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ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Святкує, веселиться,

радіє Свята Церква Право-
славна, величаючи й
прославляючи Світле
Христове Воскресіння -
дивне свідчення Божест-
венної любові й всепро-
щення, вічного буття
початок.

Святий Афанасій Вели-
кий повчає, що Син Божий
подолав смерть, усім
дарував нетління обіцян-
ням воскресіння; на поча-
ток цього воскресіння
Христос Сам воскрес із
мертвих, встановивши у
воскресному знаменні
пам'ятник перемоги над
смертю. Людина, вдягнув-
шись вірою в Христа, не
боїться смерті, бо знає, що
спочилі не гинуть, а живуть
і через воскресіння ста-
нуть нетлінні.

Очима віри нашої
побачивши Христа
Життєдавця, Який возсіяв
з гробу, ми, християни,
єдиними устами і єдиним
серцем славимо й оспі-
вуємо на торжестві віри
Його преславне уставан-
ня: "Воскресеніе Хрис-
тово видівше, поклонімся
Святому Господу Исусу,
Єдиному безгрішному!
Кресту Твоєму поклоня-
ємся, Христе, і святоє
Воскресеніє Твоє поєм і
славим!"

Воскреслий Господь
нестримно притягає нас
до Себе Своєю небесною
красою, променистим
сяйвом Свого євангельсь-
кого вчення. Щедро
подаючи віруючим найчис-
тішу любов до Бога,
спасенну віру і тверду
надію, Він переведе нас
від смерті до життя і від
землі до неба.

Починаючи від Світлої
заутрені, ми, повні священ-
ного трепету, захоплено
вітаємо всіх словами вічної
істини, віри й любові:
"Христос воскрес! Воістину
воскрес!", наповняючи
наші чисті серця пасхаль-
ними святковими почут-
тями. Радість і втіха - це
найдорожча спадщина
апостолів Христових, які
своїми очима бачили
Господа після Його
воскресіння. Святий апос-
тол Павло пише, що по
воскресенні Господь
з'явився більш як п'яти-
стам б ратаям водночас,
що з них більшість живе

донині... Потім з'явився
Якову, також усім апосто-
лам і мені.

У благовістях апос-
толів містяться й інші
важливі свідчення про
явлення їм Воскреслого
Господа. Євангеліст Лука
оповідає, що в одне з
явлень Господь відкрив
Своїм ученикам розуміти
Писання і сказав їм, що
священні події Його
смерті й воскресіння
належно були наперед
провішені: "Так написано
і так належало постраж-
дати Христу і воскреснути,
з мертвих на третій
день"…

Воскреслий Христос
з'явився апостолам, які
прибули за повелінням
Його в Галілею, і сказав їм:
"Дана Мені всяка влада на
небі й на землі... Ідіть,
навчайте всі народи,
хрестячи їх в ім'я Отця, і
Сина, і Святого Духа,
навчаючи їх зберігати все,
що Я заповів вам".

Заповіти Господа
апостоли дотримували
свято, безмежна любов і
повна відданість своєму
Вчиїелеві Господу спону-
кали їх безустанно благо-
віствувати про Нього в
Єрусалимі та по всій Іудеї
й Самарії, навіть до краю
землі.

Апостольська пропо-
відь народжувала нове
життя в старому язич-
ницькому світі, і ніякі
переслідування не могли
перешкодити утверд-
женню та поширенню
християнської віри. З
ласки Промислу Божого
через багато віків і нам
даровано пізнати й
прийняти апостольське
благовісти, пильно бере-
жене Святою Церквою,
про Начальника життя
нашого, Воскреслого
Господа Ісуса Христа.
Віруючі оспівують і про-
славляють Воскресіння
Христове в богослужіннях
п'ятдесяти двох неділь у
році, та особливо урочис-
то - в дні Святої Пасхи.

