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Воскресіння Христа – 
це торжество справедливості і перемоги добра над злом. 

Воскресіння Ісуса – 
це утвердження віри і надії у серці кожного християнина, 

це великий дарунок Господньої любові. 
Нехай ця радісна подія утверджує наші переконання про те, 

що достойні терпіння нагороджуються перемогою,
 а чесне життя увінчується славою. 

Здоров'я, миру, поміркованості Вам і Вашим родинам 
у поступах на життєвих дорогах. 

Нехай Господня ласка Вас зігріває і навчає щастя. 
Нехай любов Господня 

з ясних високостей в оселю вашу зійде світлим гостем! 

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!



Великий Четвер: Ціна Оціненного
Церковна пісня називає Юду «одержи-
мим сріблолюбством»...

4

Читайте у цьому номері:

Історичні свідоцтва про Воскресіння
Наблизившись до гробу... ми бачили в 
слабкому світлі ранішньої зорі сто-
рожу...

Невірство апостола Томи
Чому ж людина не хоче вірити, що 
Євангеліє є істина?..

Воскресіння і Хрест
Не слід ні на мить забувати про кі-
нець і мету нашої подорожі - зустріч 
із Воскреслим Христом....

Велика П’ятниця
Перед нами гріб Господній. В цьому 
гробі лежить багатостраждальний, роз-
терзаний, змучений Син Діви.
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Офіційно!
Великоднє Послання Блаженнішого 
Святослава
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Великий Четвер: 
Ціна Оціненного

Дивлячись на події Вели-
кого Четверга, розумієш, що 
багато про що не хочеться го-
ворити, хочеться просто про-
мовчати, тому що ні душа, ні 
серце не в стані винести тієї 
напруги, яка витає в останній 
земний день Спасителя. 

Богослужбові піснеспіви 
Великого Четверга подають 
нам дві дійові особи: Юду 
і Христа. Один підступно 
зраджує за тридцять сріб-
них монет, другий смиренно 
і добровільно відає Себе на 
смерть за життя світу. Юда 
в числі учасників першої 
Літургії. Він простягає руку 
до Євхаристійного хліба. 
Саме в цей момент відбу-
вається остаточна його ду-
ховна загибель: "І ввійшов 
тоді за куснем у нього сата-
на" (Ів. 13,27).

В чому ж провина Юди? 
Своєрідна відповідь - в зраді! 
Але хіба це не здоланно для 
«незлобивого Бога»? Адже 
уже наступного дня ще один 
з учнів не встоїть, а інші роз-
біжаться?

Зрада зраді різниця. В одному 
випадку це може бути хвилин-
на людська слабкість, в іншо му 
це - вигідна угода: усвідомле-
на, розважлива, цинічна. Юда 
не просто зраджує Христа, 
він інтригує, чи як би зараз 
сказали, користується служ-
бовим становищем. Переб-
уваючи серед учнів Христа, 

він непогано на цьому за-
робляє. Юда був таким собі 
«фінансовим директором». 
Він носив на грудях ящик, 
в який люди жертвували свої 
кошти. Євангелисти не гово-
рять нам, чия це була ініціа-
тива: чи Христос доручив 
Юді таку місію, чи заповзят-
ливий учень сам зголосився 
«все правильно організува-
ти». Однак слова Господа 
з Євангелія від Матея: «Не 
беріть ні золота, ні срібла, ні 
дрібних грошей у череси ваші. 
Ні торби на дорогу, ні одежин 
двох, ні взуття, ні палиці, – бо 

робітник вартий утримання 
свого» (Мт. 10,9-10), - свід-
чать на користь підприємли-
вості самого Юди.  

Так чи інакше, якась части-
на зібраних коштів роздава-
лася бідним, а щось викори-
стовували самі апостоли 
для прожитку. Очевидно, 
що Христос терпів присут-
ність такої «ініціативи», як 
і багато іншого. Непросві-
чені ще Святим Духом, учні 
Господа часто дозволяли 
собі дивні проекти. Досить 
згадати прохання синів За-
ведеєва, які хотіли сидіти на 
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почесних місцях у Царстві 
Христа: «Тоді підійшла до 
нього мати Заведеєвих синів 
зо своїми синами і вклони-
лась, щоб його про щось по-
просити. Той же сказав їй: 
«Чого бажаєш?» Відповіла 
йому: «Скажи, щоб оці два 
сини мої сіли в твоєму Цар-
стві – один праворуч, другий 
ліворуч тебе» (Мт. 20,20-21), 
або подібне ж питання Пе-
тра:  «Ось ми покинули все та 
пішли за тобою; що будемо 
за те мати?» (Мт. 19,27). 
Мабуть і Юда вирішив знай-
ти свою вигоду поруч з Учи-
телем. Тільки на відміну від 
інших нерозумних учнів, 
його цікавила не слава, не 
почесні місця, а фінансова ви-
года. Як бачимо, Юда вельми 
«ревно» виявляв себе, коли 
гроші йшли повз касу. На-
приклад, його обурює Марія, 
яка витратила багато монет 
на нардову олію, для того, щоб 
помазати ноги Ісуса. Перевів-
ши все в чисту монету, Юда 
показово вичитує жінку за те, 
що вона не правильно вклала 
свої кошти: «Марія ж узяла 
літру мира з щирого нарду, 
вельми дорогого, помазала 
ноги Ісуса й обтерла їх во-
лоссям своїм; і наповнився 
дім пахощами мира. Каже 
тоді один з його учнів, Юда 
Іскаріотський, що мав його 
зрадити: «Чому не продано 
це миро за триста динаріїв 
та не роздано бідним?». 
Сказав же так не тому, що 
піклувався про бідних, але 
тому, що був злодій: із скарб-
нички, яку тримав при собі, 
крав те, що туди вкидувано» 

(Ів.12,3-6). Порада Юди - чи 
не краще продати це миро, 
а гроші покласти в мою 
скриньку? - відкривають нам 
всю ступінь його цинізму. 
Саме бездушний розважли-
вий цинізм погубив його.

