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ВОСКРЕСЕННЯ ХРИСТОВЕ. ВЕЛИКДЕНЬ. 

Апостол : Дії. 1 зач. 1, 1 – 8.

Першу книгу я написав, Теофіле, про все, що 
Ісус робив та що навчав від початку аж до дня, 
коли вознісся, давши Святим Духом накази апо-
столам, яких вибрав. Він показував їм себе також 
у численних доказах живим після своїх страстей, 
являючись їм сорок день і розповідаючи про цар-
ство Боже. І коли був разом з ними за столом, він 
наказав їм Єрусалиму не кидати, але чекати обіт-
ниці Отця, яку ви від мене чули; бо Іван христив 
водою, ви ж будете хрищені по кількох цих днях 
Духом Святим. Отож, зійшовшися, вони питали 
його: – Господи, чи цього часу відбудуєш царство 
Ізраїля? Він відповів їм: – Не ваша справа знати 
час і пору, що Отець призначив у своїй владі. Та 
ви приймете силу Духа Святого, що на вас зійде, і 
будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та 
Самарії і аж по край землі.

Євангеліє: Йо. 1 зач. 1, 1-7.

Споконвіку було Слово, і з Богом 
було Слово, і Слово було Бог. З Богом 
воно було споконвіку. Ним постало 
все, і ніщо, що постало, не постало 
без нього.  У ньому було життя, і життя 
було світло людей. Світло світить у 
темряві, і не пойняла його темрява. 
Був чоловік, посланий Богом, якому 
ім'я Іван. Прийшов він свідком, щоб 
свідчити про світло, щоб усі через 
нього увірували. Не був він світло, 
був лише, щоб свідчити про світло. То 
було справжнє світло, що просвічує 
кожну людину. Воно прийшло у цей 
світ. Було у світі, і світ постав через 
нього, і світ не пізнав його. Прийшло 
до своїх, і свої його не прийняли. 
Котрі ж його прийняли, тим дало 
змогу дітьми Божими стати, тим, що 
вірують в ім'я його; які не з крови, ні з 
тілесного бажання, ні з волі людської, 
але від Бога народилися. І Слово 
стало тілом, і оселилося між нами, і ми 
бачили його славу – славу Єдинород-
ного від Отця, повного благодаті та 
істини. Іван свідчить про нього і про-
голошує, кажучи: «Ось той, про кого я 
говорив: той, що йде за мною, існував 
передо мною, був раніш за мене». З 
його повноти ми всі прийняли – бла-
годать за благодать. Закон був даний 
Мойсеєм, благодать же та істина при-
йшла через Ісуса Христа.



З усіх великих празників нашого цер-
ковного року найбільш давній, урочистий і 
радісний — це світлий празник Христового 
Воскресення. Він, як сказано в ірмосі 8 пісні 
пасхального канону утрені: "Цар і Господь, 
празників празник і торжество торжеств".

Святі Отці Церкви особливо підкреслюють 
значення і велич цього празника. "Пасха в нас, 
— каже святий Григорій Богослов у своєму 
пасхальному слові, — це празників празник і 
торжество торжеств, яке настільки перевищує 
всі инші торжества, не тільки людські, але і Хри-
стові, що в його честь відбуваються, наскільки 
сонце перевищує звізди". А святий Йоан Золо-
тоустий у проповіді на Пасху так звеличує Хри-
стове Воскресення: "Де твоє, смерте, жало? 
Де твоя, аде, перемога? Воскрес Христос і ти 
провалився. Воскрес Христос і впали демони. 
Воскрес Христос і радіють ангели. Воскрес 
Христос і життя панує. Воскрес Христос і нема 
ні одного мерця в гробі, бо Христос воскрес із 
мертвих і став первістком померлих".

ІСТОРІЯ ПРАЗНИКА ПАСХИ
Празник Христового Воскресення у наших 

богослужбових кни гах має такі назви: Свята й 
велика неділя Пасхи, День святої Пасхи, або 
Свята Пасха. Наш народ на означення праз-
ника Пасхи має ще слово "Великдень", що 
означає Великий День, бо він великий своєю 
подією, своїм значенням і своєю радістю.

Слово "пасха" походить з єврейського 
"песах", що значить "перехід". Тут мова про 
перехід Господнього ангела, який одної ночі 
вбив усіх єгипетських первенців, коли фараон 
не хотів відпус тити ізраїльський народ, а 
перейшов повз (по-єврейськи "песах") доми 
ізраїльтян, одвірки домів яких були помазані 
кров'ю одно річного ягняти. Слово "пасха" у 
жидів означало також ягня, якого заколювали 
на Пасху, а потім і сам день свята на згадку про 
визволення з Єгипту дістав назву Пасхи.

