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ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
ÏÀÑÕÀËÜÍÅ ÏÎÑËÀÍÍß
Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира
архіпастирям, пастирям, чернецтву і всім вірним чадам
Української Православної Церкви
"Íèí³ ñïàñ³ííÿ ñâ³òîâ³ – ñâ³òîâ³ âèäèìîìó ³ íåâèäèìîìó!
Õðèñòîñ ïîâñòàâ ³ç ìåðòâèõ, – ïîâñòàâàéòå ç Íèì ³ âè,
Õðèñòîñ ó ñëàâ³ Ñâî¿é, – íàìàãàéòåñü ³ âè.
Õðèñòîñ ³ç ãðîáó, – çâ³ëüíÿéòåñÿ â³ä óç ãð³õà!"
(Ñâ. Ãðèãîð³é Áîãîñëîâ, 45-òå ñëîâî íà Ïàñõó)

В

озлюблені у Господі архі
пастирі, високошановані
пастирі, чесне у Христі чер
нецтво, боголюбиві миряни –
брати і сестри!

Христос Воскрес!
Ще вчора ми розпиналися і по
гребалися разом із Христом, і сер
ця наші були сповненні співчуття
до Розіп'ятого. А сьогодні ми спов
нені радості та тріумфу, бо повстав
із мертвих наш Спаситель і Пере
можець пекла! До цього торжества
ми прийшли через співчуття Стра
стям Господнім, бо "той, хто не
став співпричасником у Страстях
Христових через покаяння й по
слух і не зробився співучасником
Його смерті, – за словами препо
добного Симеона Нового Богосло

ва, – не буде також співучасником
у духовному воскресінні й не отри
має Святого Духа".
У Домобудівництві Спасіння
Воскресіння Христове є явленням
Божественної всемогутності: Хри
стос після Своєї смерті зійшов у
пекло, зійшов у пекло з власної
волі, переміг смерть, як Бог і Вла
дика. Воскрес триденно і воскре
сив із Собою Адама й увесь людсь
кий рід від уз пекла і тління. Роз
бивши врата смерті, Христос пока
зав нам шлях до життя вічного.
"Отже: "прийдіть (Пс. 94: 1), – за
кликає святитель Григорій Нісь
кий, – у радості заспіваємо Госпо
деві", Який розбив силу ворожу і
підійняв заради нас велике пере
можне знамення Хреста над подо
ланим противником. Проголосимо
славу Спасителю нашому (див.:
Пс. 94: 1)! Проголошення ж це є
урочистим вигуком, який вири
вається у переможців над перемо
женими".
Справді, Воскресіння Христо
ве є величезною перемогою над ди
яволом, гріхом і неміччю людської
природи. Воскресінням Господа
Іісуса Христа з мертвих завершив
ся Боголюдський подвиг спасіння і
оновлення людини. Воскресіння
стало свідченням того, що Іісус
Христос є істинний Бог і Господь,
Визволитель і Спаситель. Христос
помер плоттю, але плоть Його
з'єднана в одну Іпостась незлитно,
незмінно, нероздільно, нерозлучно
з Богом Словом. Христос воскрес,
бо смерть не могла втримати у
своїй владі тіло і душу Христові,
які перебувають у іпостасній
єдності з Джерелом вічного життя,

з Тим, Хто за Своїм Божеством є
Воскресіння і Життя.
Іісус Христос воскрес, як поча
ток померлих, первісток із мерт
вих (див.: Кол. 1: 18). Воскреснув
ши, Він освятив, благословив і ут
вердив воскресіння всіх людей, які
постануть із землі в загальний день
воскресіння, як з насіння виростає
колос. Христос Господь дарував
нам не лише воскресіння тіл, що
відбудеться в кінці світу, а й духов
не відродження і воскресіння, яке
щодня відбувається в людських ду
шах. "Саме його дарує через Свято
го Духа Той, Хто одного разу помер
і воскрес, – говорить преподобний
Симеон Новий Богослов. – Він Сам
воскресає через всіх і в усіх тих,
хто живе гідно, і співвоскрешає
душі, які добровільно і з вірою по
мерли разом з Ним, уже тут дарую
чи їм Царство Небесне".
Пасха Христова є святом не
тільки тих, хто живе нині, а й тих,
хто перейшов у життя вічне, свя
том усього всесвіту. Бо ті узи гріха
і тління, що їх зняв з людства
Своїм воскресінням Господь Іісус,
впали і з усього створіння, яке ста
ло колись, через падіння Адама і
Єви, носієм клятви гріха.
Святкуючи Світле Христове
Воскресіння, ми маємо пам'ятати,
що те торжество духу, яке ми отри
мали, проходячи Великий піст, не
повинно закінчитися з приходом
Пасхи, але навпаки – ще посили

