ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ
АРХІЄПИСКОПА БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО І БОГУСЛАВСЬКОГО АВГУСТИНА
всечесному духовенству, боголюбивому чернецтву і всім вірним чадам
Білоцерківської єпархії Української Православної Церкви

Христос воскресе!
Возлюблені у Господі всечесні отці, дорогі брати і сестри!
«Ны7нЫ всz9 и6спо7лнишасzifc свЬта%
yнбёо же и6 землz5 и6 преиспо7днzz#
дfа пра7здну'етъ e8бо всz9 твfаf7рь
воста7нb3е хрCто7во%
въ нєе7м\же e6тверждfа7еєтсz»»
(Канон Святої Пасхи, пісня 3)

Від усього серця вітаю вас довгоочікуваними життєстверджуючими
словами: «Христос воскрес»!
Очистившись подвигом Великого посту, торжествує Свята Церква,
оспівуючи воскреслого Христа-Переможця. Господь «осягнув перемогу над
смертю, ... а нас воскресив разом з Собою, звільнивши від кайданів смерті, і
дарував замість клятви – благословення, замість печалі – радість, замість туги –
Пасхальне торжество», – каже святитель Афанасій Великий. Христос воскрес – і
переможена смерть, і зруйновані лежать ворота пекла, подолані зло і гріх, небо
відкрите, а людям дарована всесильна Божа благодать. Господь не лише дарує
нам життя вічне – Він закликає нас увійти в Його подвиг і з допомогою Його,
Єдиного безгрішного, перемогти любов'ю зло в собі і сприяти тим, хто поруч з
нами, позбутися влади зла над собою. Христос переміг зло і смерть безмежною
Любов'ю, даючи нам заповідь: Любіть! «ІЙЯ*коже возлюби5хъ вы5%І, да и6 вы5і
лю7бите себе5№ w6 се7мъ разу'міїЬютъ вси5%, ія8кw мои5 e6ченицы5 t6сте5% а8ще
люво7вь и8мате между5 собо7ю» (Ін. 13,34-35). Наша проповідь Христа
воскреслого – це наше життя, наші справи добра і милосердя. Адже Євангеліє
проповідується не лише словом, а, насамперед, прикладом власного життя,
справами віри і любові. Тож хай світильник нашої віри яскраво світить усім, хто
шукає Істину, хто спраглий Божої любові та благодаті: «Та7кw да просвЫтЙитсz

свЬтъ ва7шъ пре7єд0 человЬііки%, ія8кw> да ви7дzтъ ва7ша до7браz діSІЫ
і ла7» (Мф. 5,16).
Будемо проводити своє життя так, щоб воно було живою проповіддю Євангелія,
переконливим свідченням нашої справжньої віри у воскреслого Господа нашого
Іісуса Христа, щоб неправославні чи нецерковні люди казали про нас так, як
колись дивувалися першим християнам: «Як вони люблять!..»
Нині ми охоплені пасхальною радістю, ми повинні світитися нею. Як же її
зберегти? Минає день за днем, настають будні... Маємо пам'ятати, що ми у своїй
людськості можемо так з'єднатися з Богом, що в нас і через нас зло знищиться.
До того ж мова йде не лише про наші особисті гріхи й немочі, але й про
лукавого ворога роду людського, який в пустині намагався здолати людськістю
Божество (див. Мф. 4,1-11, Лк. 4,1-14). Без Бога ми не можемо звершити нічого
спасенного і доброго (Ін. 15,5-6), а з Богом для нас немає нічого неможливого:
«Всz9, могу5 w6 e6кр'Ыплz7ющемъ мz5 Іb6исёЫ хрCтЪ}» (Філ. 4,13). Тож ідімо життям
не самі, а з Воскреслим Христом. А зустріти Його можемо на всіх дорогах, де б
ми не опинилися: на шляху сумнівів і вагання – як учні по дорозі до Еммаусу
(див. Лк. 24,13-35), і на дорозі надії, як одинадцять апостолів, що повернулись
до Галилеї (див. Мф. 28,16-17), і навіть на стежці протиборств і спротиву, як
Павло на дорозі до Дамаску (Діян. 9,1-9). Після світлосяйної Пасхальної ночі
світить нам повсякчас Світло тихе, яке освічує й освячує кожну людину, що
входить у світ. Тож ходімо у цьому Світлі, живімо у Ньому, залишаймося дітьми
Світла – і Христос завжди буде з нами, і Пасха буде в думках наших, і радість
пасхальна не залишить нас ніколи.

