Пасхальний концерт провели у
Тернополі
Масовим хоровим виконанням пасхальних пісень зустрів Тернопіль
Великодні свята. Театральний майдан був переповнений .
«Славимо Ісуса. Згуртовується весь люд. Ми тішимося від того,
що в нас мир, що в нас спокій і вам того бажаємо».
«Христос воскрес! І разом з Христом воскреснемо й ми»
«Я не сумую, тому що сьогодні радісний день. Христос воскрес
для нашого оправдання»
«Це дуже гарна ідея, тернополяни можуть почути про воскресіння
Христа».
Хор із двохсот співаків виконував відомі християнські
композиції, серед яких і пісні класиків. До цього виступу
спеціально об’єднали співаків з різних церков Тернополя. До
виконання пісень вони готувалися більше двох місяців.
Надія Логвись — керівник хору: «Хористи зібрані з дванадцяти
церков міста Тернополя. Ми готували пісні Пасхального змісту.
Збиралися приблизно десь два місяці. Робили об’єднані
репетиції».
Центром свята став спектакль, у якому відтворено життя, смерть
і воскресіння Ісуса Христа. Ролі виконували актори-аматори.
Роль Ісуса – одна з найскладніших, — розповідають керівники
спектаклю. Її виконує Денис Шликов з Чорткова.
Денис Шликов — виконавець ролі Ісуса у великодньому спектаклі:
«Для мене дуже велика відповідальність грати цю роль, тому що
мені доводиться переживати хоча б краплину тих пережиттів, що
переживав Ісус. Я цю роль граю не перший раз, але кожного разу
входжу в роль і переживаю по новому, оскільки розумію, що
Ісусу було набагато важче, ніж мені. В той момент, коли мене

воїни ведуть, б’ють і я часто падаю, деколи є травми,
царапини, але це не порівняється з тим, що переживав Ісус».
Ті події двотисячної давнини назавжди змінили історію світу, —
переконаний Віталій Яцюк, єпископ обласного об’єднання церков
християн віри євангельської. Пасха – найдавніше християнське
свято. Дата не є сталою і кожного року обчислюється за
місячно-сонячним календарем. Цьогоріч християни східного і
західного обрядів святкують Христове Воскресіння разом.
Віталій Яцюк — старший пресвітер об’єднання церков християн
віри євангельської в Тернопільській області: «Для християн
Пасха означає перемогу життя над смертю. Це велике славне
свято, в якому ми проголошуємо воскресіння Ісуса Христа. Для
нас Пасха – це Христос. І оскільки Пасха – це Христос, це не
те, що треба їсти, а це Той, Кого треба пізнавати. І тому,
кожен християнин повинен на Пасху більше пізнавати Христа,
більше пізнавати Його слово і прославляти Його щоденно кожного
дня у своїх молитвах».
Завершилося дійство спільною молитвою за мир в Україні.
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