тися і зрости. "Будьмо уважні, –
закликає нас преподобний Феодор
Студит, – щоб нам провести це свя
то світло і боголіпно, бо це Пасха –
перший і найбільший дар Божого
Домобудівництва. За допомогою
благоговіння приборкаємо своє
тіло так, щоб, хоч і зміниться їжа,
не змінився наш духовний стан. У
цьому полягає для нас сенс
таїнства: померти для світу (тобто
гріха) і жити тільки для Бога".
Саме цю істину було засвідче
но на історичному Харківському
Архієрейському Соборі, 20річчя
якого ми відзначаємо цього року.
Прославляючи Воскреслого
Христа за Його великі благодіян
ня, явлені на нашій Святій Церкві
за ці роки, щиро дякуємо всім вам
за молитви про Наше здоров'я та
допомогу в служінні, до якого Ми
були покликані соборним розумом
єпископату в пасхальні дні 1992
року.
Щиро вітаючи вас, улюблені
браття й сестри, із всерадісним
світлим Христовим Воскресінням,
молюся про збереження та
зміцнення нашої єдності у Христі
й бажаю, щоб благодать Христа
Воскреслого перебувала з усіма ва
ми, зміцнюючи вас у ваших по
всякденних трудах і утверджуючи
у новому благодатному житті че
рез оновлення у Господі!

Воістину Воскрес Христос!

Ïàñõà Õðèñòîâà
2012 ð. â³ä Ð.Õ.
Ìèòðîïîëèò Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè,
Ïðåäñòîÿòåëü Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè
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На ваші запитання відповідає
Блаженніший Митрополит Володимир
В одній книзі я прочитав, що
Іісус Христос насправді не відчу/
вав страждань і не помирав, тому
що це властивість матерії, а Він
був Богом. Книга, мені здається,
не зовсім християнська, оскільки
в ній проводиться багато аналогій
з іншими релігіями.
Ви правильно помітили й
оцінили зміст цієї книги – вона
справді нехристиянської спрямо
ваності. Питання про Особу Іісуса
Христа є найважливішим, тому
що з цим пов'язана вся христи
янська сотеріологія – вчення про
спасіння людини.
Згідно з вченням Православ
ної Церкви, Господь і Бог наш
Іісус Христос – Богочоловік. В Йо
го Особі незбагненним чином
поєднані дві природи: досконале
Божество і досконала людськість.
У Святому Письмі Сам Спаси
тель, не заперечуючи те, що Він є
Син Людський, у той же час нази
вав Себе Єдинородним Сином Бо
жим. Причому, лише віра в Нього
як Сина Божого є вірою, що істинно
спасає: "Так бо Бог полюбив світ,
що дав Сина Свого Єдинородного,
щоб кожен, хто вірує в Нього, не
згинув, але мав життя вічне…Хто
вірує в Нього, не буде засуджений;
хто ж не вірує, той уже засудже
ний, що не повірив в Ім'я Єдинород
ного Сина Божого" (Ін.3:16,18).
Однак, поряд із визнанням
Іісуса Христа істинним Богом й
істинним Сином Божим, невід'єм
ною ознакою спасительної віри є
визнання реальності Боговопло
чення – наявності в Іісусі Христі
справжньої людської природи.
Про це пише апостол Іоанн Бого
слов: "Кожен дух, який визнає, що
Іісус Христос прийшов був у тілі,
той від Бога. А кожен дух, який не
визнає Іісуса, той не від Бога, але
він антихристів" (1 Ін.4, 23).
Свята Церква на IV Вселенсь
кому Соборі (451 р.) у прийнятому
визначенні про дві природи в одній
Особі Іісуса Христа дає точне фор
мулювання вчення про образ
поєднання Божественної і людсь
кої природи Спасителя: "доскона
лого в Божестві й досконалого в
людськості, істинного Бога й
істинного чоловіка, того ж з душі
розумної і тіла, єдиносущного От
цю по Божеству і того ж єдиносущ
ного нам по людськості, у всьому
подібного до нас, окрім гріха, на
родженого передвічно від Отця по
Божеству, а в останні дні заради
нас і нашого спасіння від Марії
Діви Богородиці по людськості,
одного й того самого Христа, Сина,
Господа, Єдинородного, у двох
природах незлитно, нероздільно,
нерозлучно пізнаваного".