Воістину Христос воскресе!
З ласки Божої смиренний
архієпископ Білоцерківський і Богуславський
Пасха Христова, 2013 р.,
м. Біла Церква

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
АРХИЕПИСКОПА БЕЛОЦЕРКОВСКОГО И БОГУСЛАВСКОГО
АВГУСТИНА
всечестному духовенству, боголюбивым монашествующим и всем верным
чадам Белоцерковской епархии Украинской Православной Церкви
Христос воскресе!
Возлюбленные о Господе досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!
«Ны7нЫ всz9 и6спо7лнишасzifc свЬта%
yнбёо же и6 землz5 и6 преиспо7днzz#
дfа пра7здну'етъ e8бо всz9 твfаf7рь
воста7нb3е хрCто7во%
въ нєе7м\же e6тверждfа7еєтсz&»»
(Канон Святой Пасхи, песнь 3)
От всего сердца поздравляю вас долгожданными жизнеутверждающими
словами: «Христос воскрес»!
Очистившись подвигом Великого поста, торжествует Святая Церковь,
воспевая воскресшего Христа Победителя. Господь «постиг победу над
смертью, ... а нас воскресил вместе с Собою, освободив от оков смерти, и
даровал вместо клятвы – благословение, вместо печали – радость, вместо тоски
– Пасхальное торжество», – говорит святитель Афанасий Великий. Христос
воскрес – и побеждена смерть, и разрушены лежат врата ада, преодолены зло и
грех, небо отверсто, а людям дарована всесильная благодать Божия. Господь не
только дарит нам жизнь вечную – Он призывает нас войти в Его подвиг и с
помощью Его, Единого безгрешного, победить любовью зло в себе и
способствовать тем, кто рядом с нами, избавиться от власти зла над собой.
Христос победил зло и смерть безграничной Любовью, давая нам заповедь:
Любите! «ІЙЯ*коже возлюби5хъ вы5%І, да и6 вы5і лю7бите себе5№ w6 се7мъ разу'міїЬютъ
вси5%, ія8кw мои5 e6ченицы5 t6сте5% а8ще люво7вь и8мате между5 собо7ю» (Ин. 13,3435). Наша проповедь Христа воскресшего – это наша жизнь, наши дела добра и
милосердия. Ведь Евангелие проповедуется не только словом, но, прежде всего,
примером собственной жизни, делами веры и любви. Так пусть светильник
нашей веры ярко светит всем, кто ищет Истину, кто жаждет Божьей любви и
благодати: «Та7кw да просвЫтЙитсz свЬтъ ва7шъ пре7єд0 человЬііки%, ія8кw> да
ви7дzтъ ва7ша до7браz діSІЫ
і ла7» (Мф. 5,16). Будем проводить свою жизнь так,
чтобы она была живой проповедью Евангелия, убедительным свидетельством
нашей истинной веры в воскресшего Господа нашего Иисуса Христа, чтобы
неправославные или нецерковные люди говорили о нас, как прежде удивлялись
первым христианам: «Как они любят!..»
Сейчас мы охвачены пасхальной радостью, мы должны светиться ею. Как
же ее сохранить? Проходит день за днем, наступают будни ... Мы должны
помнить, что в своей человечности мы можем так соединиться с Богом, что в нас

и через нас зло уничтожится. К тому же речь идет не только о наших личных
грехах и немощах, но и о лукавом враге рода человеческого, который в пустыне
пытался преодолеть человечностью Божество (см. Мф. 4,1-11, Лк. 4,1-14). Без
Бога мы не можем совершить ничего спасительного и доброго (Ин. 15,5-6), а с
Богом для нас нет ничего невозможного: «Всz9, могу5 w6 e6кр'Ыплz7ющемъ мz5
Іb6исёЫ хрCтЪ}» (Фил. 4,13). Поэтому будем шагать по жизни не одни, а с
Воскресшим Христом. А встретить Его можем на всех дорогах, где бы мы ни
оказались: на пути сомнений и колебаний – как ученики по дороге в Эммаус (см.
Лк. 24,13-35), и на дороге надежды, как одиннадцать апостолов, которые
вернулись в Галилею (см. Мф. 28,16-17), а также на тропе противоборства и
сопротивления, как Павел на пути в Дамаск (Деян. 9,1-9). После светозарной
Пасхальной ночи светит нам постоянно Свет тихий, который освещает и
освящает каждого человека, входящего в мир. Поэтому пойдем в этом Свете,
будем жить в Нем, останемся детьми Света – и Христос всегда будет с нами, и
Пасха будет в умах наших, и радость пасхальная не оставит нас никогда.
Воистину Христос воскресе!
Милостью Божьей смиренный
архиепископ Белоцерковский и Богуславский
Пасха Христова, 2013
г. Белая Церковь

