
"Адже Пасха наша, Христос, 
за нас у жертву принесений".

(1 Кор. 5, 7)

Возлюблені у Воскреслому

Господі Ісусі Христі всечесні

отці, боголюбиві іноки 

та інокині, дорогі брати 

і сестри!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

З особливою сердечною
радістю вітаю всіх вас цим пе-
реможним привітанням, яке
сповіщає початок світлого
святкування Пасхи Христової!

"Сьогодні всяке створіння
веселиться і радіє, бо Христос
воскрес, і пекло у полоні", -
сповіщає нам Церква словами
канону Пасхи. Здолавши душе-
корисне поприще Великого по-
сту, ми з хвилюванням і з бла-
гоговінням зустрічаємо Святу
Пасху. Сталося незбагненне
для людського розуму: після
трьох днів повстав із гробу Гос-
подь наш Ісус Христос.

Господь наш Ісус Христос,
Який "нас задля чоловік і ради
нашого спасіння зійшов з не-
бес", звільняє стражденний рід
людський від кайданів смерт-
них. Відтепер Хрест стає зна-
менням перемоги життя вічного.
Славне Христове Воскресіння
відкриває людям Небо, і наше
земне життя наповнюється но-
вим змістом, піднесеним над
повсякденною суєтою. "Смерть!
Де твоє жало? Пекло! Де твоя
перемога?" - переможно виго-
лошуємо ми, прославляючи
Христове Воскресіння.

У пасхальну ніч Свята Церква
закликає устами святого Іоанна
Златоуста до святкування всіх:
тих, хто постив, і тих, хто не по-
стив, розважливих і безтурбот-
них, тих, хто потрудився багато,
і тих, хто тільки-но розпочинає
свій шлях у Христі, бо Пасха - це

вселенське свято, яке знаменує
зміну життя всього людства,
розкриває сенс його земного
шляху, що відновлює стосунки
людини і Бога.

Воскресіння Христове зро-
било очевидними слова пра-
ведного Іова: "Я знаю, Іскупи-
тель мій живий, і Він в останній
день воскресить з пороху цю
мою шкіру, що розпадається, і
я у плоті моїй побачу Бога. Я
побачу Його сам; мої очі, не очі
іншого, побачать Його" (Іов. 19,
25-27). Ці слова пояснює нам
Сам Божественний Спаситель,
розкриваючи обітницю
спасіння: "Я є воскресіння і
життя; Хто вірує в Мене, якщо і
помре, оживе" (Ін. 11, 25).

Відтепер для християн

навіть тілесна смерть, за сло-
вом апостола, є придбанням
(Флп. 1, 21) - народженням у
нове життя і поверненням до
нашої справжньої небесної
Батьківщини. "Христос зійшов
до смерті, - вчить святитель
Афанасій Великий, - щоб нам
дарувати безсмертя і мертвих
вчинити сьогодні живими".

Славне Христове Вос-
кресіння стверджує нашу віру в
майбутнє загальне вос-
кресіння. "Задля того Христос
вмирає, - повчає нас святитель
Феофан Затворник, - щоб
зруйнувати силу смерті; для то-
го Христос воскресає, щоб для
всіх покласти основу вос-
кресіння; для того Христос вхо-
дить у славу Свою, щоб усім

нам відкрити двері для вход-
ження до цієї  слави небесної".

Поспішаймо ж "назустріч
Великодню і будемо святкува-
ти його щоразу якнайкраще,
умертвляючи пристрасті й вос-
крешаючи чесноти, наслідуючи
Господа, Який постраждав за
нас, залишивши нам приклад,
щоб пішли ми слідами Його", -
навчає святий преподобний
Феодор Студит.

Радість Воскресіння Христо-
вого нехай послужить усім нам
невичерпним джерелом благо-
датної сили, що зміцнює на
життєвому шляху. Нехай благо-
датна сила Воскреслого Спа-
сителя допомагає нам гідно
нести життєвий хрест, служити
Богу Живому в дусі та в правді,
нелицемірно любити ближніх.
Будемо ж ми, вірні чада Вос-
креслого Спасителя, "ходити у
світлі Господньому" (Іс. 2, 5),
щоб, дивлячись на нас, весь
світ дійшов переконання, що
Христос воістину воскрес!

Дорогі! Знову і знову вітаю
всіх вас зі світлим і радісним
святом Воскресіння Христово-
го! Від щирого серця бажаю,
щоб неземна радість у Вос-
креслому Спасителеві увійшла
в наше життя, наповнила душу
кожної людини, дала нам
тілесні сили і духовну міцність.
Воскреслий Господь наш Ісус
Христос, Джерело життя і без-
смертя, нехай дарує всім нам
Свої великі і багаті милості і не-
хай сподобить чистим серцем
прославляти Його славне і спа-
сительне Воскресіння!

Благодать Воскреслого Гос-
пода і Спасителя нехай пере-
буває з усіма вами!

Божою милістю
+ Євлогій,

АРХІЄПИСКОП
СУМСЬКИЙ І ОХТИРСЬКИЙ
Пасха Христова 2018 року,

кафедральне місто Суми

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

№ 3 березень 2018 р.

От Воскресения
до Вознесения
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Иерусалим - в переводе "жили-

ще мира" - лежит на высоких хол-

мах. С востока, юга и запада он 

ограничен глубокими долинами

Кедронской, Енномовой и Гион-

ской. 
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Благословен
грядый во имя

Господне!
Входит Христос в Иерусалим. Он

еще будет проповедовать на ули-

цах иерусалимских. Все эти собы-

тия Евангельские будут воспроиз-

водиться в нашем богослужении в

течение последующей Страстной

Седмицы, когда мы будем созер-

цать Жертву, принесенную Им ра-

ди спасения мира. 

Благовещение: 
Что такое радость?

Молчаливая 
верность

Благовещение! Когда-то это

был один из самых радостных, са-

мых светлых дней в году, празд-

ник, с которым не только в созна-

нии, но, я бы сказал, - и в подсозна-

нии, была связана какая-то ликую-

щая интуиция, светлое видение

мира и жизни. 

Можно много говорить о досто-

инстве женщины, много можно

сказать слов благодарности в ад-

рес матерей, жен, сестер. Но сего-

дня более всего припоминаются

события именно того воскресного

утра, когда несколько женщин

стали первыми провозвестница-

ми Восстания Христа из мертвых.

Такие страшные
сообщения

"Информационная война", "дав-

ление средств массовой информа-

ции", "виртуальное общение"...

Нам предстоит жить и строить свою

жизнь во времена, когда существен-

ное видоизменение информации

стало реальностью. 

ПАСХАЛЬНЕ
ПОСЛАННЯ

АРХІЄПИСКОПА СУМСЬКОГО І ОХТИРСЬКОГО ЄВЛОГІЯ
всечесному духовенству, благочестивому чернецтву, боголюбивим

мирянам Сумської єпархії Української Православної Церкви
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