Для здійснення спасіння люд
ства було необхідно, щоб Син Бо
жий, Котрий воплотився, сприй
няв людську природу в усій її по
вноті. Як пише св. Іриней Ліонсь
кий: "Господь наш Іісус Христос
став Сином Людським для того,
щоб чоловік став сином Божим".
Свт. Григорій Богослов коротко
формулює сам смисл Боговопло
чення – прийняття плоті Сином Бо
жим: "Несприйняте – незцілене".
Свята Церква сповідує у
Христі дві повні природи – Боже
ство й людськість, але тільки одну
Іпостась – Іпостась Бога Слова.
Людськість у Спасителі не має
якоїсь особливої, окремої особи,
але вона була сприйнята в єдність
Його Божественної Іпостасі. Яким
саме чином це відбулося, святі отці
вважають
незбагненним
для
людського розуму.
Вчення про примарність Бого
чоловіка Іісуса Христа і Його
страждань, про те, що Він тільки
здавався чоловіком – докетизм –
відоме ще з перших віків христи
янства. Але це вчення не христи
янське, а гностичне. Гностицизм –
це сукупність теософських систем,
в яких основні факти й саме вчен
ня християнства, взяті відірвано
від їхнього історичного ґрунту, на
магалися тлумачити крізь призму
язичницької мудрості.
У докетизмі знайшов відобра
ження не християнський, а язич
ницький (властивий релігії пер
сидського зороастризму) погляд на
матерію як причину зла у світі й
пряме протиставлення їй духу. Од
нак у цьому випадку повністю спо
творюється не лише значення
Відкупної Жертви Спасителя, але
й сама сутність християнства.
Поява такої літератури в наші
дні зумовлена насаджуваним інте
ресом до певного "таємного знан
ня" (зокрема, до теософії) і не
освіченістю сучасного суспільства
в релігійних питаннях.
Я завжди думала, що слово
"Пасха" єврейського походження,
та й наступництво старозавіт/
ної й новозавітної Пасхи очевидне,
але нещодавно почула іншу версію,
в якій ідеться про грецьке поход/
ження слова.
Загальновизнаним вважають
єврейське походження христи
янського слова "пасха" як елінізо
ваної форми від єврейського слова
"песах" – "проходити повз". Як го
ловне християнське свято на честь
Воскресіння Христового, ново
завітна Пасха завжди розглядала
ся у зв'язку зі старозавітною.
Згідно з новозавітним ро
зумінням, старозавітний пасхаль
ний агнець як жертва Богу був про

Дорогі брати і сестри!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Протягом 40ка Пасхальних днів віруючі вітатимуть одне
одного цими світлими, всестверджуючими, змістовними словами.
Так, саме 40 днів ми святкуємо свято Воскресіння Господа.
Але воно має бути для нас не просто побутовою традицією, не
просто гарним, обрядовим святом, знайомим більшості з нас з
дитинства. Тоді посправжньому ми можемо святкувати Пасху,
коли ми не забудемо про сенс свята, про його значення, а по суті 
про самого Христа, Господа нашого, Кроткого, Смиренного, Який
закликає нас повчатися цим якостям від Нього, закликає нас до
всеохоплюючої любові. Бог наш є Богом прощення. І тільки якщо
ми будемо намагатися вподоблятися Йому, ми в усій повноті
відчуємо радість свята. І відповідно зможемо ділитися цією радістю
з ближніми і нести її усім людям, всьому світові.
Тож бажаємо всім істинно віруючим у Христа бути
"пасхальними" християнами. Бажаємо завжди перебувати у
радості, безперервно молитися, за все дякувати Богові. Нехай
воскреснуть наші душі, прокинувшись від гріховної сплячки, для
творення добрих справ. І, стверджуючись в них, будемо
стверджувати Любов, яка є істиною життя.
Воістину воскрес Христос!

