
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 та інокині, дорогі брати і сестри! 

 

У цей нареченный и святый день, сповнений пасхальної радості й дивного 
світла, з вуст в уста, від серця до серця передається життєстверджуюче 
благовістя: 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
Цими словами ми сповідуємо непохитну віру в Того, Кому в Страсну 

п’ятницю предстояли біля Хреста, Кого разом з учнями і жонами-мироносицями 
оплакували, молячись перед Плащаницею. Сьогодні ж разом з Ангельським 
Воїнством, являючи єдність Церкви земної і небесної, урочисто виголошуємо: 
«Днeсь спасeние миру, яко воскресе Христос, яко Всесилен» (Канон Пасхи, ірмос 
4-ї пісні).  

Пасха Господня — найяскравіше свідчення премудрості Божої і безмежної 
любові Творця до людського роду. Початок історії, як ми знаємо, був 
затьмарений духовною трагедією: падінням прабатьків двері Раю були закриті 
для людей, а страждання і смерть стали відтоді неминучим наслідком гріховності 
людини. Але, втративши спілкування з Богом — Джерелом життя, люди не 
втратили Його благості та любові.   

Водночас, як пише Микола Кавáсила, святий XIV століття, «любов Божа 
була безмірною, а знаку, яким би виявити її, не було» (Сім слів про життя у 
Христі. Слово VI). Любов проявляє себе у творенні добра ближньому і в 
готовності добровільно терпіти за нього труднощі, обмеження й навіть 
страждання, і Спаситель являє і те, й інше. Своїм Втіленням Він оновлює 
ушкоджену гріхом людську природу, а Хресним подвигом визволяє нас від влади 
зла. «Так ми отримали життя у Христі, — зазначає преподобний Єфрем Сирін, 
— Тіло Господа вкусили замість плодів дерева... праведною кров’ю Його омилися 
від прокляття і через надію воскресіння... живемо життям Його» (Тлумачення 
на Четвероєвангеліє, 21). 

Воскресіння Спасителя відкрило людству врата Царства Небесного і 
сповнило наше земне буття незмінним сенсом. Господь дарував Себе всім 
віруючим у Нього як взірець чесноти й здобув нетління, щоб Його слідами йшли 
й усі, хто спасається, як пише про те преподобний Максим Сповідник (Амбігви, 
42). А для цього ми повинні вже тут, на землі, навчитися дихати повітрям 
вічності, скинувши вітху людину з ділами її (Кол. 3, 9), влаштовуючи своє життя 



за Євангелієм і беручи участь у Таїнствах Святої Церкви — спадкоємниці 
великих обітниць Божих. 

Віра у Воскресіння Спасителя гасить полум’я життєвих хвилювань і 
дозволяє піднестися над мирською суєтою, допомагає відкидати спокуси гріха й 
долати різні страхи. У відповідь на Божественну любов ми покликані являти 
любов від щирого серця і доброї совісті та нелицемірної віри (1 Тим. 1, 5). У 
відповідь на Його милосердя — бути милосердими до людей, що нас оточують. 
У відповідь на Його піклування — турбуватися про влаштування суспільного 
життя відповідно до високих євангельських ідеалів.  

Пасхальне торжество, долаючи національні й державні кордони, духовно 
об’єднує мільйони християн, які проживають у різних країнах. Цей 
багатоголосий земний хор разом із сонмом безтілесних Сил Небесних віддає 
хвалу Господу Іісусу, Який за всіх пролив Свою Кров і живоносною ціною 
відкупив світ (Октоїх. Глас 6, стихири в суботу ранку). 

Ця подяка з року в рік, із століття в століття, із тисячоліття в тисячоліття 
переможно звучить по всій землі — звучить, незважаючи ні на які спокуси, 
труднощі та випробування. Не припиняється вона й сьогодні, коли світ потерпає 
від згубної пошесті. 

У нинішній непростий час особливо важливо підтримати тих, хто хворий і 
немічний, хто сумує через втрату своїх рідних і близьких, хто втратив засоби до 
існування, хто не може прийти до храму. Надамо посильну допомогу 
стражденним, не минемо байдуже тих, хто потребує людської участі, уваги й 
турботи. 

Нещодавно через епідемічні заходи багато хто з нас не міг відвідувати 
богослужіння. Набутий нами досвід показав, наскільки важливо цінувати і 
використовувати будь-яку можливість для того, щоб брати участь у спільній 
молитві, у богослужіннях і святих Таїнствах, особливо ж — у Божественній 
Євхаристії, яка єднає нас із Христом і один з одним. 

Дорогі мої, сердечно вітаю вас з великим святом Пасхи і бажаю вам 
міцного здоров’я і щедрот від Життєдавця Іісуса. Милостивий Господь нехай 
сподобить усіх нас истее причащатися Ему в невечернем дни Царствия Его і 
радісно свідчити: 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС! 

 
 
 
ПАТРІАРХ МОСКОВСЬКИЙ І ВСІЄЇ РУСІ 
 

Пасха Христова, 
2021 рік 
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