Будучи одним з апостолів 
та перебуваючи поруч з Го-
сподом, Юда багато бачив. 
Він бачив, як Христос зціляв, 
виганяв бісів і навіть вос-
крешав мерців! Більше того! 
Юда сам здійснював все це 
іменем Христа! Здавалося: 
чого ще потрібно для віри? 
Але в розумі Юди зріють 
зовсім інші схеми. Якщо інші 
учні проростали крізь свої 
дрімучі уявлення про Христа 
і з кожним новим днем в них 
помирали рибалки і народ-
жувалися апостоли, то Юда 
був вірний собі. Коли Хри-
стос входив до Єрусалиму, 
де натовп зустрічав його як 
царя, напевно, в голові Юди 
вже зріли вигідні варіанти та 
радісні передчуття. У нього 
були свої плани на Христа, 
і він їх лицемірно здійснює. 
Коли загострилися відноси-
ни між Христом і юдейськи-
ми старійшинами Юда ро-
зуміє, що для його Вчителя 
скоро все закінчиться, а зна-
чить треба провести останню 
операцію і «по-розумному» 
піти. Цією останньою уго-
дою і стала зрада Христа.

Юда не просто зрадник. 
Він безпринциповий, без-
совісний торгаш. Церковна 
пісня називає Юду «одержи-
мим сріблолюбством». Йому 
здається, що він обводить 
Христа навколо пальця, як 

хитромудрий комбінатор. 
Навіть під час Таємної Ве-
чері він безсовісно простягає 
руку до Євхаристійного Хлі-
ба, а почувши слова Господа про 
зрадника, разом з іншими 
апостолами озирається і ди-
вується, запитуючи, про кого 
це Христос говорить: «Учні 
ж поглянули один на одного 
розгублено, не відаючи, про 
кого він говорив» (Ів.13,22). 
Юді здається, що він розум-
ніший за всіх, а його Учитель 
є наївний простак і дивак. 
Навіть трохи згодом, навівши 
юдейську варту на Христа 
в Гетсиманському саду, він 
продовжує «валяти дурня» та 
здає Христа поцілунком вір-
ного учня. Він розумний, він 
хитрий, він все прорахував...

Можливо, саме ця кричуща 
безпринципність, нахабство, 
нечутливість і цинізм викли-
кали у Христа таку страшну 
біль. Євангелист Іван, оче-
видець цих подій, доносить 
до нас реакцію Господа на 
поведінку Юди словами: 
«стривожився Ісус духом» 
(Ів.13,21). 

Христос як Учитель і Бог 
помирає для Юди. Він біль-
ше йому не потрібен. З Нього 
вже нема чого взяти. Угода 
зроблена. «Ціна оціненого» 
за вигідним курсом склала 
тридцять срібних монет! Ра-
хунок закритий! І тепер все 
що потрібно, це красиво до-
вести операцію до кінця, вий-
шовши сухим з води. Тому 
Юда серед учнів в Сіонській 
світлиці. Тому він простя-
гає руку до Євхаристійного 
Хліба. Тому він показово ди-
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Велика П’ятниця

вується після слів про зрад-
ника. Тому він по-братськи 
цілує Учителя в Гетсимансь-
кому саду.

У цей день Великого Чет-
верга Господь встановив 
Таїнство Таїнств - Євхари-
стію. У цій священній дії лю-
дина з'єднується з Богом, що 
є найвищим моментом бого-
спілкування. І кожен раз, коли 
читаються слова молитви 
перед Святим Причастям, 
у всіх Церквах, із століття в 
століття, звучать ці два імені: 
Христос та Юда. «Бо воро-

гам Твоїм Тайну не повім 
і поцілунку не дам Тобі як 
Юда!». Що це означає? Чому 
Іван Золотоустий, упорядник 
цієї молитви, пропонує нам 
кожного разу перед прийнят-
тям Господнього тіла і Крові 
приміряти шкуру Юди на 
собі? На думку візантійських 
літургійних коментаторів ця 
молитва складена по чину 
клятви. Це справжня клятва 
вірності! Юда, будучи свід-
ком всього що створив Хри-
стос і учасником першої істо-
ричної Євхаристії, цю клятву 

порушив. А значить і кожен 
із нас не застрахований від 
таких же духовних каліцтв та 
зради. Великий Четвер і мо-
литва, яку ми читаємо кожен 
раз перед Причастям, став-
лять перед нашим розумом 
та серцем важке питання: 
Ким насправді є Христос для 
нас і яка «ціна того, Хто був 
оцінений»? (Мт. 27,9).

Ілюстрація:
 Поцілунок Юди. Візантійська 

книжкова мініатюра

за матеріалами: 
http://www.foma.ru/

Велика П'ятниця - найсум-
ніший день в році. В цей день 
ми згадуємо Хресні страждан-
ня і смерть Господа нашого Ісу-
са Христа. 

"Перед нами гріб Господ-
ній. В цьому гробі лежить бага-
тостраждальний, розтерзаний, 
змучений Син Діви. Він помер; 
помер не тільки тому, що ко-
лись якісь люди, переповнені 
злобою, Його убили. Він помер 
через кожного із нас, помер за 
кожну людину. Подумаймо: чи 
ми не відповідальні за це - ми 
тоді взагалі і не жили б? Так, 
не жили б! А якщо б тепер на 
нашій землі з'явився Господь - 
невже хто-небудь із нас міг би 
подумати, що він кращий від 
тих, котрі Його тоді не впізна-
ли, не полюбили і відкинули.

Ті люди, котрі тоді таке 
здійснювали, була, направду, 
страшними. Вони такі як ми; 
їхнє життя занадто вузьке для 

того, щоб в нього увійшов Бог; 
життя їхнє занадто мале і не-
значне для того, щоб та любов, 
про яку говорить Господь, мог-
ла знайти в ньому простір 
та творчу силу. І ці люди, 
такі схожі на нас, це зроби-
ли. «Схожі на нас», бо скільки 
разів протягом нашого життя 
ми брали участь у роз п'ятті 
Христа. Подивіться на Пила-
та: він намагався зберегти своє 
місце, він намагався не підпа-
сти під осуд своїх начальників, 
намагався не бути ненависним 
для своїх підлеглих, уникну-
ти заколоту. І хоча і визнав, що 
Ісус ні в чому не винен, але все 
одно віддав Його на смерть", - 
так проповідує митрополит 
Антоній Сурожський.