З любов'ю у Воскреслому Господі Ваші смиренні молитовники
єпископ Макарівський Іларій,
вікарій Київської Митрополії, керуючий Макарівським
вікаріатством, голова комітету з біоетики та етичних
питань при Священному Синоді Української Православної Церкви,
священнослужителі Макарівського Благочиння
Української Православної Церкви
образом Іісуса Христа, Котрий є
"Агнець Божий, що на Себе гріх
світу бере" (Ін. 1, 29), "заколений"
(Об'явл. 13, 8) від закладин світу,
Котрий приніс Себе в жертву
відкуплення всього людства від
рабства гріха і смерті, як каже ап.
Павло: "Бо Пасха наша Христос,
за нас у жертву принесений" (1
Кор. 5, 7).
Заколення і вкушання старо
завітного агнця були прообразами
страждань і смерті Господа Іісуса
Христа та вкушання Його Тіла і
Крові у Таїнстві Причастя. Навіть
старозаповітна заборона ламати
кістки пасхального агнця апостол
Іоанн Богослов розглядає як про
роцтво про те, що Іісусу Христу не
переб'ють голені, як іншим, хто
був розіп'ятий з Ним (Ін. 19, 33
36). Але виходячи з такого ро
зуміння старозаповітної Пасхи та
пасхального агнця як прообраза
Іісуса Христа, а також з того, що у
євреїв була й інша назва Пасхи –
свято опрісноків ("хагаммацот"),
вже з ІІ ст. деякі отці й вчителі
Церкви (св. Іустин Філософ, св.
Іриней Ліонський, Тертуліан) ви
водили християнську назву "Пас
ха" від грецького слова "паслін" –
"страждати".
Із утвердженням християнст
ва в Римській імперії другий
варіант набув поширення, особли
во в народному середовищі. Вра
ховуючи те, що протирічь у трак
туванні самої суті свята це не вик
ликало й було другорядним пи
танням, святі отці не мали нічого

проти й грецького варіанту, як про
це писав, наприклад, в одному зі
своїх Пасхальних Послань святи
тель Григорій Назіанзин.
Скажіть, чому Пасхальне бо/
гослужіння звершується вночі?
Бдіння в Пасхальну ніч, безу
мовно, бере свій початок ще з часів
апостольських. Однак письмові
свідчення про це трапляються не
раніше ІІІ століття. Це зумовлено
гоніннями на Церкву в перші віки
християнства.
Церковні письменники Лак
тацій і блж. Ієронім як підставу
для Пасхального цілонічного
бдіння наводять давній благочес
тивий переказ про те, що Друге
пришестя Христове буде саме в Па
схальну ніч.
Зокрема, блаженний Ієронім
пише: "В іудеїв є переказ, що Месія
прийде опівночі подібно до того, як
у часи єгиптян, коли святкували
Пасху і прийшов нищитель, і Гос
подь пройшов повз сіни, і кров'ю
агнця були освячені поперечини
наших фасадів. Тому я думаю, що
це – апостольський переказ: у день
Пасхального бдіння до півночі не
відпускати народ, який чекає при
шестя Христового, і лише коли цей
час мине, заручившись безпекою,
звершувати всім свято".
Лактацій, у свою чергу, додає:
"Це ніч, в яку звершується в нас
бдіння через пришестя Царя і Бога
нашого; значення цієї ночі
подвійне  що в неї Він отримав
життя, коли постраждав, а опісля
отримає Царство над всесвітом".
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Свята Земля притягує
Уже вкотре Благочинним Ма
карівського округу архімандритом
Кирилом було організовано палом
ницьку поїздку для православних
християн
з
усієї
України
(Чернівці, Тернопіль, Київ, Черка
си, Запоріжжя, Донецьк, Макарів)
на Святу Землю, Ієрусалим.
Назви ці дорогі для серця кож
ної людини, чи це християнин, чи
єврей, європеєць, африканець чи
китаєць. Побувати тут, відчути
благодать Святих місць – мрія
кожної людини, яка живе з Богом
в серці.
Свята Земля сьогодні – це дер
жава Ізраїль, площа якої складає
29 000 м2, що в 12 разів менше те
риторії України, створена в 1948
році. В кінці березня паломницька
група із 38 православних христи
ян, під керівництвом Макарівсь
кого Благочинного, архімандрита
Кирила, прибула в Палестину,
місто Ієрихон.
В перші два дні ми відвідали
Віфлеєм – базиліку Різдва Хрис
тового, БейтСахур – поле пас
тухів, Віфанію – гробницю свято
го Лазаря, окуналися в священ
них водах річки Іордан. У пустелі
ми відвідали монастир Феодосія
Великого та Велику Лавру святого
Савви Освященного. До нас спус
тився білий голуб, яких настільки
мало в пустелі, що монахи вважа
ють його духом святого Савви.