Радіючи апостоль-
ському благовісту про
Воскреслого Господа, ми
навчаємось істин і любові
Христової, щоб кожному
християнинові пройти
життєву путь у радості
праці, в братерстві, любові
й мирі.

Закінчення
на

2-й сторінці.
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ХРИСТОС ВОСКРЕС!

У пасхальному захоп-
ленні ми обіймаємо один
одного і поспішаємо на
дорогі могили, щоб   слова-
ми "Христос воскрес" звер-
нутися до рідних і близь-
ких, які відійшли у вічність,
висловити їм свою любов і
засвідчити, що Христос
воістину воскрес, що вос-
креснуть і всі спочилі;
воскреснемо по смерті і всі
ми, бо Святе Письмо нав-
чає: "Поглинуто смерть
перемогою, що раптом, як
оком змигнути..., воскрес-
нуть мертві тіла нетлінні, а
ми перемінимось; бо тлін-
ному тілу належить зодяг-
нутися в нетління, і смерт-
ному цьому зодягнутися в
нетління і безсмертя".

Христос воскрес і вічне
життя дарував усім, що
вірують у Нього, і ніхто не
залишиться навіки у гробі,
бо Воскреслий Христос -
Первісток з померлих. По
закінченні віку всі воскреслі
народи побачать нервісіка
з гробу - Царя слави, Гос-
пода нашого Ісуса Христа:
"Ось, Він іде з хмарами, і
побачить Його всяке око".

Щосуботи ввечері на
всеношній ми чуємо єван-
гельське читання про
Воскресіння Христове, про
Його з'явлення деяким із
Своїх найближчих друзів -
мироносицям, святим
апостолам і багатьом
іншим. Неспроможні спо-
чатку повірити в найвелич-
ніше чудо воскресіння,
апостоли, друзі Ісуса
Христа Воскреслого, спіл-
куючись з Ним, розмов-
ляючи з Ним, пережили
незрівнянне почуття, коли
віра поступається знанню.

Євангеліє оповідає як
ще вдосвіта жони-миро-
носиці йшли до гробу, до
Христа, несучи наготовані
для живоносного тіла пахо-
щі, а в серцях - глибоку
любов, і як Ангел Господній
зустрів їх знаменними
словами: "Чого ви шукаєте
живого між мертвими?
Його нема тут: Він воскрес";
як потім вони впали до
Його ніг і цілували їх, і як Він
сказав їм: радуйтесь, і вони
з радістю понесли звістку

про Воскреслого іншим
ученикам Його.

Апостоли, почувши
дивну новину, засумніва-
лися, бо таке людське
серце. Поки не торкнеться
його сила благодаті Божої,
воно нездатне вірити. Та
ось Воскреслий Господь
з'явився апостолам, і
невір'я, сумніви поступили-
ся перед вірою, яку ніщо не
могло знищити, бо радість
Воскресіння Христового
неминуща.

Воскреслий Христос
відкрив Себе апостолам в
Божественній славі Вос-
кресіння, і вони стали
очевидцями цієї слави, в
них народилося нове від-
чуття життєве, народилась
могутня віра. Вона повела
їх на подвиг апостольсь-
кого служіння, повела в
чужий світ, що з ненавистю
зустрів їхні проповіді про
розп'ятого і Воскреслого
Христа, світ, який готував їм
страждання. Але ми знає-
мо, що апостоли Христові
пройшли із святою пропо-
віддю весь древній греко-
римський світ, вони йшли і
в інші країни, проповідуючи
про Христа, Який прийшов
у світ, щоб спасти людей;
прийняв на Себе, будучи
Богом, людську плоть, став
подібним до людини, жив
як людина, і в людському
вигляді Своєму показав
незбагненний ступінь
довершеності.

Христос явив найвищу
жертовну любов до людей,

довівши її Своєю хресною
смертю, і прославив Гол-
гофською славою, бо плоть
Христова, віддана смерті,
подолала смерть, і подо-
лані тління і смерть від-
ступили перед повнотою
Божества, яка причетна
була до Його людського
тіла.