Спаситель світу був осмія-
ний, зганьблений, зазнав боліс-
них знущань. Страшні сліди 
цих страждань зберегла на собі 
Плащаниця Спасителя, яка 

зберігається нині в італійсь-
кому місті Турині. На полотні 
Плащаниці залишилися сліди 
крові від безлічі ран, нанесених 
Ісусу. Римляни бичували мо-
тузками або ременями, в які 
місцями впліталися гострі 
металеві або кістяні палички. 
Кожен бич мав від одного 
до п'яти кінців, до яких були 
прив'язані грузила - свинцеві 
шипи або кістки, щоб пліт-
ки міцніше охоплювали тіло 
і рвали шкіру. Це покарання 
завдавало такого страждання, 
що нерідко засуджені поми-
рали під бичами. Страшними 
розривами, слідами бичування 
всипане все тіло Божественно-
го Страждальця. Як свідчить 
Плащаниця, били два воїни - 
один високого зросту, інший - 
низького. Як вважають судові 
експерти, які вивчали Плаща-
ницю, Христа за руки прив'я-
зали до стовпа і били спочатку 
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по спині, а потім по грудях та 
животі. За законом юдеїв не до-
зволялося наносити підсудно-
му більше 40 ударів. У Римі 
такого обмеження не було. 
Спасителю було нанесено 98 
ударів батогом! На Плащани-
ці проступають сліди 59 ударів 
бича з трьома кінцями, 18 - із 
двома кінцями, 21 - з одним 
кінцем. Кожен забій з рваною 
раною має приблизно 3,7 см 
в довжину. На голову Христа 
одягли терновий вінець, який 
мав форму шапочки, а не обру-
ча, як прийнято вважати. Осо-
бливо болісно ранили шипи, 
коли воїни били Господа тро-
стиною по голові. Від кожно-
го такого удару утворювалися 
глибокі рани. На голові Стра-
ждальця - близько 30 потьоків 
крові від проколів, зроблених 
шипами. Численні пошкод-
ження на обличчі: розбиті бро-
ви, порване праве віко, велика 
припухлість нижче правого 
ока, пошкоджений ніс, забій 
на правій щоці, травма на лівій 
щоці і на підборідді. На руках 
та ногах - сліди ран від цвяхів. 
На тілі - овальний слід від уда-
ру списом. Плащаниця збе-
регла на собі також глибокий 
слід від важкого бруса хреста 
на правому плечі Спасителя та 
сліди того, що Христос неод-
норазово падав під вагою цієї 
ноші. При падінні було розбите 
коліно, а важка балка хреста 
вдаряла по спині і по ногах, 
завдаючи ушкодження.

Хресна страта, на яку був 
засуджений Христос, нале-
жить до винаходів нелюдської 
жорстокості і була найжахливі-

шою, найболіснішою і ганеб-
ною стратою. Розіп'ятий про-
тягом багатьох годин відчував 
наростаючий гострий біль у за-
п'я стях і ступнях, простромлених 
цвяхами, неприродне положення 
грудної клітки викликало за-
духу, все тіло наче палало і ро-
зривалося на частини. Людина 
відчувала сильну спрагу. Най-
менший рух завдавав нестерп-
ного болю. Кров приливала до 
голови і до серця, викликаючи 
запаморочення і сердечну не-
достатність. Помирали на хресті 
довго і болісно. У римлян цією 
стратою карали тільки рабів. 

В юдеїв вона означала 
прокляття: "Проклят усякий, 
хто висить на дереві" (Гал. 3,13). 

Перед розп'яттям засудже-
ним давали пити одурманю-
ючий напій, але Господь від-
мовився від нього, бажаючи 
зазнати все в повній свідомості. 
Відповідно до церковного пе-
реказу, Хрест Спасителя скла-
дався з трьох порід дерева: ки-
парису, певги (сосни) і кедра. 
Над головами засуджених при-
бивали дощечки із зазначен-
ням імені та злочину.

При  всій лютості страж-
дань, Спаситель до останньої 
хви лини показує дивовижну 
гідність і велич. Замість стогонів 
від страшного болю - мовчання, 
любов, молитва. Нам відкри-
вається незбагненна людській 
свідомості міра любові і довго-
терпіння Господа, Який заради 
любові до нас зазнавав най-
жорстокіших тілесних і душев-
них страждань. 

Навіть природа не могла 
винести вчиненого беззакон-
ня, наруги над Своїм Творцем. 
Сонце померкло, настав мо-
рок. Ледве Господь віддав Свій 
дух в руки Отця, стався земле-
трус, настільки сильний, що 
тріснуло багато скель і гробни-
ць. В Єрусалимському храмі 
відбулося дивовижне знамен-
ня: завіса, яка відділяла Святеє 
Свя тих, раптово розірвалася 
зверху до низу. Цим показало-
ся, що Месія прийшов, що на 
Голготі принесений в жертву 
за гріхи цілого світу Агнець Бо-
жий. І тепер престол благодаті, 
раніше прихований за цією 
завісою, доступний для кож-
ного.
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Не слід ні на мить забувати 
про кінець і мету нашої по-
дорожі - зустріч із Воскрес-
лим Христом. Деякі люди 
готові визнати, що подія 
Воскресіння для апостолів 
мала величезне значення, 
але не в змозі зрозуміти, яке 
значення цей апостольський 
досвід може мати для нас.

Святий Симеон Новий Бо-
го слов казав: «Як може той, 
хто не пізнав Воскресіння в цьо-
му житті, сподіватися відкри-
ти його і насолодитися ним по 
смерті?» Тільки досвід Вос-
кресіння і Вічного Життя 
може перетворити смерть 
тіла в сон, а саму смерть у бра-
му Життя.

Звернемося тепер до са-
мої події Воскресіння і за-
питаємо себе, чому воно 
настільки є важливим, чому 
апостол Павло міг сказати: 
«А коли Христос не воскрес, то 
марна проповідь наша, то марна 
й віра ваша. Коли ми надіємося 
на Христа лише в цьому житті, 
то ми - найнещасніші з усіх лю-
дей» (І Кор. 14,15-19).

