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Нехай ця значна подія кожному з нас додасть сили жити для Христа, звіщати про
Христа, перемагати у Христі!

Для нас, християн, немає більш значимої та важливої події, ніж Воскресіння нашого
Господа Ісуса Христа! Ця подія по праву займає найбільш особливе місце в історії всього
людства, не втрачаючи своєї актуальності по сьогоднішній день. Апостол Павло запевняє
нас в Слові Господньому: «Коли ж бо Христос не воскрес, то проповідь наша
даремна, даремна також віра ваша!» (1 Кор.15:14)
. Ні наші
слова, ні наші зусилля, навіть наша віра не дає нам нічого перед Господом, все
залишається марним і зайвим. Тільки завдяки воскресінню Христа все це стає дієвим та
значимим!
Кожна мисляча істота прагне до перемоги у своїй сфері діяльності. І певного успіху
вдалося людству таки досягти. Людство змогло перемогти силу всесвітнього тяжіння і
ринути у Всесвіт. Також вдалося перемогти і мікросвіт, і при цьому зуміли не тільки
відкрити молекулярну систему, а і розчепити атом. І таких значимих перемог можна було
б ще довго перераховувати. Та попри всі зусилля так ніхто і не зумів перемогти найбільшу
проблему людства – смерть, яка продовжує безжалісно вторгатися в родини, щоб знову і
знову відбирати найрідніших, найдорожчих та найулюбленіших людей. На тлі цієї
проблеми всі інші стають незначними та неактуальними.
Саме тому не було, нема і не
буде важливішої для нас перемоги, ніж перемога нашого Господа Ісуса Христа, звершена
на Голгофському хресті і продемонстрована Його воскресінням!
«А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав» (1
Кор. 15:57).
Для нас, віруючих християн, ця перемога є основою нашого теперішнього і майбутнього
життя. Воскресіння Христа і пустота Його могили наповнює наше серце сенсом життя,
радістю та постійним торжеством у Христі!
«Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса, Христа Господа, так і в Ньому ходіть,
бувши вкорінені й збудовані на Ньому, та зміцнені в вірі, як вас навчено,
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збагачуючись у ній з подякою» (Кол. 2:6-7).
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