Обмежений людський
розум не може осягнути
велич і глибину Божест-
венної любові, що дарувала
світові Спасителя, Який
приніс кожному з віруючих
воскресіння і життя вічне.
Покаяння в гріхах, бажання
оновлення, очищення со-
вісті від усіх неправд,
передчуття в глибинах душі
зустрічі з Воскреслим Хрис-
том, - свідчення того, що
рано чи пізно жадоба
спасення очистить віруючу
людину, бо, коли вона лю-
бить Христа, то ніде за Ним,
прийде до Нього, і Христос
прийде до неї, до цієї душі.

Саме так любов Божес-
твенна шукає заблукану
вівцю - християнина, а хрис-
тиянин - заблукана вівця -
поспішає до свого пастиря -
Бога, і Він, як добрий отець,
приходить до кожної вірної
Йому душі. Вона бо у своїй
совісті й релігійному почутті
вірує, любить і йде за Ним,
нехай не завжди рівною
дорогою, нехай часто падає
і навіть зраджує свою любов
до Бога, але йде...

Народжувана, зміцнюва-
на, оновлювана віра про-
кидає в людині сміливі надії,

поступово осяває благодат-
тю її свідомість, і тоді
відступають усякі сумніви й
починається нове життя,
овіяне диханням вічності.
Христос з'являється кожно-
му з нас в міру нашого
духовного зростання, в міру
наших духовних можливос-
тей, щоб не осліпити сяйвом
Свого Божества не підго-
товлених до зустрічі з Ним.

Для тих, хто вірує в
Господа, Його Божественну
правду, хто живе нею тут на
землі і ради неї жертвує
собою, хто любить людей і
любов свою виявляє щиро,
той за правдивим словом
Христовим, вірний Його слуга,
і тому обіцяне вічне життя і
воскресіння із святими.

Християнам треба не
забувати, що воскресіння
віруючої людини починає-
ться на землі з усвідом-
лення своїх помилок і гріхів,
з оплакування їх. Тільки в
наступаючому духовному
просвітленні Господь від-
криває нам Себе.

Найсвятіша любов
Спасителя і Господа до
всього роду людського
прилучає і нас, віруючих в
Нього, до Його хресних
страждань, до Його
воскресіння з мертвих.

Разом з усією Церквою,
ми приносимо воскреслому
Господу нашу любов і
вдячність, урочисто про-
славляємо Його Воскре-
сіння пасхальним співом:
"Христос воскресе із мерт-
вих, смертію смерть поправ
і сущим во гробіх живот
даровав. І нам дарова живот
вічний, покланяємся Єго
тридневному воскресенію".

Закінчення.
Початок

на 1-й сторінці.

ПАМ'ЯТАЙТЕ ПРО ЦЕ
Страждання Христові

згадуються православною
Церквою на тижні перед
Пасхою. Цей тиждень
називається Страсним.
Увесь цей тиждень
християни повинні прово-
дити у посту й молитвах.

У Велику середу
Страсного тижня згадуєть-
ся зрада Іуди Іскаріотсь-
кого.

У Великий четвер
увечері після всенічної (яка
є рання Великої п'ятниці)
читаються двана-дцять
частин Євангелія про
страждання Ісуса Христа.

У Велику п'ятницю під
час вечірні (яка служиться
о 2-й чи о 3-й годині дня)

виноситься з вівтаря і
покладається на середину
храму плащаниця, тобто
священне зображення
Спасителя, що лежить у
гробі; це робиться на згадку
про зняття з хреста тіла
Христового і поховання Його.

У Велику суботу на
ранній, під погребальний
дзвін і під спів "Святий
Боже, Святий Кріпкий,
Святий Безсмертний,
помилуй нас", - плащани-
цю несуть навколо храму
на згадку про зішестя Ісуса
Христа у пекло, коли тілом
Він перебував у гробі, і про
перемогу Його над пеклом
і смертю.

