ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ
МИТРОПОЛИТА БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО
І БОГУСЛАВСЬКОГО АВГУСТИНА

всечесному духовенству,
боголюбивому чернецтву і всім вірним чадам
Білоцерківської єпархії Української Православної Церкви
Њчи1стимъ ч{вствіz, и3 ќзримъ
непристyпнымъ свётомъ воскресeніz,
хrтA блистaющасz, и3 рaдуйтесz, рекyща
ћснw да ўслhшимъ, побёдную пою1ще.
(канон Пасхи, пісня 1-та )

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Це святкове привітання завжди наповнює наші серця благоговінням і радістю, як би
часто його не виголошували. Пройшовши спасенний шлях Великого посту і Страсного
тижня, нині ми з духовним натхненням зустрічаємо Святу Пасху. Сьогодні усі православні
християни згадують і святкують подію, яка і досі залишається незбагненною для людського розуму: на третій день після Хресної Смерті повстав із гробу Господь наш Іісус Христос.
При зустрічі з Воскреслим Спасителем Жони-мироносиці і Апостоли, очевидно, пережили змішані почуття: і збентеження, і радість, і страх. А один із учнів Христових, Фома,
почувши про Воскресіння Божественного Вчителя, навіть побажав вкласти свої персти в
рани на Його Тілі, щоб переконатися у достовірності чуда. В Євангелії не сказано, чи торкнувся Фома Тіла Нового Адама, побачивши Христа і почувши Його голос, коли вражено
вигукнув: «Господь мій і Бог мій!». У відповідь він почув слова, звернені також і до всіх нас:
«Ти повірив, тому що побачив Мене; блаженні, що не бачили й увірували!» (Ін. 20, 29).
Настала Пасха Христова, і у її світлі ми виразно бачимо сенс нашого життя. Яскравий
спалах Воскресіння освітлює і прояснює весь хід історії людства. Навіть тих, хто відвернувся
від свого Господа, Він не залишає; тим, хто змучився в гріхах, Спаситель відкриває шлях
покаяння і духовного відродження – шлях до вічного життя. Вознесімо ж Господу хвалу за
Його милість і ласку! Подякуємо Богові, як люблячі діти, які завжди можуть сподіватися
на затишний притулок і захист у Домі Отця Небесного!
Наш розум через гріх нелегко сприймає науку про майбутнє життя, про відповідаль-

ність за свої вчинки перед Богом, про неминучість гіркої долі для грішників. Хоча більшість
нашого народу радіє у святі пасхальні дні, але, напевне, мало хто по-справжньому розуміє,
що саме святкується на Великдень. На жаль, навіть церковним людям легше зрадіти
крашанці і запашній пасці, які втішають після тривалого великопісного утримання,
ніж, напруживши всі сили душі, осягнути велич того, що відбулося сьогодні, і пережити Воскресіння Христове так, як цього сподобилися Жони-мироносиці і Апостоли. Тому
необхідно завжди скеровувати свій розум і серце у височінь, звертати погляд до горнього
Ієрусалиму і духовно туди прямувати.
З цього шляху дуже легко схибити, втративши пильність, тому навіть у дні торжеств не
можна розслаблятися, затьмарюючи свій духовний зір прагненням до влади і слави, комфорту і володіння земними скарбами, нестримного споживання і нескінченних розваг або
через розчарування чи через байдужість.
Ворог роду людського весь час тисне на вірних Церкви Христової, він ніколи не залишить нас у спокої, поки ми звершуємо свій земний подвиг. Через лють диявола зло
поширюється у всьому світі, а також просторами нашої Батьківщини. Вітри спокус
постійно роздмухують полум'я ворожнечі не лише між братніми народами, а навіть, і
між співвітчизниками. Біль, сльози, кровопролиття не припиняються на Сході України.
Коли настане такий довгоочікуваний і бажаний мир? Коли зітхнемо з полегшенням, побачивши кінець поширенню пихи, заздрощів, ненависті, відчаю і безсоромності у нашому суспільстві? Безумовно, лише коли повернемося обличчям до Сонця Правди – Христа
Бога нашого, сприймемо від Нього і світло, і тепло, які просвітять наші серця і душі, і ми
спроможемося, очистившись самі, позбутися отруйної, руйнівної скверни в нашій країні
і досягти миру. Адже тільки любов'ю і добротою можна перемогти зло, як, наприклад,
водою – погасити полум'я. Тут перемагає лише любов – подвиг, як результат старанної
праці над власною душею. Цей труд – дуже складний і тяжкий, тому і дарує нам Господь
невимовні радісні пасхальні дні, щоб наші серця не ослаблювалися, а зміцнювалися славою Воскреслого Спасителя. Радіючи Христу Воскреслому, віруюче серце обов'язково
сповнюється готовністю протистояти злобі, ненависті й усім іншим гріхам. І хай труднощі
не зупиняють нас! Пам'ятаймо слова нашого Господа і Спасителя: «Будьте відважні: Я
переміг світ» (Ін.16, 33).
Дорогі брати і сестри! Щиросердечно вітаючи вас з Пасхою Христовою, молитовно бажаю усім, щоб Іісус Христос укріплював і підтримував кожного з нас на тих життєвих
шляхах, якими Він спрямовує нас до Царства Небесного!
Устами святого апостола Павла Господь закликає нас жити в любові (Еф. 5, 2), а не в
ненависті (Гал. 5, 21), в скорботі бути терплячими (Рим. 12, 12), робити людям якомога
більше добра (2 Кор. 13, 7), втішатися надією (Рим. 12, 12) і у вірі бути непохитними (Кол.
1, 23).
У цьому хай допоможе нам Воскреслий Спаситель молитвами Пречистої Своєї Матері
і всіх святих! Амінь.

ВОІСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Пасха Христова
2018 р.,
м. Біла Церква
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА БЕЛОЦЕРКОВСКОГО
И БОГУСЛАВСКОГО АВГУСТИНА

всечестному духовенству,
боголюбивому монашеству и всем верным чадам
Белоцерковской епархии Украинской Православной Церкви
Њчи1стимъ ч{вствіz, и3 ќзримъ
непристyпнымъсвётомъвоскресeніz,
хrтAблистaющасz, и3 рaдуйтесz, рекyща
ћснw да ўслhшимъ, побёдную пою1ще.
(канон Пасхи, песнь 1-я)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Это праздничное приветствие всегда наполняет наши сердца благоговением и радостью,
как бы часто мы его не произносили. Пройдя спасительный путь Великого поста и Страстной седмицы, ныне мы с духовным воодушевлением встречаем Святую Пасху. Сегодня все
православные христиане вспоминают и празднуют событие, которое до сих пор остается непостижимым для человеческого разума: на третий день после Крестной Смерти восстал из
гроба Господь наш Иисус Христос. При встрече с Воскресшим Спасителем Жены-мироносицы и Апостолы, очевидно, испытали смешанные чувства: и смущение, и радость, и страх.
А один из учеников Христовых, Фома, услышав о Воскресении Божественного Учителя, даже
пожелал вложить свои персты в раны на Его Теле, чтобы убедиться в достоверности чуда. В
Евангелии не сказано, коснулся ли Фома Тела Нового Адама, увидев Христа и услышав Его
голос, когда потрясенно воскликнул: «Господь мой и Бог мой!». В ответ он услышал слова,
обращенные также и ко всем нам: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29).
Наступила Пасха Христова, и в ее свете мы отчетливо видим смысл нашей жизни. Яркая
вспышка Воскресения освещает и проясняет весь ход истории человечества. Даже тех, кто
отвернулся от своего Господа, Он не оставляет; тем, кто измучился в грехах, Спаситель открывает путь покаяния и духовного возрождения – путь к вечной жизни. Вознесём же Господу хвалу за Его милость! Возблагодарим Бога, как любящие дети, которые всегда могут
надеяться на добрый приют и защиту в Доме Отца Небесного!
Наш разум из-за греховности нелегко воспринимает науку о будущей жизни, об ответственности за свои поступки перед Богом, о неизбежности горькой участи для грешников.

Хотя большинство нашего народа радуется в святые пасхальные дни, но, наверное, мало кто
по-настоящему понимает, что именно празднуется на Пасху. К сожалению, даже церковным людям легче обрадоваться пасхальному яйцу и вкусному куличу, которые утешают
после длительного великопостного воздержания, чем, напрягая все силы души, постигнуть
величие того, что произошло сегодня, и пережить Воскресение Христово так, как этого сподобились Жены-мироносицы и Апостолы. Посему необходимо всегда направлять свой разум и сердце в высь, обращать взгляд к горнему Иерусалиму и духовно туда шествовать.
С этого пути очень легко уклониться, потеряв бдительность, поэтому даже в дни торжеств
нельзя расслабляться, затмевая свое духовное зрение стремлением к власти и славе, комфорту и обладанию земными сокровищами, безудержному потреблению и бесконечным развлечениям или по причине разочарования, или из-за равнодушия.
Враг рода человеческого все время давит на верных Церкви Христовой, он никогда не
оставит нас в покое, пока мы совершаем свой земной подвиг. Через ярость дьявола зло распространяется во всем мире, а также напросторах нашего Отечества. Ветры искушений постоянно раздувают пламя вражды не только между братскими народами, а даже и между
соотечественниками. Боль, слезы, кровопролитие не прекращаются на Востоке Украины.
Когда наступит такой долгожданный и желанный мир? Когда вздохнем с облегчением, увидев конец распространению спеси, зависти, ненависти, отчаяния и бесстыдства в нашем обществе? Безусловно, только когда обратимся лицом к Солнцу Правды – Христу Богу нашему,
воспримем от Него и свет, и тепло, которые просветят наши сердца и души, и мы сможем,
очистившись сами, избавиться от ядовитой, разрушительной скверны в нашей стране и достичь мира. Ведь только любовью и добротой можно победить зло, как, например, водой –
погасить пламя. Здесь побеждает лишь любовь – подвиг, как результат усердного труда над
собственной душой. Этот труд – очень сложный и тяжелый, поэтому и дарует нам Господь
неописуемо радостные пасхальные дни, чтобы наши сердца не ослабевали, а укреплялись
славой Воскресшего Спасителя. Радуясь Воскресшему Христу, верующее сердце обязательно наполняется готовностью противостоять злобе, ненависти и всем другим грехам. И пусть
трудности не останавливают нас! Помните слова нашего Господа и Спасителя: «Будьте мужественны: Я победил мир» (Ин.16, 33).
Дорогие братья и сестры! Искренне поздравляя вас с Пасхой Христовой, молитвенно желаю всем, чтобы Иисус Христос укреплял и поддерживал каждого из нас на тех жизненных
путях, которыми Он направляет нас к Царству Небесному!
Устами святого апостола Павла Господь призывает нас жить в любви (Еф. 5, 2), а не в ненависти (Гал. 5, 21), в скорби быть терпеливыми (Рим. 12, 12), делать людям как можно больше
добра (2 Кор. 13, 7), утешаться надеждой (Рим. 12, 12) и в вере быть непоколебимыми (Кол.
1, 23).
В этом да поможет нам Воскресший Спаситель молитвами Пречистой Своей
Матери и всех святых. Аминь.

ВОИСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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