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1. Уже весна прекрасна, чарівна
Свої чудові барви розпустила.
У кольорових квітах всі поля,
А на деревах – білий цвіт красивий.
Весна прийшла із співом солов’я,
Із теплим й ніжним сонечка промінням.
В цей час дорослі всі і дітвора
Святкують день прекрасний – воскресіння.
2.І це такий є урочистий день,
Це день спокою, день благословіння,
Угору ллється передзвін пісень,
Святого Бога славить все творіння.
Христос воскрес! Воістину воскрес!
Хіба ще більше чудо бути може?
Він – наш Спаситель, дивний Цар небес,
Який у кожен час нам допоможе.
3. Хоч і не жив я в той далекий час,
Хоч і не бачив чуда воскресіння,
Та знаю, що Христос помер за нас,
Подарувавши радість нам й надію.
Не бачив гробу,де Христос лежав,
Не бачив ангела, який з’явився
І з урочистістю жінкам сказав:
«О, не шукайте Спаса у гробниці!
Бо Він воскрес, Він переміг все зло,
Його немає більше в домовині!»
Я знаю, щастя їх без меж було,
Тому сьогодні й я такий щасливий.
4. Безсилий тоді був синедріон,
Ніщо не могли вдіять фарисеї.
Смерть була переможена Христом,
Від гробу важкий камінь відвалений.
О ні, не учні забрали Христа,
То Сам Ісус воскрес у славі й силі.
Бо Він – дорога, правда і життя,
Цар всемогутній, вірний і всесильний.
Недільний ранок щастя дарував,
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Розвіяв морок, темряву, тумани.
Радійте всі! Христос із мертвих встав,
Хай лине всюди пісня в нашім краю.
5. І я сьогодні з радістю прийшла
На це святкове ранішнє служіння.
Із уст моїх нехай звучить хвала
Творцю моєму, спів і поклоніння.
Бо Він помер за кожного із нас,
Він дав життя нам у Своїй любові.
Він від загибелі людей всіх спас,
Тож дякуймо від серця ми Христові.
6. Христос воскрес! Я чую навкруги,
Звучать слова ці в величі природи.
Співають пісню і ліси, й луги,
Звіщаючи цю звістку всім народам.
Цей день не був таким, як інші дні,
Цей день по-справжньому був особливий.
І небо усміхалося вгорі,
І спів заповнював усе пташиний.
Із того часу вже пройшли віки,
У світі різні відбулись події.
Але вони затьмити не змогли
Подію цю знаменну – воскресіння.
7. Христос воскрес! Воістину воскрес!
Слова по всій лунають Україні.
І лине слава вгору, до небес,
Цій звістці кожен щиро так радіє.
Хай спів дитячий лине аж до хмар,
Прославимо Христа за дивне свято.
Ісус Христос – Спаситель наш і Цар,
Лише Йому будемо поклонятись.
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