди і напасті, апостоли безупинно і сміливо свідчили 
про Христа — Переможця смерті. 

Ось уже два тисячоліття Церква живе цією звісткою про Воскресіння і 
прагне долучити до неї кожну людину, що приходить у світ (Ін. 1, 9). У світлі 
Пасхи справді все бачиться інакше: зникає страх і почуття безвиході, що 
породжуються скорботами, печаллю та життєвими незгодами. І навіть непрості 
обставини нинішнього тривожного часу у перспективі дарованої нам вічності 
втрачають свою зловісну гостроту. 

Для свідчення про Воскреслого Спасителя зовсім не обов’язково йти або 
їхати кудись далеко, подібно до апостолів, які по всьому світу розповсюдили 
пасхальну звістку. Навколо нас є чимало людей, які потребують живого 
прикладу християнської віри, яка діє любов’ю (Гал. 5, 6). Бог не вимагає від нас 
непосильних подвигів. Він лише просить нас мати любов один до одного, 
пам’ятаючи, що так ми виявляємо любов і до Нього також. Добра посмішка, 



увага та чуйність до тих, хто поруч, вчасно сказані слова втіхи й підтримки 
подекуди можуть стати найважливішими справами, які ми маємо змогу зробити 
заради Воскреслого Христа.  

І сьогодні, коли світ роздирається конфліктами і протиріччями, а в серцях 
багатьох людей оселилися ненависть, страх і ворожнеча, особливо важливо не 
забувати про своє християнське покликання і виявляти справжню любов до 
ближніх, якою лише і зцілюються рани, завдані злом і неправдою. Ми не маємо 
піддаватися спокусі ворога людського роду, який прагне зруйнувати 
благословенну єдність між православними християнами. Гаряче благаю 
Переможця смерті Господа Іісуса і прошу вас також підносити до Нього сугубі 
молитви, щоб усі середостіння були подолані, запанував міцний мир, а рани 
розділів були б вилікувані божественною благодаттю.   

Вітаючи всіх зі святом Пасхи, закликаю на вас благословення Христа 
Воскреслого і бажаю вам, дорогі мої, невичерпної світлої пасхальної радості, 
що зміцнює нас у вірі, надії та любові. Дай Бог, щоб це світло ніколи не згасало 
в наших серцях, щоб воно завжди світило світові (Мф. 5, 14). А ми, 
освячуючись повсякчас словом Божим — читанням Євангелія, і долучаючись 
Божественної благодаті через участь у Таїнствах Церкви, неухильно зростали у 
пізнанні Господа і утверджувались у виконанні Його заповідей, щоб люди, 
бачачи світло наших добрих діл, прославляли Отця нашого Небесного (Мф. 5, 
16) і разом з нами радісно свідчили, що 

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС! 
 

ПАТРІАРХ МОСКОВСЬКИЙ І ВСІЄЇ РУСІ 
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