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ПОСЛАННЯ  

БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 

ДО МОЛОДІ НА КВІТНУ НЕДІЛЮ 

 

Коли Син вас визволить, 

то справді станете вільні. 

Ів. 8, 36 

 

Дорога в Христі молоде в Україні та на поселеннях! 

 

Із великою радістю, як і щороку, хочу скористати з нагоди Квітної неділі, 

урочистого В’їзду Христа-Господа в Єрусалим, щоб звернутися до вас із пастирським 

словом. Адже молодь, за словами Папи Франциска, – це Боже «тепер» нашої Церкви 

й народу, в якому Бог прагне об’явити свою присутність, своє милосердя і своє 

спасіння. Як це зробив Христос тоді, коли входив до свого царського міста та 

започаткував урочистий прихід свого Царства у смиренному служінні, так Він у 

своєму вічному «тепер» через вас хоче сьогодні нести у світ своє світло і свою надію. 

Від вашої відкритості до Христа, чутливості до того, чим сьогодні живе ваша Церква і 

народ, від вашої здатності брати відповідальність за себе і світ – залежить майбутнє. 

За нещодавніми соціологічними опитуваннями, більшість молодих українців 

найважливішою цінністю свого життя вважає свободу. Варто зауважити, що такої 

позиції дотримується і велика частина дорослого населення. Для пострадянського 

українського суспільства такий ціннісний орієнтир можна вважати справжнім 

проривом. Справді, після десятиліть поневолення і кривавого комуністичного терору 

в народу пробудився волелюбний дух предків, який дотепер жоден ворог не зміг 

ослабити чи загасити. Це й не дивно, адже справжня свобода дає нам можливість 

засвідчити власну гідність, здійснювати свої благородні прагнення і цілі, робить нас 

здатними почуватися вільними від будь-якого поневолення, щоб жити в правді і 

творити красу та добро. Як влучно висловився мій достойний попередник 

Блаженніший Любомир, «свобода – це можливість творити добро». 

Наприкінці 2013 року нас намагалися позбавити можливості реалізувати нашу 

національну мрію, – мрію про вільну, соборну, європейську Україну. І цілком 

невипадково, що супротивні сили обрали мішенню свого удару саме молодь. 

Церковні дзвони пробудили нашу совість, і ми на Майдані ціною великих жертв 

відстояли наше право у свободі чинити добро, вільно жити на своїй Богом даній землі. 



Аркуш 2 із 3-х 
Вих. ВА 19/083 

 

Серед Героїв Небесної сотні були і ваші ровесники – студенти, спортсмени, 

волонтери, молоді батьки. Вони з Божого вічного «тепер» споглядають на нас 

сьогодні, щоб знову дзвонами сумління пробудити нас до чуйності та 

відповідальності. Сьогодні нашу свободу ціною великої самопожертви оберігають від 

російського агресора захисники на Сході України, яким ми не маємо права завдати 

удару в спину. 

Дорогі в Христі! Свобода – це не просто людська цінність, якої ніхто не має права 

нас позбавити. Справжня свобода – це дар Божий, який ми одержали в Христі-Ісусі. 

«Христос нас визволив на те, щоб ми були свобідні, - нагадує св. Павло і відразу ж 

застерігає: – Тож стійте і під кормигу рабства не піддавайтеся знову» (Гал. 5, 1). 

Входячи у стольний град Єрусалим, Господь приносить благовість спасіння, 

благовість свободи. Цю свободу Він пропонує не як той, хто поневолює і пригноблює. 

Упродовж нашої національної історії, зокрема в минулому столітті, до нас не раз 

навідувалися різні «визволителі», які, прикриваючись оманливими гаслами рівності 

й свободи, приносили зі собою терор, спустошення і смерть. Натомість Христос у 

смиренному служінні, в якому віддає на хресті своє життя за наше визволення і 

спасіння, стає джерелом й основою справжньої Божої свободи, що приносить мир, дає 

надію, кличе до зросту. «Ви бо, брати, покликані до свободи; аби тільки свобода ваша 

не стала приводом до тілесности» (Гал. 5, 13). Цей заклик до зростання у свободі 

водночас є закликом до дозрівання у відповідальності. Адже нині ворог нашого 

спасіння – особистого і національного – знову намагається приспати нашу чуйність. 

