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Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 

Любі в Христі, що Воскрес: 

 

 «Смерті святкуємо умертвіння, пекла зруйнування, другого 

життя вічного початок, та граючи співаємо Винного, Єдиного 

Благословенного отців Бога та Високославного.» 
Великодній Канон Іоанна Дамаскіна, Піснь 7 

 
Усім вам відомо, що сорок років тому я зазнав найбільшої трагедії у моєму житті. Моя жінка, з якою я 

жив усього 29 днів, була вбита у автокатастрофі у 21-річному віці. Кожен з вас, хто зазнав втрати 

улюблених людей, з досвіду знає, як це страшно. Навіть 40 років по тому я відчуваю біль та страждання 

та самотність. Кожен, хто зазнав такої втрати, усвідомлюється, що не можна повністю від неї одужати.  

 

Для мене єдиним джерелом сили у цьому випробуванні, єдиною надією на майбутнє, є Віра у 

Великдень; наша міцна віра у Воскресіння Господа Бога та Спаса Нашого Ісуса Христа. Коли я чую 

голоси віруючих та приєднуюся до співів найвидатнішого побідного гімну усіх часів ~ «Христос 

Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував!» ~ тільки тоді я 

можу по-справжньому відчути спокій та мир та відчувати радість. 

 

Господь Наш Ісус Христос – це великий, несказанний дар Божий з Його великого людинолюбства. Але 

світ відцурався Спасителя, спробував розп'ясти Дар Любові на Хресті, та спробував схоронити Його у 

могилі. Проте любов Божа більш значна, ніж зло мирське – дужче, ніж сила Сатани, який є причиною 

цього зла. 

 

В дійсності, Христос помер ганебною смертю розп’яття, якою карали тільки непроторенних злочинців, 

але ж він ніколи не учинив злочин, ніколи не грішів. Він у повному розумінні слова відчув біль та 

страждання, яке відоме кожній людині, коли підступає смерть, навіть при тому, що Він є Син Бога 

Живого. Та коли Його душа відділилася від тіла у 3:00 годині дня Великої Страсної П’ятниці, Він 

прийшов до усіх грішників, які колись попали у пекло, світ темних сутінок, підлеглий Сатані; навіть при 

тому, що Він був Світлом, яке просяяло з Небес. Усе це Він зробив для нас! 

 

У Велику Страсну П’ятницю усім, хто наближається до Хреста Христова, стає ясно, що Господа Нашого 

перемогли вороги. Він був несправедливо засуджений ними, вони Його принижували, на Ньюго 

плювали, бичували й били, розп’яли на Хресті та залишили помирати. Здавалося, що історія Ісуса з 

Назарета остаточно завершилася. Та ми ще почуємо про Любов Господню. 

 

Коли душа Ісуса зійшла у пекло, навіть сам диявол був упевнен у тому, що Господь Наш програв, а сам 

він був переможцем.   Але Христос розтрощив  мідні ворота у пекло,  скував у кайдани самого Сатану та 
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визволив ув’язнених з цього темного підземелля – покоління за поколінням, від Адама та Єви і після 

них. Він вивів з пекла усіх, хто пішов слідом за ним; та відкрив для них та для тих, хто помер пізніше, у 

тому числі мою жінку та любих для вас людей, ворота в Небеса та у вічне життя! 

 

На найперший Великдень, ще до сходу сонця у світлу неділю вранці, благочестиві жінки прийшли до 

гробниці Христової, щоб умастити Його тіло – та знайшли гробницю пустою! Петро та Іоан побігли 

перевірити правдивість їх твердження – та побачили те саме! Нарешті, Сам Христос прийшов, живий та 

здоровий – Він навіть показав Фомі невіруючому сліди від цвяхів на Своїх руках та поріз від спису на 

тілі – «вірний доказ» того, що Він був Переможцем. Ось як закінчується історія: Він переміг смерть, гріх 

та диявола, та відновив у нас життя, любов і радість, які були дані нам з першого вдиху Адама у 

Райському Саді. 

 

Святий Павло, який зустрів Господа, що Воскрес, по дорозі у Дамаск, запевняє нас: «Та нині Христос 

воскрес із мертвих, первісток серед покійних.» (1 Кор. 15:20). Коли рослина помідору народжує перший 

маленький зелений плід, це є обіцяння того, що ми матимемо більше у майбутньому. Таким чином, 

Воскресіння Ісуса, каже Апостол, було «первістком». Воно є обіцянням, що ті, хто живе з Ним, також 

воскреснуть. Як кажуть Святі Отці, «Чи може голова воскреснути, а члені залишитися мертвими?» 

 

Таким чином, наше святкування Великодня – це не просто родинне свято любих людей, співучасть у 

розкішній трапезі, або кошики цукерок та зайчиків, від яких загоряються очі дітей. У дійсності ми  

«смерті святкуємо умертвіння, пекла зруйнування, другого життя вічного початок, та граючи співаємо 

Винного, Єдиного Благословенного отців Бога та Високославного», як для паніматки Дебори, так і для 

інших, які померли, та звісно й для нас з вами! 

 

У це велике Свято Свят ми можемо певно повторити чудові слова віри, написані Святим Павлом до 

Римлян: 

Хто нас розлучить від любови Христової? Чи недоля, чи утиск, чи 

переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано: За Тебе 

нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення.  

Але в цьому всьому ми перемагаємо Тим, Хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, 

що ні смерть, ні життя, ні Анголи, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, 

ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любови 

Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашім! (Рим. 8:35-39) 

 

То є так... тому що Той, Хто любить нас більше, ніж ми любимо самих себе, воскрес! Воістину, Він 

воскрес! 

 

Нехай цей Великдень буде вам у ствердження вашої віри у Спасителя, що Воскрес, та принесе радість та 

сили, тому що ми «смерті святкуємо умертвіння, пекла зруйнування, другого життя вічного початок» у 

славній Христовій перемозі! 

 

З молитвами, благословінням та любов’ю моєю, 
 

+ М А Й К Л 

Єпископ Нью-Йоркський та  

Єпархії Нью-Йорку та Нью-Джерсі 
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