
Дорогі друзі у Христі! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!  

Це - справжня історія, яка декілька років тому мала місце з хлопчиком Філіпом з 

синдромом Дауна. Його, навіть, не прийняли у недільну школу. Проте, його вчитель був 

чуйним до Філіпа і запропонував чудову ідею для свого класу в неділю після Великодня. 

Вчитель дав кожному восьмирічному учневі порожнє пластикове яйце. Їм було дано чітку 

вказівку йти на церковне подвір’я і знайти символи нового життя, а потім помістити ці 

символи нового життя всередину власного пластикового яйця. Після мандрування по 

території, учні класу прийшли всередину і поклали всі яйця на стіл. Коли вчитель поклав 

усі яйця на стіл, всі діти зібралися навколо і здивовано вигукували, коли кожне яйце 

послідовно відкривалося і виявлялося, що у ньому були бруньки дерев, листя та метелики. 

Коли відкривали наступне яйце, весь клас заглянув всередину. Там не було нічого. Діти 

сказали: "Це несправедливо. Це нерозумно! Хтось не зробив це правильно". Потім вчитель 

побачив, що хтось тягне його за сорочку, і він глянувши вниз, побачив, що це Філіп, який 

промовив: "Це моє!" Усі діти сказали: "Ти ніколи не робиш нічого правильного, Філіп. 

Там ж нічого немає!» Підвівшись, Філіп відважно захистився. «Я зробив це правильно! Я 

зробив! Яйце - порожнє, тому що могила - порожня!" Настала тиша. 

 Хіба це не є чудова історія про просте вчення мудрих? У цій правдивій історії ми 

застановляємося над тим, чому ми християни, є тут? Ми тут, щоб проголошувати всім 

новину про те, що гріб Ісуса є порожнім, а ворота раю є відкриті для нас. Це центральний 

пункт нашої святої віри. Цей пункт стосується нас, які отримали дар "Нового життя" через 

порожній гріб, і, мав таке значення для ранніх християн, що Святий Павло присвятив 

цілий розділ 1 Коринтян 15 цьому питанню: 

Бо я передав вам перш за все те, що сам отримав, що Христос помер за наші гріхи 

згідно з Писаннями, що він був похований, що він воскрес на третій день 

відповідно до Писань ... 

Наша ідентичність і наша місія базовані на тому самому фундаменті: Христос Воскрес! Це 

- наша ідентичність, тому що ми - люди воскресіння, а "Христос воскрес" - це наш 

національний гимн! Ми дуже віримо в те, що ми готові дати світові безліч мучениць у 

кожній землі, в кожному поколінні. "Христос воскрес" - це наша місія, бо ми керуємось 

божественним наказом (Мт.28), щоб піти до краю землі, та поділитися цією новиною з 

усіма. Громадяни зобов'язані голосувати і платити податок, тому ми також зобов'язані 

бути місіонарями для усіх, сповіщаючи цю новину. Це означає сповіщати усім, що Бог так 

сильно любить нас, що Він об'єднав Себе з нашою людською природою, жив серед нас, 

постраждав із нами і за нас, помер за нас і ввійшов у гріб смерті, встав у славі і піднявся 

на небо і цим самим прославив людську природу, об'єднавши її з своєю Божественною 

природою навіки. Далі цей Бого-чоловік Ісус Христос знову прийде наприкінці часу, щоб 

судити усіх, як живих, так і мертвих. Для того, щоб спілкуватися з Богом, який сповнений 

жертвенною любов’ю, потрібно, щоб ми поширювали цю новину всім народам, хрестячи 

їх в ім'я Пресвятої Тройці, приймати Євхаристію та любити один одного. Як ми все це 

знаємо, що це правда? Саме тому, що у світі хлопчика Філіпа, гріб є порожнім! Як ми 

маємо будь-яку гарантію нового та кращого вічного життя, яке очікує нас? Саме тому 

щогріб є порожнім! 

 