Дійсно, якщо Христос не 
воскрес, то вся наша віра, 
вся наша переконаність, 
наше внутрішнє життя, 
наша надія - все ґрунтується 
на брехні, все ґрунтується 

Воскресіння і Хрест
«Коли юдеї вимагають знаків, а греки мудрості шукають, - 
ми проповідуємо Христа розп'ятого: ганьбу для юдеїв, і глу-
поту для поган, а для тих, що покликані, - чи юдеїв, чи греків - 
Христа, Божу могутність і Божу мудрість. Бо, нібито немудре 
Боже - мудріше від людської мудрості, і немічне Боже міцніше 
від людської сили» (1 Кор. 1,22-25).

на чомусь, чого ніколи не 
було і що не може служити 
підставою ні для чого.

У досвіді дванадцятьох 
апостолів смерть Христа на 
хресті була подією набага-
то більшою і значною, ніж 
смерть друга, наставника та 
вчителя.

Вони не просто оплаку-
вали втрату дорогого Друга, 
поразку Царя, у перемозі 
якого були впевнені. Якщо 
ми уважно вчитаємося в Єван-
геліє, то побачимо, які стосун-
ки були між апостолами та 
Господом, ми побачимо, як 
мало-помалу росте близь-
кість між Учителем та учня-
ми.

Христос став центром 

їхнього життя. Коли Христос 
звернувся до Своїх учнів та 
запитав, чи не хочуть вони за-
лишити Його, Петро відповів: 
«Господи, а до кого ж іти нам? 
Це ж у тебе - слова життя 
вічного» (Ів. 6,68).

І коли Христос помер на 
хресті, зацькований, зрадже-
ний, то тоді - йшлося не про 
смерть друга і наставника: 
то була набагато глибша та 
більша трагедія.

Якщо Христос у всій 
повноті, що Він представ-
ляв Собою, міг померти на 
хресті, значить, людська 
ненависть сильніша Боже-
ственної Любові; людська 
ненависть перемогла Боже-
ственну Любов, відкинула 
Його і вбила на Голготі.

Його смерть була не тіль-
ки повною та безповорот-
ною темрявою Великої П'ят-
ниці, але була їх власною 
смертю, тому що у них від-
няли життя; вони не могли 
більше жити, їм залишилося 
лише існувати.

Тоді ми можемо зро-
зуміти, чому для апостолів Вос-
кресіння було повною новизною, 
вирішальною подією. Коли на 
третій день Христос з'явив-
ся їм при закритих дверях, 
першою їх думкою було, 
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що це галюцинація, маре-
во. Христос підкреслює, що 
Він не дух, не примара. Він 
ділить з учнями їжу.

І ясно, чому перші слова 
Христа були словами поті-
хи: «Мир вам!» (Ів. 20,21).

Він приносить їм мир, 
відібраний Його смертю, 
яка була і їх смертю.

Він дав їм мир, який тіль-
ки Він і міг дати, мир, що 
вищий від усякого розуму, 
мир, який повертає до Жит-
тя за межею всяких сумнівів.

Ми також повинні пізна-
ти радість Воскресіння, але 
це можливо, тільки якщо 
спочатку ми пізнаємо тра-
гедію Хреста. Для того щоб 
відродитися, ми повинні 
померти - померти для на-
ших страхів, померти для 
всього того, що робить світ 
настільки вузьким, холод-
ним, бідним, жорстоким. 
Померти, щоб наші душі 
могли жити, могли радіти, 
могли відкрити весну життя.

У такому випадку Вос-
кресіння Христове дійде і до 
нас. Але без смерті на Хре-
сті немає Воскресіння і його 
радості - радості відродже-
ного життя, радості життя, 
якого ніхто більше не в си-
лах відібрати в нас! 

Воскресіння Христа - єди-
на, неповторна подія, яка від-
носиться як до минулого, 
так і до сучасного. Минуло-
го, тому що воно відбулося 
в певний день, в певному 
місці, в певний момент, тому 
що його бачили і розпізнали 
як подію в часі, в житті тих, 
хто знав Христа. Але воно 

також належить і до кож-
ного дня, тому що Христос, 
одного разу воскреснувши, 
живий вічно, і кожен з нас 
може знати Його особисто; 
і поки ми не пізнали Його 
особисто, ми не знаємо, що 
означає бути християнином.

Господь Сам взяв на свої 
плечі перший Хрест, най-
тяжчий, найжахливіший; 
після Нього тисячі і тьми 
чоловіків, жінок, дітей взя-
ли на себе власні хрести, 
більш легкі. Але як часто  
цей хрест, набагато легший, 
ніж Хрест Христовий, є для 
нас таким страшним.

Незліченна безліч людей 
із любов'ю, слухняно прой-
шли Христовим шляхом, 
довгим, трагічним шляхом, 
який вказав нам Господь. 
Так, шлях трагічний, але 
він веде від землі до само-
го престолу Божого, в Боже 
Царство. Ось вже дві тисячі 
років йдуть, несучи свої хре-
сти, люди, віруючі в Христа.

Вони йдуть слідом за 
Ним, натовп за натовпом, 
і на шляху видно незліченні 
хрести, на яких розпина-
ються учні Христові. Хрест 
за хрестом, куди не глянеш 
все в хрестах. Ми бачимо 
мучеників, які перенесли 
тілесні страждання, бачимо 
подвижників, героїв духу, 
бачимо ченців і черниць, 
священиків і пастирів, які 
добровільно взяли на себе 
Христовий хрест. І немає 
кінця цьому ходу.

Вони йдуть із століття в 
століття, знаючи, що Хри-
стос попереджав про те, що 

на землі вони будуть в скор-
боті, але що Царство Боже 
належить їм. Вони йдуть 
із важким хрестом, знедо-
лені, гнані за правду, за ім'я 
Христове. Вони йдуть, чисті 
жертви Богові, старі і юні, 
діти і дорослі. А де ж ми? 
Чи ми збираємося стояти та 
дивитися, як простує повз 
нас цей нескінченний радіс-
ний сонм людей з сяючими 
поглядами, з незгасаючою 
надією, з непохитною лю-
бов'ю, з невимовною раді-
стю в серцях?

Невже ми не приєднаємо-
ся до цієї вічної ходи? Невже 
ми не візьмемо свій хрест та 
не підемо за Христом?

