Пасхальне послання
Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА
архіпастирям, пастирям, дияконам, чернецтву
й усім вірним чадам Руської Православної Церкви

Благословен Бог і Отець
Господа нашого Іісуса Христа,
Котрий з великої Своєї милості відродив нас
воскресінням Іісуса Христа з мертвих
(1 Пет. 1, 3)
Преосвященні архіпастирі, досточтимі отці,
всечесні монахи та монахині, дорогі брати й сестри!
У цей чудовий і високоурочистий день, сповнений особливої радості,
якою надихає нас повстання з гробу Господа Іісуса, сердечно вітаю всіх вас з
великим і світоспасенним святом Великодня і звертаю до вас древнє
життєстверджуюче вітання:
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Нині повнота Єдиної, Святої, Соборної і Апостольської Церкви величає
співом й піснями духовними воскресіння з мертвих Сина Божого і Сина
Людського Господа нашого Іісуса Христа, Який зруйнував владу смерті й
відкрив нам вхід у Своє Нетлінне Царство. Воістину сьогодні все сповнилося
світла: і небо і земля і пекло; все творіння святкує повстання з мертвих
Христа, в Якому воно утверджується (Канон Святої Пасхи).
Подібно до євангельських жон-мироносиць та інших учнів Спасителя, які
стали першими свідками воскресіння, ми покликані сповіщати цю велику
радість людям — тим, хто нам близький і дорогий, тим, хто нас оточує, тим,
кого ми знаємо. Ми говоримо їм: Христос воскрес! І як тоді, багато століть
тому, одні з них, віруючи, відразу ж відповідають: воістину воскрес! Інші, як
апостол Фома, сумніваються й кажуть: поки не побачу Його сам, поки не
доторкнуся до Нього, не повірю (Ін. 20, 25). Інші ж зовсім відкидають цю
звістку.
Віра у воскресіння Господа Іісуса є тією непорушною основою, тим
непохитним стовпом, на якому утверджується християнство. «Якщо Христос,
померши, не зміг воскреснути, — говорить святитель Іоанн Златоуст, — то і
гріх не винищений, і смерть не переможена, <...> і ми не тільки марно
проповідували, але й ви марно увірували» (Бесіда 39 на 1-ше послання до
Коринфян).

Своїм спокутним подвигом Спаситель з’єднав Небесне й земне, Вічне і
тимчасове, Творця і творіння, Бога й людину. Він подолав ту прірву, що на
світанку історії віддалила перших людей від їхнього Творця. Через порушення
даної їм заповіді, через їхній непослух Творцю у світі почали панувати rpіx і
смерть. Коли ж, за словом апостола Павла, настала повнота часу, послав Бог
Сина Свого Єдинородного, щоб нам прийняти всиновлення (Гал. 4, 4–5).
Христос, як непорочний і чистий Агнець Божий, бере на Себе гріхи світу
(1 Пет. 1, 19; Ін. 1, 29). Являючи послух Небесному Отцю аж до смерті, і
смерті хресної (Флп. 2, 8), Він приводить людство до його Творця, примиряє
його з Ним. Будучи Сином Божим за природою, Він робить нас синами Божими
з благодаті. Господь відкриває нам шлях морального преображення і духовного
сходження до вічного й блаженного життя з Богом у невечірньому дні Царства
Його (Канон Святої Пасхи).
Звільнивши нас від рабства гріху, знищивши владу світоправителів
темряви віку цього, проти духів злоби піднебесних (Єф. 6, 12), Господь
возноситься на небо, де сидить у неприступній славі праворуч Передвічного
Отця. А втім, Він не залишає нас тут, на землі, й повсякчасно перебуває зі
Своїми учнями, які разом утворюють Його Тіло — Єдину, Святу, Соборну й
Апостольську Церкву. Христос, Її Глава, веде цей корабель спасіння крізь
бурхливі води житейського моря в тиху небесну гавань, де буде Бог все у
всьому (1 Кор. 15, 28).
Складаючи Святу Церкву, ми, християни, є продовжувачами Його славної
місії у світі. Як безліч братів і сестер у вірі, які були перед нами, — апостолів,
жон-мироносиць, мучеників, святителів, преподобних і праведних, ми
покликані проголошувати ім’я Господа, сповіщати серед народів справи Його
(1 Пар.16, 8). Ми покликані проповідувати про Сина Божого і Сина Людського,
Який з невимовної любові до нас пролив за нас на Хресті Свою пречисту Кров.
Ми покликані й словами, й справами, усім своїм життям свідчити людям про
Того, Хто був зранений і мучений за беззаконня наші (Іс. 53, 5) і воскрес для
виправдання нашого (Рим. 4, 25).
Дорогі брати й сестри! Хотів би знову й знову від усього серця привітати
вас зі світлим святом свят і торжеством із торжеств — з Пасхою Божою
спасительною (Канон Святої Пасхи). Як наставляє нас святий апостол Іоанн,
будемо любити один одного, бо любов від Бога, Який полюбив нас і послав Сина
Свого на умилостивлення за гріхи наші… Якщо так полюбив нас Бог, то й ми
повинні любити один одного (1 Ін. 4, 7–11). Нехай ці чудові слова незмінно
будуть для нас керівництвом на всіх шляхах життя, нехай вони надихають нас
на здійснення добрих справ, на служіння нашим ближнім і дальнім. Амінь.
Цей день, його ж створив Господь, радіймо й звеселімся в ньому, бо
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!

Пасха Христова,
2019 рік

ПАТРІАРХ МОСКОВСЬКИЙ І ВСІЄЇ РУСІ