Хоче, щоб ми сприймали свободу як право без особистого зусилля, щоб просто 

«плили за течією», самі відмовилися від високих устремлінь та ідеалів. 

Справжня свобода неможлива без відповідальності. Свобода ж без 

відповідальності стає сліпою і руйнівною силою, сваволею, що закриває очі на 

дотеперішні здобутки, нищить наявне добро – особисте та суспільне – і ставить під 

сумнів особисте та національне «завтра». Під час урочистого в’їзду до Єрусалима саме 

молодь приєдналася до лав Христових учнів і виявила свою відкритість серця та 

відповідальність перед лицем епохальних змін і потрясінь. 

Дорога молоде! Сьогоднішня євангельська подія вчить нас зріло та відповідально 

вибирати – ставати на бік правди, добра і справедливості, протистоячи маніпуляціям, 

підступній пропаганді та пустопорожнім обіцянкам легкого й безтурботного 

майбутнього. Історія спасіння показує усім нам, що дорога з рабства до свободи – це 

важкий і тривалий шлях, яким треба крокувати з дня на день, послідовно й витривало. 

На цьому шляху можливі помилки, але неприпустимо допускатися злочинної 

байдужості чи легковажності, якими ми самі, часто навіть не помічаючи цього, 

переходимо на бік нашого противника, самі добровільно повертаємося під його 

кормигу. 

Сьогодні ми в Україні виявлятимемо нашу національну і християнську зрілість 

через участь у виборах Президента України. Для когось із вас це, можливо, перші 

вибори в житті. Саме цей день може стати вирішальним для долі країни на 
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десятиліття, а навіть і для її подальшого існування. Тому закликаю вас до зрілої 

відповідальності. Тільки зріла особа здатна передбачити наслідки свого вибору та 

брати на себе особисту відповідальність за них. Не даймо нікому висміяти України, 

глумитися над кров’ю і стражданням нашого народу, який ціною власного життя 

виборює справжню свободу! 

Для того щоб ви краще і якомога свідоміше прийняли особисте й відповідальне 

рішення, хочу пригадати критерії, які свого часу висловив святої пам’яті 

Блаженніший Любомир і за якими, на його думку, необхідно оцінювати претендентів 

на пости в органи державної влади: професіоналізм, порядність і патріотизм. Тільки 

той, хто має всі три риси, може бути гідним нашої довіри. Сьогодні вся наша Церква 

прикликає благодать Святого Духа на нашу молодь із вірою в те, що її вибір, як і вибір 

усього нашого народу, буде доброю новиною Україні та світові, подібно як вибір 

єрусалимської молоді став славною частиною Євангелія самого Христа! 

Молодих вірян нашої Церкви, які не живуть в Україні й не беруть сьогодні участі 

у виборах, хочу також закликати до відповідальності в наших громадах – церковних і 

суспільних. Беріть відповідальність за майбутнє тієї країни, у якій перебуваєте, не 

бійтеся досягати успіху та здійснювати служіння на найвищих щаблях суспільства і в 

такий спосіб ставати гордістю рідного народу та своєї Церкви. Ставайте активними 

членами вашої парафії й української громади! Так ви, як Боже «тепер», будете 

творити краще майбутнє для себе, своїх нащадків, Церкви й усього людства. 

Дорога молоде! Сердечно вітаю вас з цим особливим молодіжним днем! Дякую 

за вашу активну, зрілу та відповідальну християнську життєву позицію. Будьте певні: 

хто йде за Христом і ходить у своєму житті Божими дорогами, той завжди досягне 

благословенної  мети – правдивої свободи й щастя, які ніколи не переминають. 

Благословення Господнє на вас! 

 

 

 

† СВЯТОСЛАВ 

 

 

Дано в Києві, 

при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, 

у день Святого преподобного Марка, єпископа Аретусійського,  

і Кирила диякона, і інших, що з ним при Юліані-мучителеві постраждали,  

11 квітня 2019 року Божого 

 

 

Отцям-душпастирям доручаємо зачитати вірним це Послання після 

кожної  Божественної Літургії у Квітну неділю, 21 квітня цього року. 