Христос заповів нам йти 
за Ним. Він закликав нас на 
бенкет у Своє Царство, Він 
поруч з кожним, хто йде цим 
шляхом. Або, можливо, це 
уявляється нам страшним 
жахом? Як може кров та 
плоть винести цю трагедію, 
видовище всіх цих муче-
ників, нових і колишніх?

Це можливо, тому що 
Христос Воскрес, тому що 
ми бачимо в Господі, Який 
простує попереду нас, не 
переможеного Пророка із 
Галилеї, яким бачили Його 
мучителі і гонителі. Ми 
пізнали Його у славі Вос-
кресіння. Ми знаємо, що 
кожне Його слово правдиве.

Ми знаємо, що Царство 
Боже належить нам, якщо 
тільки ми підемо за Ним.
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Історичні свідоцтва про 
Христове Воскресіння

Як відомо, Йосиф Флавій 
вважається одним з най-
більш надійних історичних 
свідків. За часів свого життя 
він міг бути в курсі описаних 
в Євангеліях подій. Причому 
він не був послідовни-
ком Христа, а якщо так, 
то від нього не можна 
чекати перебільшень на 
користь християн. Ось 
уривок з його записів: 
«В цей час виступив 
Ісус Христос, людина 
високої мудрості, якщо 
тільки можливо назва-
ти його людиною, тво-
рець чудесних справ; 
коли за доносом голову-
ючих у нас людей Пилат 
розіп’яв його на хресті, 
похитнулися ті, що пер-
шими його полюбили. 
На третій день він з’я-
вився перед ними знову 
живий». 

Гермідій (Гермізій), який 
займав офіційну посаду біо-
графа правителя Юдеї, напи-
сав також і біографію Пилата. 
Його повідомлення заслуго-
вують на особливу увагу, бо 
містять багато достовірної 
інформації з історії Палести-
ни та Риму, через що були по-
кладені в основу історії Юдеї. 
Гермідій, за висловом одного 
з істориків, розповідав про 
все «з безпристрасною точ-
ністю фотоапарату», тобто 
не піддаючись ніяким емо-

ційним впливам. Під час 
воскресіння Христового він 
знаходився поблизу, супро-
воджуючи одного з поміч-
ників Пилата. Важливо, що 
спочатку Гермідій був про-

тивником Христа, і, як сам 
він говорив, умовляв дружи-
ну Пилата не втримувати чо-
ловіка від смертного вирока 
Ісусу. До самого розп’яття він 
вважав Христа неправдомов-
цем. Тому, з власної ініціати-
ви, вночі він пішов до гробу, 
щоб пересвідчитись у тому, 
що Ісус не воскресне. Але 
вийшло інакше. 

«Наблизившись до гроба 
і знаходячись кроків за сто 
п’ятдесят від нього, – пише 
Гермідій, – ми бачили в слаб-

кому світлі ранішньої зорі 
біля гробу сторожу: два чо-
ловіки сиділи, інші лежали 
на землі, було дуже тихо. Ми 
йшли зовсім повільно, і нас 
обігнала сторожа, що йшла 

на зміну тій, яка зна-
ходилася там з вечора. 
Потім раптово ста-
ло дуже світло. Ми не 
могли зрозуміти звідки 
це світло. Та незабаром 
побачили, що воно вихо-
дить з сяючої хмарини, 
яка рухалася в горі. Вона 
спустилася на гріб, і над 
землею там показався 
чоловік, який начебто 
світився. Потім почув-
ся удар грому, але не на 
небі, а на землі. Сповнені 
жахом від цього удару 
сторожа вскочила, а 
потім упала. В цей час 
до гробу, праворуч від 
нас, крокувала жінка, 

вона раптом закричала: «Від-
крилось! Відкрилось!» І в цей 
час нам стало помітно, що 
дійсно дуже великий камінь, 
привалений до входу в печеру, 
наче сам собою піднявся і від-
крив гріб (вхід у печеру). Ми 
дуже злякалися. Через деякий 
час світло над гробом зникло, 
стало тихо, як завжди. Коли 
ми наблизилися до гробу, ви-
явилось, що тіла похованого 
тут чоловіка вже немає». 

Сирієць Єйшу, відомий лікар, 
близький до Пилата (лікував 
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його), належав до найбільш 
видатних людей свого часу. 
Спеціалісти з історії науки вва-
жають, що він, як лікар, по пра-
ву займає місце поряд з Гіпо-
кратом, Цельсом, Галеном, 
а як анатом — поряд з Лео-
нардо да Вінчі та Везалієм. 
Лише маловідома мова, якою 
написані його твори, переш-
кодила його визнанню. За 
дорученням Пилата Єйшу з 
самого вечора напередодні 
неділі знаходився поблизу 
гробу з п’ятьма своїми поміч-
никами. Він був і свідком 
поховання Христа. В субо-
ту він двічі обдивлявся гріб. 
Знаючи пророцтва віднос-
но Христового Воскресіння, 
Єйшу з помічниками ціка-
вився цим питанням, як на-
уковець. Тому все пов’язане 
з Христом та Його смертю 
вони досконало досліджува-
ли. «Ми всі – лікарі, сторожа 
та інші, – пише Єйшу, – були 
здорові, бадьорі, почували-
ся так, як завжди. У нас не 
було ніяких передчуттів. Ми 
абсолютно не вірили в те, що 

мертвий може воскреснути. 
Але Він дійсно воскрес, і всі 
ми бачили це своїми очима». 
Далі йде опис воскресіння. 
Взагалі Єйшу був скептиком. 
В своїх роботах він часто по-
вторював вислів, який потім 
увійшов у східне прислів’я: 
«Чого я сам не бачив, те вва-
жаю казкою». 