Справжні чудеса творить святий
Савва і в наші дні.
28 березня в місті Назареті Ми
трополит Назаретський і всієї
Галілеї Кіріяк зустрів у своїй рези
денції архімандрита Кирила із па
ломниками. В цей же день разом зі
святими отцями відбулася Літур

місця, які по
в'язані з зем
ними пропо
відями Госпо
да. Ми відвіда
ли місце Пер
шого чуда, де
Христос пере

гія Передосвячених Дарів. Митро
полит Кіріяк побажав клірикам
України благодаті Святого Духа,
гарно служити в церквах, провести
останні дні посту в мирі та злагоді.
Людина зустрічається з Богом, ко
ли хворіє, або щось на неї давить.
Яка в нас віра – настільки Господь
з нами: "Я вам Батько і Мати, Брат
і Сестра – довіртесь Мені, і Я спасу
вас". Ці прості істини із вуст Мит
рополита звучали для нас як благо
словіння.
Канна Галілейська, Магдала,
Табха, Капернаум – це біблейські

творив воду на
вино, побува
ли там, де ста
лося примно
ження хлібів,
окунулися в
джерело свя
тої рівноапос
тольної Марії Магдалини. В Капер
наумі, у храмі Дванадцяти Апос
толів, наші батюшки співали вели
чаніє.
Джерело, з якого бере початок
ріка Іордан, біля підніжжя гори
Єрмон, – це особливе поєднання
гір, водопадів і рослинності, це ве
лич, про яку важко розказати сло
вами.
31 березня на Голгофі, що зна
ходиться рядом із Гробом Гос
поднім, для наших паломників
відбулася Літургія і Причастя, які
очолив архієпископ Севастій

ський Феодосій. Богослужіння
проходило на грецькій, церковно
слов'янській, арабській та ру
мунській мовах.
Уже на слідуючий день, в
п'яту неділю Великого посту, коли
Церква згадує пам'ять преподоб
ної Марії Єгипетської, Божествен
ну Літургію очолив Благочинний,
архімандрит Кирил, в Лаврі пре
подобного Харитона Ісповідника.
Всі прочани приступили до
таїнства Сповіді та святого Прича
стя. Ця велика Лавра заснована
преподобним Харитоном в 330
році. Вона знаходиться високо в
горах в печерах.
В цих та інших біблейських
місцях відчувається особлива ду
ховна благодать. Це не просто сло
ва, адже люди діляться своїми вра
женнями. Я спілкувалася із багать
ма паломниками, і майже кожен
розповідав про чудеса, які змінюва
ли після паломницьких поїздок лю
дей, їх сім'ї, уклад життя. Адже
тих, хто відчув силу святих місць,
наче магнітом притягує Свята Зем
ля знову і знову. Чудесна Божест
венна сила збагачує людську душу
з кожною поїздкою новими відчут
тями про святе Воскресіння Гос
поднє. Кожного року у Велику Суб
оту, на православну Пасху, у дворі
Храму Господнього збираються ти
сячі віруючих мирян, щоб побачи
ти сходження Благодатного вогню
та відчути велич Божого благо
словіння.
Паломниця Ю. В. Пелешок