Для апостолів і перших християн ПАС-
ХА-ПЕРЕХІД стала символом иншого пере-
ходу — подвійного переходу Ісуса Христа: від 
життя до смерти і від смерти до життя. Перший 

перехід дав основу для хресної, а другий для 
воскресної і радісної Пасхи. Апостоли й перші 
християни святкували разом із жидами свою 
християнську Пасху, але не радісну, а сумну і 
з постом, бо вона була для них річницею Хри-
стових мук і смерти.

Пасхальний агнець євреїв став для хри-
стиян прообразом Ісуса Христа, Який, наче 
невинне ягня, приніс себе в жертву за гріхи 
цілого світу. Звідси в богослуженні його нази-
вають пасхальним агнцем або коротко Пас-
хою. "Бо Пасха наша, — каже святий апостол 
Павло, — Христос, принесений у жертву" (1 
Кор. 5, 7).

У II ст. разом із хресною Пасхою починає 
також входити в практику і радісна Пасха на 
честь Христового Воскресення, яку святкують 
у неділю після жидівської Пасхи. У зв'язку з тим 
подвій ним святкуванням хресної і воскресної 
Пасхи між християнами почалася тривала і 
завзята суперечка про сам день святкування 
Пасхи. Виникла суперечка, бо щораз більше 
почав змінюватися погляд на саме свято. Пер-
вісно Пасху вважали днем смутку й посту на 
честь Христової смерти, а тепер хотіли злу-
чити з нею радісну річницю Його світлого 
Воскресення, що не сумісне зі смутком, ані з 
постом. Загал християн став святкувати Пасху 
Христового Воскресення в неділю, але деякі 
християнські громади, передусім у Малій Азії, 
вперто празнували Пасху разом із жидами 
14 Нісана, першого весняного місяця. Від 14 
Нісана ті громади названо "квартодецімані", що 
значить "чотирнадцятники". Собор у Нікеї (325) 
припинив ці тривалі і болісні суперечки.

Він вирішив, що всі християни мають свят-
кувати празник Пасхи того самого дня: що 
не можна йти за жидівським звичаєм, а треба 
празнувати Пасху в неділю, після першої 
повені місяця, після весняного рівнодення.

У IV-V ст. святкування празника Пасхи про-
довжується з одно го дня на цілий тиждень, 
який зветься "світлим тижнем" на про тивагу до 
тижня перед Великоднем, що має назву "Вели-
кого", або "Страсного".

Світлий Празник Пасхи



 

Найдавнішим з-поміж відомих є Акафіст до 
Пресвятої Богородиці, що його співають на 
Утрені п’ятої суботи Великого посту, а також в 
інші дні літургійного року. На зразок Акафіста 
до Пресвятої Богородиці було створено й ака-
фісти до Пресвятої Тройці, Ісуса Христа, Чес-
ного і Животворящого Хреста Господнього, 
Ангелів та Святих, а також на честь чудотвор-
них ікон та навіть духовних потреб (за усоп-

Г. Особливі моління
4. Інші моління
а. Акафіст

ших, підготовка до Причастя тощо).
Акафісти до Ісуса Христа, Пресвятої Бого-

родиці і Святих поєднують у собі молитовне 
спілкування зі святою особою, спомин окре-
мих подій з її житія та його богословське 
осмислення і молитву серця через ритмічне 
повторення окремих головних слів «Алилуя» 
та «Радуйся».

Розумій молитву

Катехизм УГКЦ “христос – Наша Пасха”, 526-527

У збірнику церковних законів під назвою 
Апостольські поста нови, які були написані в 
Сирії близько 380 року, але мали б походити 
з апостольських часів, про світлу седмицю 
кажуть так: "Через цілий великий і наступний 
по нім тиждень хай слуги не працюють, бо 
той — це тиждень мук, а цей — це тиждень 
Воскре сення, і треба слухати наук" (VIII, 33).

Цісар Теодосій Великий († 395) скасував 
ведення судових розправ, а цісар Теодосій 
Молодший († 450) заборонив театральні й 
циркові вистави на час усієї світлої седмиці. В 
Єрусалимі най більш урочисті були перші три 
дні Пасхи, що Східна Церква прак тикує і сьо-
годні.

Шостий Вселенський Собор (691) у справі 
святкування світ лого тижня вирішив: "Від свя-
того дня Воскресення Христа нашого Бога 
до нової неділі (тобто до Томиної неділі) вірні 
повинні цілий тиждень безнастанно перебу-
вати у святих церквах, у псалмах, і співах, і піс-
нях духовних, радіти й торжествувати в Христі, 
уважно слухати читання Святого Письма та 
брати участь у святих Тайнах, бо таким спо-
собом разом з Христом воскреснемо й разом 
просла вимося. Тому в цих днях не можна 
влаштовувати ні кінських перегонів, ані инших 
публічних видовищ" (Правило 66).