Немало свідоцтв про 
воскресіння Христове ми 
знайдемо також у єврейсь-
ких авторів, які, із зрозумі-
лих причин, частіше схильні 
всіляко замовчувати факт 
воскресіння. Серед них най-
більш відомим є Маферкант, 
один з членів синедріону, 
казначей, з рук якого Юда 
отримав 30 срібняків за зраду 
Ісуса. Саме Маферкант був 
першим з членів синедріону, 
що прибув для розслідуван-
ня відразу після воскресіння. 
З його ж рук, незадовго до 
моменту воскресіння, отри-
мали гроші охоронці гробу. 
Маферкант не встиг відійти 
далеко, тому чув грім і бачив 
сяйво над гробом. Він впев-

нений у тому, що воскресін-
ня дійсно відбулося. Все, що 
бачив на власні очі він описав 
у творі «Про правителів Па-
лестини», який належить до 
найбільш правдивих джерел 
із історії Палестини. 

Завершити ж хочеться сло-
вами одного з найбільш відо-
мих спеціалістів з античності 
академіка В. П. Бузескула: 
«Воскресіння Христа під-
тверджене історичними да-
ними… якщо заперечувати 
Воскресіння Христове, то 
потрібно заперечувати (при-
чому на більшій підставі) 
існування Пилата, Юлія Це-
заря, Нерона, Августа, Троя-
на, Марка Аврелія, київських 
князів Володимира й Ольгу, 
Данила Галицького, Юрія Дол-
горукова та багатьох інших». 

Отже, Христос воістину 
воскрес! Але вірити в це по-
трібно серцем, а зовсім не ро-
зумом, не зважаючи на ті чи 
інші докази науковців, тому, 
що Бога пізнають серцем.

Святі Отці про Воскресіння

"Пасха в нас – це празників 
празник і торжество тор-
жеств, яке настільки пере-
вищує всі інші торжества, 
не тільки людські, але і Хри-
стові, що в його честь відбу-
ваються, наскільки сонце пе-
ревищує зірки”. 

Святий Григорій Богослов

"Христове Воскресіння ста-
ло життям і зціленням від 
пристрастей для тих, хто 
вірує в Нього, щоби вони 
жили в Бозі і приносили пло-
ди правди". 

Преподобний авва Ісая
"Заради погиблої вівці Твоя 
щедрість прикликала Тебе 
в обитель мертвих, і Ти ви-
тягнув її із цього страшного 
місця, а вона навіть не нава-

жилася перечити Тобі" 
Преподобний Єфрем Сирін

"Господь Своїм Воскресін-
ням знищив кайдани смерті 
і Своїм Воскресінням відкрив 
шлях на небо для кожної лю-
дини". 
Святитель Григорій Нісський
"День Воскресіння Господа 
нашого Ісуса Христа - обнов-
лення світу,  початок прими-
рення, припинення ворожнечі, 

руйнування смерті, поразка 
диявола". 
Преподобний Єфрем Сирін
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Невірство 
апостола Томи

Cвятий апостол Тома був 
одним із дванадцяти най-
ближчих учнів Христа. Після 
Воскресіння і Вознесіння 
Господа він проповідував 
Євангеліє на великій тери-
торії від Палестини аж до Ін-
дії. Апостол Тома відомий для 
багатьох тим, що засумнівав-
ся у звістці про Воскресіння 
Христа. Коли інші апостоли 
розказали йому, що бачили 
воскреслого Господа, він від-
повів, що не повірить у це, 
поки сам не побачить Христа 
і не доторкнеться руками до 
Його ран від цвяхів. Від цьо-
го і вийшов відомий вираз: 
Тома невірний. Так говорять 
про людей, котрі відказують-
ся вірити достовірній істині.

Проте потрібно сказати, 
що невіра буває різною, тому 
потрібно розібратися, якого 
роду невіра була у Томи. Ха-
рактерною особливістю цієї 
невіри було те, що апостол, 
хоча і засумнівався в Вос-
кресінні, проте цілим серцем 
і душею хотів, щоби нови-
на, яку принесли апостоли, 
була правдивою. Тому, коли 
Христос з'явився йому, він 
в ту ж хвилину повірив та 
з великою радістю визнав 
свою віру, вигукнувши ві-
домі нам слова: «Господь 
мій і Бог мій!» (Ів. 20,28). 

І після цього Тома ціле своє 
життя присвятив проповіді 
Євангелії, дійшовши в апостоль-

ській благовісті до краю зем-
лі, до меж тогочасного світу.

 Хоча буває невіра і іншого 
роду: коли людина, навпаки, 
цілим серцем, цілою душею 
не хоче, щоб Євангельська 
новина виявилася істин-
ною. Така невіра стає майже 
невиліковною, і тут не допо-
можуть жодні переконання, 
жодні докази. Якщо в гли-
бині душі людина заздалегідь 
не хоче вірити, не хоче прий-
мати Христа, то хоча б і вели-
ке чудо здійснилося на її очах, 
вона все рівно не повірить. 

Чому ж людина не хоче 
вірити, що Євангеліє - істина? 

Причини тут можуть бути 
різні. Часто це відбувається 
через те, що людині просто 
не вигідно, щоб Бог існував, 
адже людина живе грішно та 
безбожно. Адже, якщо Єван-
геліє правдиве, то прийдеть-
ся відповідати перед Богом за 
свої гріхи. А якщо Воно не-
правдиве, то можна і дальше 
спокійно жити по своїй волі. 
Тому підсвідомо така людина 
дуже хоче, щоб Бога не було, 
і вона починає переконувати 
в цьому і себе, і інших. І тоді 
навіть чуда стають безсиль-
ними і не переконають лю-
дину повірити. Господь наш 
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Ісус Христос під час Свого 
земного життя здійснив ба-
гато чудес, проте релігійна вла-
да Ізраїлю - фарисеї і законни-
ки - так і не повірили в Нього. 
Більш того, вони приймають 
рішення Його вбити. Уже 
після цього рішення, в кінці 
Свого земного життя, Хри-
стос здійснює на їхніх очах 
найбільше чудо - воскрешає 
померлого Лазаря, який про-
лежав у гробі чотири дні і уже 
розклався. Що ж тоді відбу-
вається: чи повірили фарисеї 
і противники Христа? Зовсім 
ні, навпаки, вони тепер вирі-
шують убити і Лазаря, щоби 
через нього не повірили інші 
люди.

В Євангелії Христос гово-
рить, що Він є світло і кожен, 
хто робить зло, той ненави-
дить світло і не йде до світ-
ла, щоби не відкрилися його 
вчинки. Не бажаючи викону-
вати волю Божу, фарисеї і за-
конники жили своєю волею 
і тому вперто не приймали 
Божих посланників.