До днів поминання померлих

Слово утешения
Не хочу же оставить вас, бра/
тия, в неведении об умерших,
дабы вы не скорбели, как про/
чие, не имеющие надежды.
(1 Фес. 4: 13)
Мы можем сомневаться в чем
угодно: будет завтра пасмурно или
ясно, будем мы здоровы или забо
леем, будем богаты или убоги, но в
одном нет никакого сомнения – мы
все рано или поздно предстанем

пред Богом. Умирание есть "путь
всея земли". Но, зная это, при по
тере близких людей мы все равно
испытываем скорбь. И это по чело
веческому естеству понятно и объ
яснимо. Ведь даже когда мы про
сто расстаемся с любимыми на вре
мя, мы грустим, печалимся, про
ливаем слезы, и уж тем более, ког
да предстоит последнее расстава
ние в земной жизни. Сам Господь
Иисус Христос, когда пришел в

дом Своего умершего друга Лаза
ря, восcкорбел духом и прослезил
ся, так Он любил его. Но люди ве
рующие имеют великое утешение,
которое помогает им пережить
кончину близких, – молитву за
своих усопших. И эта молитва, как
нить, соединяет нас и мир людей,
уже ушедших.
Каждый, кто теряет близкого
человека, задается вопросом: "Что
я могу еще сделать для своего лю
бимого?" И действительно, когда
наши близкие заболевают, мы спе
шим на помощь, идем в больницу,
покупаем продукты, лекарства; ес

ли они находятся в какойнибудь
другой беде, тоже помогаем, чем
можем. И в этом сочувствии выра
жается наша любовь, соболезнова
ние им.
Но человек усопший не менее, а
может быть, даже более нуждается
в нашей заботе.
Человек не исчезает как лич
ность со смертью мозга и останов
кой сердца. Кроме тела (временной
оболочки) он имеет вечную, бес
смертную душу. "Бог не есть Бог
мертвых, но живых" (Мф. 22: 32).

Закінчення на стор. 4
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Закінчення. Поч. на стор. 3
И именно душа составляет сущ
ность человека. И мы любим (если
действительно любим) близкого не
за красоту тела и физическую си
лу, а за качества души. Ум, добро
та, характер, любовь – все это ка
чества души нашего близкого, то,
что составляет его образ. Тело есть
одежда человека, оно стареет, бо
леет, изменяется, с ним происхо
дят необратимые процессы. Ино
гда, глядя на останки, лежащие в
гробу, мы не можем даже узнать в
них знакомый облик, так изменя
ется покойник. А душа не имеет
возраста, она бессмертна. Недаром
говорят: "Он молод душой", – а че
ловеку уже давно за 60.
Раз наш ближний бессмертен,
он и там, за чертой земной жизни,
нуждается в нашей помощи и под
держке. Итак, чего он от нас ждет,
и чем мы можем помочь ему?
Ничто земное, конечно, уже
не интересует усопших. Дорогие
надгробия, пышные поминки и
прочее не нужны им. Нужно им
только одно – наша горячая мо
литва о упокоении их души и о
прощении их вольных и неволь
ных грехов. Сам умерший за себя
помолиться уже не может. Святи
тель Феофан Затворник говорит,
что усопшие нуждаются в молит
вах, "как бедный в куске хлеба и
чаше воды".
Молиться, каяться в грехах,
приступать к таинствам Церкви
мы должны в нашей земной жиз
ни, и она дается нам как подготов
ка к вечной, а когда человек уми
рает, итог его жизни уже подве
ден, он не может никак изменить
ее к лучшему. Усопший может
только рассчитывать на молитвы
Церкви и тех, кто знал и любил его
при жизни. И по молитвам родст
венников, друзей Господь может
переменить участь усопшего. Сви
детельством этому – бесчисленные
случаи из Предания церковного и
житий святых. В древнем житии
святителя Григория Двоеслова
описан удивительный случай.
Святитель возымел дерзновение
молиться о упокоении жестокого
гонителя христианства – импера
тора Траяна. Но Траян ведь не
только воздвиг гонения на христи
ан (ибо не ведал, что творил), он
был справедливым и милосердным
правителем, имел большую заботу
о бедных своих подданных. Святи

