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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Попри те, що питання спільної дати Великодня 

порушували в різні часи, починаючи від раннього християнства, дискусія щодо цієї 

теми розгорілася із новою силою у наш час у Церквах і Сходу, і Заходу. Упродовж 2010 

та 2011 років дати святкування Христового Воскресіння в східній та західній традиціях 

знову збіглися. І це ще раз засвідчило вигідність та актуальність святкування цієї 

знаменної дати в один час. Уже цьогоріч генеральний секретар Всесвітньої Ради 

Церков Олаф Фюксе Твейт у своєму Великодньому послані звернувся до представників 

усіх Церков та закликав до спільної праці над встановленням єдиної дати Пасхи.  

Великих успіх щодо розв’язання цього питання досягли під час екуменічної 

міжцерковної наради, яка відбулася у місті Алеппо (Сирія) у 1997 році. На жаль, 

більшість українців не до кінця поінформована і про сам захід, і про ухвалення певних 

консенсусів на ньому. Ця робота висвітлює історію проблематики єдиної дати Пасхи, 

аналізує відповідні документи та ознайомлює із уже досягнутими позитивними 

поступами у цьому питанні. 

Мета магістерської роботи – проаналізувати рішення і документи, які 

пропонують вирішення цієї проблематики, зокрема рішення з Алеппо. 

Завдання роботи  

- ознайомити з історією виникнення проблеми святкування Пасхи, яка бере свій 

початок від перших століть християнства; 

- показати шляхи розв’язання цієї проблематики під час наради у м. Алеппо; 

- проаналізувати реакції різних Церков на рішення, яке прийняли у м. Алеппо; 



- проаналізувати документи семінару «Єдина дата Пасхи – можлива: Алеппський 

консенсус 1997 року», який відбувся у м. Львові 2009 року під патронатом Інституту 

Екуменічних Студій Українського Католицького Університету. 

 

Предмет дослідження – документи, які стосуються проблематики спільного 

святкування Пасхи, а особливо рішення I Нікейського собору, рішення в м. Шамбезі 

(Швейцарія) 1977 та 1982 рр., підтвердження цих рішень під час наради у м. Алеппо 

(Сирія) 1997 р. та семінар ІЕС 2009 р. 

Хронологічні рамки: від початку перших християнських дискусій щодо дати 

Пасхи до сьогодення.  

У цій магістерській роботі застосовано такі наукові методи: описовий, 

порівняльний, метод аналізу.  

Структура Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, 

додатків і списку використаних джерел. Для кращої систематизації всього матеріалу, 

теоретичного і практичного, розділи поділено на підрозділи. Перший розділ 

ознайомлює з історією виникнення проблематики спільного святкування Великодня та 

богословським аспектом дати та методу його обчислення, що було прийнято в Нікеї. 

Другий розділ зосереджує увагу на ХХ-му столітті та подає аналіз документів тих 

важливих ініціатив, які запропонували вирішення цієї проблематики. В останньому 

розділі показано перші кроки впровадження рішення з нарад у містах Шамбезі та 

Алеппо і на території України, і на світовому рівні. 

Новизна та практичне значення цієї роботи полягає в тому, що обговорення та 

впровадження єдиної дати Пасхи триває досі. І основною причиною такого тривалого 



процесу є непорозуміння між окремими Церквами. Тому потрібно доводити 

актуальність святкування цієї знаменної дати в один час. 

 

 

 