Спочатку вони відкинули 
проповідь найбільшого із про-
років - Івана Хрестителя. Буду-
чи строгим аскетом, Іван про-
водив подвижницьке життя 
в пустині, і ось фарисеї об'я-
вили його фанатиком і бісну-
ватим. Христос йшов вслід за 
Іваном, і в багато чому поводив 
Себе по-іншому, Він - не відвер-
тався від народу, спілкувався з 
різними людьми, розділяв із 
ними трапезу, був присутнім, 
наприклад, на весіллі в Кані 
Галилейській. Проте фарисеї 
і Його не слухали, звинува-
тивши в протилежному: Він 

багато їсть, п'є і проводить 
час з грішними і сумнівними 
людьми. Господь порівнював 
не бажаючих вірити фари-
сеїв з капризними дітьми, 
котрим нічим неможливо 
догодити. 

Отже, причиною невіри 
часто стає небажання лю-
дини відмовитися від зви-
чайного життя, прагнення 
жити зі своїми пристрастями 
і пороками. Немає нічого но-
вого під сонцем: і в наш час 
є немало людей, які мають 
такий самий мотив неприй-
няття Христа - їм просто не 
вигідно, щоби Він був. Свою 
невіру ці люди намагаються 
оправдати або прямим від-
киданням Бога, або іншими 
більш тонкими способами. 
Прямий атеїзм, який в ХХ 
столітті тріумфально ман-
дрував по світі, очевидно, 
уже доживає свій короткий 
вік, адже атеїстів стає все 
менше і менше. Проте, якщо 
хтось перестає бути атеїстом, 
то це ще не означає, що він 
обов'язково стане церков-
ною людиною. На жаль, це 
відбувається зовсім не так, 
адже в такій людині продов-
жує діяти той же скритий мо-
тив: якщо я живу без Церкви, 
то мені все дозволено.

І ось, відмовившись від 
примітивного атеїзму, люди 
знаходять інші причини, че-
рез які, як їм здається, вони не 
можуть жити по-християнсь-
ки, не можуть прийти в Церк-
ву. Якщо раніше вони говори-
ли: ми не віримо в Бога і тому 
не ходимо в Церкву, то тепер 
пояснюють свою позицію 

по-іншому. В душі, як вони 
говорять, ми віримо в Бога - ми 
ось тільки священикам не віри-
мо і тому в Церкву не ходимо. 
І, щоб виправдати таке своє 
життя, починають звинува-
чувати Церкву в видимих 
і невидимих гріхах, крити-
кувати за будь-що. Подібно 
до капризних дітей із Єван-
гельської притчі, вони знову 
і знову знайдуть причини, 
якими оправдають своє не-
вір'я і неприйняття Церкви.

 Віра дається Богом і без 
Його волі жодна людина не 
може стати віруючою цер-
ковною людиною. «Ніхто не 
спроможен прийти до Мене, 
коли Отець, який послав Мене, 
не приведе його» (Ів. 6,44), - го-
ворить Христос. Але Господь 
кличе людину не просто так, 
але тільки якщо бачить в ній 
прагнення іти за добром, вико-
нувати Його волю. 

Тому, хоча віра і є даром Бо-
жим, але, чи отримає людина 
цей дар, чи ні - залежить тільки 
від неї - від того, наскільки вона 
готова відказатися від своєї 
волі заради виконання волі Бо-
жої. Ті люди, котрі стараються 
жити по совісті і робити добро, 
легко можуть прийти до віри 
та до церковного життя. Хри-
стос є світло, і в Євангелії ска-
зано, що до цього світла ідуть 
лише ті, хто чинить по-спра-
ведливості, тому що їхні вчин-
ки милі Богові. Цим людям сам 
Господь допомагає отримати 
істину і стати на спасительний 
шлях віри. 
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ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ
БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА

Христос воскрес!
Вчора нас поховано з Тобою, Христе, -
Встаємо сьогодні з Тобою воскреслим,

Бо вчора нас з Тобою розп’ято.
Тож і нас прослав, Спасе, у царстві Твоїм

(Пісня 3 Канону Воскресної Утрені).
Дорогі в Христі!
Попри всі цьогорічні випробування і непевність, 

Великдень - «день, що його учинив Господь» 
(Пс. 117, 24) - є для нас часом невимовної ра-
дості та надії. У світлий празник Воскресіння 
Христового свята Церква оспівує таїнство поєд-
нання протилежностей: поховання і воскресіння, 
смерті і життя, розп’яття і слави, смутку і радо-
сті. У тому полягає велике пасхальне таїнство, 
що сам Син Божий стає одним із нас, вмирає, 
подібно як ми, щоб ми могли воскреснути, як Він! 
Христос проходить свою хресну дорогу за нас 
і на наше благо, даруючи нам своє світле вос-
кресіння та нове життя в Бозі. Отже, хрест і вос-
кресіння нерозлучні. Вони стосуються не лише 
Христа: у таїнственний спосіб зачіпають усе 
людство і кожного з нас зокрема. Подія, яка від-
булася в житті Ісуса Христа, – Його смерть і вос-
кресіння, – увібрала в себе всю історію людства, 
усі страждання, як минулого, так і прийдешнього, 
і преображає їх у нове життя, у нову радість. 
Воскреслий Христос входить у серцевину осо-
бистої історії кожного з нас, Він, можна сказати, 
переживає наші страждання і приниження: ми 
водночас із Ним розп’яті й засуджені, та разом із 
Ним підіймаємося з гробу і воскресаємо. Вчора 
нас із Ним було поховано, а сьогодні – встаємо із 
Ним воскреслим.
Вчора нас поховано з Тобою, Христе… вчо-
ра нас з Тобою розп’ято.

Ісус Христос силою і діянням Святого Духа 
присутній в історії нашої Церкви і нашого народу. 
Ми добре знаємо цей Його і наш хресний шлях. 
Ще в недавньому минулому нашу Церкву і наш 
народ катували й розпинали, ложно свідчили 
на нас, у нас стріляли і кидали в тюрми. Однак 
ми все це пережили і, дякувати Богу, відродили-
ся до нового життя спільноти Христових учнів. 