тель Григорий узнал, что импера
тор защитил вдову в бедственном
положении, и принял на себя по
двиг молиться за него. От Бога ему
было открыто, что молитва его при
нята. Пример этот (и многие дру
гие) является большим утешением
и окрыляет нас в наших молитвах
за усопших. Даже если усопший
был далек от Церкви, он может по
лучить облегчение своей участи по
усердной, слезной молитве близ
ких.
Еще один очень важный мо
мент: если человек, который ушел
от нас, не жил церковной жизнью,
или мы знаем, что жизнь его была
далека от заповедей Божиих, любя
щие родные должны особенно вни
мательно отнестись к своей собст
венной душе. Мы все взаимосвяза
ны с родными, близкими, как час
ти единого организма: "Страдает
ли один член, страдают с ним все
члены" (1 Кор. 12: 26). Если какой
то орган бездействует, у человека
обостряются другие чувства, дру
гие органы берут на себя дополни
тельную нагрузку, его функции. И
если наш близкий не успел чтото
сделать в духовной жизни, мы
должны восполнить это за него.
Этим мы будем спасать и свою ду
шу и принесем великую пользу его
душе. Есть такая военная песня о
погибшем летчике, товарищ кото
рого говорит, что он живет на земле
"за себя и за того парня". И наша
жизнь за других, в память когото
может выразиться в нашей усерд
ной молитве, в стяжании христи
анских добродетелей, в щедрой ми
лостыне о поминовении усопшего.
Со смертью близких люди, да
лекие от веры, часто впадают в от
чаяние, уныние, черную тоску.
Все, жизнь кончилась, если моего
любимого человека более нет, он
перестал существовать, жизнь
больше не имеет смысла. Нельзя
сказать, что верующие не скорбят о
кончине близких, но они относятся
к смерти совсем подругому. Хрис
тианская грусть светла, мы знаем,
что человек живет вечно, что
смерть – это только разлука, что
его жизнь продолжается, но в ином
качестве. Знаем, что мы связаны с
усопшим узами молитвы и любви.
Мы не можем сказать: "Был чело
век – и нет человека". Если мы лю
били ближнего при жизни, то и по
смерти продолжаем любить его.
"Любовь никогда не перестает", –
говорит апостол Павел (1 Кор. 13:

Душа человеческая, покидая
тело, испытывает беспокойство,
страх: она привыкла обитать в сво
ем доме долгие годы, она не знает,
что ее ждет, куда определит ее Гос
подь. После смерти человек дает от
вет за всю свою жизнь, и здесь опре
деляется его дальнейшая участь. И
очень важно поддержать душу
близкого человека поминовением
на Божественной литургии, чтени
ем Псалтири, келейным правилом.
Нам, православным христиа
нам, нужно растворять свою скорбь
с христианской надеждой, что если
мы будем сами спасаться и спасать
своей молитвой наших близких, то,
смеем верить, нам предстоит встре
ча с ними там, в иной жизни. А ес
ли они достигнут Царства Небесно
го, то обязательно будут молиться
там за нас.
Священник Павел Гумеров
По материалам сайта pravoslavie.ru.
Публикуется с сокращениями.