ЗНАЧЕННЯ ХРИСТОВОГО ВОСКРЕСЕННЯ
Христове Воскресення дає нам незапе-

речний доказ його божес тва. Коли фарисеї і 
книжники домагалися від Христа знаку, що Він 

Божий Син, то Він їм відповів, що не дістануть 
иншого знаку, як знак пророка Йони: "Як Йона 
був у нутрі кита три дні і три ночі, так буде Син 
Чоловічий у лоні землі три дні і три ночі" (Мт. 
12, 40). І так сталося. Третього дня після Його 
смерти наступило світле Воскресення.

Христове Воскресення — це фундамент 
нашої віри. Яке б значення мала Христова 
наука, якщо б так часто Ним передбачене 
воскресення не сповнилося? Апостоли, про-
повідуючи святе Єван геліє, часто поклику-
ються на Христове Воскресення, як на най-
сильніший доказ правдивости науки Христа. 
"А коли Христос не воскрес, — каже святий 
Павло, — то марна проповідь наша, то марна й 
віра ваша... Але ж Христос таки справді воскрес 
із мерт вих, первісток померлих" (1 Кор. 15, 14 і 
20). Тому правда про Христове Воскресення і 
християнська релігія є нерозривними.

Христове Воскресення — це певна запо-
рука нашого воскре сення для щасливого 
вічного життя. Як Христос воскрес, так і ми 
колись воскреснемо для нового світлого й віч-
ного життя. Сам Христос запевняє нас: "Бо над-
ходить час, коли всі, хто у гробах, голос Його 
[Сина Божого] вчують, і вийдуть ті, що чинили 
добро, на воскресення життя. А ті, що зло 
чинили, — воскреснуть на суд... Така бо воля 
мого Отця, щоб кожен, хто Сина бачить і вірує 
в Нього, жив життям вічним і щоб я воскресив 
його останнього дня" (Йо. 5, 28-29 і 6, 40).

о.Юліан Катрій “Пізнай Свій обряд”



Дякуємо за дар служіння!
24 квітня, святкують річниці 
свячень о. Андрій Боднарук та 
о. Андрій Бонис – душпастирі 
Патріаршого собору.
Вітаємо наших священ-
ників та щиро бажаємо 
здоров'я, наснаги та сили, 
щоб ревно служити Богові 
й людям в Христовому 
винограднику.

Душпастирі тижня
о. ваСиль барна -      (098) 642 25 02
о. ніКанор лоїК -       (044) 459 31 94

Розклад богослужінь
Понеділок 20.04 - Світлий понеділок.  

Прп. Юрія, єп. Мітилинського.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня

Вівторок 21.04- Світлий вівторок.  
Свв. апостолів Іродіона, Агава, Руфа, Асинкріта, 
Флегонта і Єрма.

07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня

Середа 22.04 - Світла середа. Св. мч. Євпсихія.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

Четвер 23.04 - Світлий четвер.  
Свв. мчч. Терентія, Помпія і тих, що з ними.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

П’ятниця 24.04 - Світла п’ятниця.  
Св. свщмч. Антипи, єп. Пергаму Азійського.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

Субота 25.04 - Світла субота.  
Прп. й ісп. Василія, єп. Парійського.

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня з литією та утреня

Неділя 26.04 - Неділя 2-га після Пасхи. Томина. Анти-
пасха. Св. свщмч. Артемона і тих, що з ним.

07:30 – Божественна Літургія, панахида за померлих
09:00 – Божественна Літургія, панахида за померлих
11:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня та акафіст

ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР:
ЄДРПОУ 41467776
IBAN UA503802690000026002056213251
у Столичній філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 380269
«ПОЖЕРТВА НА СОБОР»
«ПОЖЕРТВА НА ВІСНИК СОБОРУ»

РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА: 
о. Андрій Боднарук,
о. Григорій Березюк 
visnyksoboru@gmail.com
(096) 594 95 91- о. Андрій
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† Адміністратор єрм. Ніканор Лоїк (044) 459-31-94

t.me/sobor_voskresinna (067) 653-07-31

@sobor.voskresinnia

Завантажуйте номер за посиланням:
https://ugcc.kiev.ua/blog/novyy-nomer-
zhurnalu-nash-sobor-vzhe-dostupnyy-v-

elektronniy-versii/