Якраз цього року минає 25-річчя легалізації та 
відродження нашої Церкви на рідній землі. Тож, 
засилаймо молитви до престолу Всевишнього, 
дякуючи Йому за благодать і силу, яка допомогла 
нашому народові вистояти серед жахливих випро-
бувань і страждань. Ця перемога – знак дієвої при-
сутності воскреслого Спасителя між нами в дале-
кому і недавньому минулому, а водночас запорука 
нездоланності нашого народу і в майбутньому.

Сьогодні знову нам погрожують зброєю і заляку-
ють розділом країни та захопленням храмів. Але 
Христос і сьогодні є з нами! Наші болі Він приймає 
так, немовби це Йому особисто завдавали рани. Це 
Його було зневажено побиттям молоді на Майдані. 
Це Його зробили нужденним, коли добро народу 
розкрадала корумпована влада. Це Його ув’язню-
вали та несправедливо засуджували, виставляли 
нагим на морозі і катували викраденим. Це Він – 
перша жертва Небесної сотні. Його слова на хре-
сті, що звучать сьогодні в сумлінні віруючих людей 
України, – «Отче, відпусти їм, не знають бо, що 
роблять!» (Лк. 23, 34), – стосуються насамперед 
тих державних і церковних лідерів, своїх і сусідніх, 
які підбурюють народ до сліпої агресії та ненависті: 
«Розіпни, розіпни Його!» (Лк. 23,21). 

Однак сила людської злоби, брехні і насиль-
ства є нічим порівняно із силою Божої правди 
та любові. Це Христос нас сьогодні підносить, і як 
Церкву, і як народ. Як у Воскресінні добро долає 
зло, так і в нашій історії любов переможе злобу та 
ненависть, а мир – усякі погрози війною.
Встаємо сьогодні з Тобою воскреслим.

Сила зброї никне перед славою Воскреслого, 
бо «сьогодні встаємо з Тобою воскреслим». Усі 
ми це відчуваємо, на рідній землі і на поселен-
нях. Сила Христового воскресіння сьогодні є на-
шою надією в церковному, суспільному та осо-
бистому житті. Не маємо певнішої і сильнішої 
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допомоги – ні в міжнародній дипломатії, ні в силі 
військових потуг чи людських домовленостей, 
які готові за тридцять срібняків виставити ціну 
Неоціненному. У своєму воскресінні Христос 
силою Святого Духа чинить єдиним народом 
тих, хто колись протистояв один одному: «Нема 
юдея ані грека… ні чоловіка ані жінки, бо всі ви 
одно у Христі Ісусі» (Гал. 3,28).

Знаком нашого «вставання» з воскреслим 
Спасителем, який підносить нас із «гробу» гріха, 
нехай стане наше оновлене Божою любов’ю 
ставлення до всіх без винятку людей. Любімо 
і обіймімо кожного, хто є поруч, у нашому селі, 
містечку, місті, у нашій області та на всій нашій 
Землі. Учімося поважати і любити того, хто відріз-
няється від нас: думає по-іншому, дотримується 
інших звичаїв чи розмовляє іншою мовою – саме 
це є свідченням слави Воскреслого! Усім людям, 
навіть тим, хто має злобу в серці і несправедливо 
нас обвинувачує, ми сьогодні проголошуємо радіс-
ну вістку про воскресіння. Бо ж знаком воскресіння 
є перемагати сили зла і ненависті Божою любов’ю 
та милосердям.
Тож і нас прослав, Спасе, у царстві Твоїм.

За давнім церковним переказом, св. Андрій, 
ставши на київських горах, передбачив велику 
Божу славу для нашої країни: «Бачите ці гори? 
На них засяє благодать Божа, тут буде велике 
місто, і Бог спорудить багато церков». Сяйво 
Божої благодаті, про яке згадує наш апостол, – 
це світло Христового воскресіння, яке ніколи не 
переставало променіти над нашою землею, на-
віть у найтемніші періоди нашого національного 
і церковного буття. На нас сповнилися євангель-
ські слова, що їх ми чуємо під час Пасхальної 
Літургії: «Світло світить у темряві і темрява 
його не подолала» (пор. Ів. 1,5). Відблиском не-
бесної слави воскреслого Спасителя є і наш Па-
тріарший собор Воскресіння Христового, який 
ми посвятили минулого року. Він є для нас жи-
вим свідченням Христової перемоги, запорукою 
невмирущості нашого народу та знаком єднан-
ня всіх дітей нашої Церкви – в Україні і на посе-
леннях сущих.

Сьогодні, у цей радісний день Воскресіння Хри-
стового, благаймо нашого Спасителя, щоб світло 
Його воскресіння з новою силою засяяло над на-
шим краєм, щоб подолало темряву гріха, незгоди, 
страху і зневіри та скріпило всіх нас силою Святого 
Духа на розбудову справді вільної і Богом благо-

словенної держави. Молімося особливо про дар 
єдності та однодумності для нашого народу. А ця 
наша духовна єдність дозволить нам відродити 
та обновити всі державні інституції на основі Божої 
правди і Божого закону. Хоч би де ми були, – чи в 
Україні, чи на поселеннях, – пам’ятаймо про своє 
покликання, що випливає з нашого християнсь-
кого та національного досвіду, а саме: свідчити про 
нездоланну силу Христового воскресіння, про 
неминучу перемогу правди над брехнею, лю-
бові над ненавистю, добра над злом, життя над 
смертю.

Із такими думками єднаюся з вами в молитві 
і пасхальній радості, у любові та надії, бажаю-
чи кожному з вас мирного і благословенного 
Воскресіння Христового. Пасхальним привітом 
обіймаю всіх вас! Нехай цього дня засмучені 
зрадіють, стривожені відчують певність хри-
стиянської надії. Молитвою лину до поранених 
і стражденних, ув’язнених і вигнаних із рідної 
домівки, наших воїнів і всіх, хто стоїть на сторожі 
гідності людської особи в Україні. Усім вам зичу 
щедро поданих Господом пасхальних дарів.

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 соборі Воскресіння Христового,

на свято Благовіщення Пречистої Діви Марії,
7 квітня 2014 року Божого
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