КРОСВОРД
Під крівлею великого Храму Воскресіння Христового в
Ієрусалимі стоїть інший, маленький, побудований просто
над тим місцем, де сталося Воскресіння Господа, над
Гробом, в якому Його поклали і з якого Він воскрес.
Якщо розгадати кросворд, то у виділених клітинках можна
буде прочитати назву цього храму.
1. Священики іудейські
поставили це на камені,
яким був завалений вхід
до Гробу Господа, бо
хотіли засвідчити, що
Господь не воскресне.
2. Мироносиця, ім'я
якої не згадується в
Євангелії, але відоме
нам з Церковного Пере
дання.
3. Тиждень після Пасхи
називається "... седми
ця".
4. Здобний солодкий
хліб, що випікається на
Великдень, інша назва 
"паска".
5. Один з двох учнів
Христа, які після Вос
кресіння йшли з Ієруса
лиму до селища Еммаус.
6. Марія, якій явився Господь Іісус Христос, але вона спочатку не
впізнала Його.
7. Почувши, що немає Тіла Господа у Гробі, двоє з апостолів відразу
побігли туди. Він прибіг до Гробу першим і, нахилившись, зазирнув у
печеру.
8. Так називав Його народ ізраїльський, що чекав на Нього. Помазан
ник, Христос, ...

Відповіді на кросворд: 1. Печатка. 2. Сусанна. 3. Світла. 4. Куліч. 5. Клеопа.

Слово утешения

8). Когда мне приходилось терять
близких людей, у меня всегда ос
тавалось ощущение разлуки, а не
конца. Как будто они уехали куда
то очень далеко, но не навечно, не
навсегда.
Чрезмерная скорбь еще пото
му недопустима, что она не только
губит нашу собственную душу
(уныние – один из восьми смерт
ных грехов), но и не дает нам мо
литься за усопших. В душе челове
ка унывающего образуется пусто
та, вакуум, он вообще не может
ничего делать, тем более молить
ся. А ведь наш близкий так нужда
ется в нашей помощи! И унынием,
депрессией, тоской мы не только
не поможем ему, но и, быть может,
принесем страдания. Ради близ
ких мы должны взять себя в руки,
сколько можно успокоиться и все
наши силы вложить в молитву.
Особенно до 40го дня человек
усопший нуждается в усердных
молитвах.

6. Магдалина. 7. Іоанн. 8. Месія.
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Ñìèðåííå ïðîõàííÿ íå âèêîðèñòîâóâàòè âèäàííÿ ç ïîáóòîâîþ ìåòîþ, à, ïðî÷èòàâøè, ïåðåäàòè éîãî äðóçÿì. Ç áëàãîñëîâåííÿ Ñâÿùåííîíà÷àë³ÿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè â Ìàêàð³âñüêîìó Áëàãî÷èíí³ ñòâîðåíî òåëåôîí äóõîâíî¿ äîïîìîãè. Çàòåëåôîíóâàâøè çà íîìåðàìè +380-67-406-05-10; +380-50-312-46-16, âè çìîæåòå îòðèìàòè ïîðàäè
ïðàâîñëàâíèõ ñâÿùåíèê³â, ïåäàãîã³â, ïñèõîëîã³â. Â³äãóêè, çàïèòàííÿ òà ïðîïîçèö³¿ äëÿ “Ìàêàð³âñüêîãî Áëàãîâ³ñòó” íàäñèëàéòå çà åëåêòðîííîþ àäðåñîþ:
paraskeva_s@ukr.net. Ðåäàêòîð: àðõ³ìàíäðèò Ô³ëàðåò (ªãîðîâ) – íàñòîÿòåëü õðàìó Ïðåïîäîáíî¿ Ïàðàñêåâè Ñåðáñüêî¿ ñ³ë Ëèøíÿ òà Îñèêîâå, ïàðàô³¿ íà ÷åñòü ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³
“Âñåöàðèöÿ” ñ. Îñèêîâå òà õðàìó Âîçäâèæåííÿ Õðåñòà Ãîñïîäíüîãî ñ. Ìîñòèùå, äåïóòàò Ìàêàð³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè, ãîëîâà ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü áëàãîä³éíèöòâà
ðàéîííî¿ ðàäè òà áëàãîä³éíèöüêî¿ êîì³ñ³¿ Ìàêàð³âñüêîãî áëàãî÷èííÿ ÓÏÖ, êåð³âíèê ïðåñ-ñëóæáè òà âèäàâíè÷îãî â³ää³ëó áëàãî÷èííÿ