До Страсного тижня і

свята Пасхи ми готуємо
себе постом. Він триває
сорок днів і називається
святою Чотиридесятни-
цею, або Великим
постом.

Крім того ,  святою
православною Церквою
встановлено п іст по
середах і  п'ятницях
кожного  тижня (крім
кількох, дуже небага-
тьох тижнів на рік), по
середах - на згадку про
зраду Іуди, а по
п'ятницях -  на згадку
про страждання Ісуса
Христа.

Віру в силу хресних
страждань за нас Ісуса
Христа ми засвідчуємо
хресним знаменням,
коли молимося.
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Ікона «Благовіщення Пресвятої
Богородиці»

7 квітня
(25 березня
за старим
стилем)

Світле свято Благові-
щення Пресвятої Бого-
родиці відзначається
Церквою ймовірно з IV
століття. У Євангелії від
Луки (Лк. 1. 26-38)
розповідається про те,
що Архангел був посла-
ний Богом до Марії з
радісною звісткою про
народження від Неї Спа-
сителя світу. Бажаючи
виконати волю Господа,
Пресвята відповіла по-
кірливими словами: "Та
буде Мені по глаголу
твоєму". У церковній
традиції ця слухняність
Богоматері протистав-
ляється неслуху Єви.

Богоматір, як "нова
Єва", служить спокуту-
ванню першородного
гріха "першої Єви", по-
чинаючи служити повер-
ненню втраченого
єднання людей з Богом і
порятунку людства. Саме
тому день Благо-віщення
є одним з головних
православних свят.

На іконі зображений
один з видів іконографії
свята -  Благовіщення
Богоматері з пряжею.
Ангел в урочистій ході
благословляє Богоматер,
яка сидить на величному
різьбленому троні. Пре-
свята одягнена в довгий
мафорій із золотою обля-
мівкою, в правій піднятій
руці Вона тримає пурпурну
нитку, котра через ліву
руку опускається вниз. Тут
увага акцентована саме
на моменті прядіння, бо
це в церковному тлума-

ченні співставляється із
зародженням в череві
Діви плоті Сина Божого.

Вона представлена
впівоберта до Ангела, в
покірливому поклоні, на
тлі архітектури, що скла-
дається з декількох
будівель з високою стіною
і перекинутою через
будівлю червоною тка-
ниною - велумом. Ці
деталі співвідносяться з
епітетами з Акафісту
Богоматері, де Вона
називається "Граде всех
Царя", "покриве, дер-
жаво, стено і утешеніє" і
"Царства нерушимая
стено". Вгорі, в небес-
ному сегменті, видно Бога
Вседержителя. Від
десниці, що благо-
словляє, Якого сходить
широкий білий промінь із
зображенням Святого
Духу у вигляді голуба.

У ранньохристиян-
ських апокрифах розпо-
відається про два явища

Ангела. Спочатку Гавриїл
явився Діві біля колодязя
і лише потім - у будинку
Йосипа, де Вона за же-
ребом пряла пурпурну
завісу для Єрусалим-
ського храму. Цей переказ
відображений на іконі.

Архітектура ікони
спочатку означала місце
події - будинок праведного
Йосипа, проте потім стала
співвідноситися з обра-
зами ветхозавітного Єру-
салимського храму і
Церкви Нового Заповіту,
панування якої перед-
бачається у момент
Боговтілення. Сама Бого-
матір прославляється як
"одухотворений храм", де
живе Господь. Пишний
престол, на котрому
сидить Марія, символізує
трон царя Соломона.

Приими, Всеблагомощная, Пречистая Госпоже
Владычице Богородительнице, сия честныя дары,
Тебе единой прикладныя от нас, недостойных рабов
Твоих, от всех родов избранная, всех тварей
небесных и земных вышшая явльшаяся. Понеже
бо Тебе ради бысть Господь сил с нами, и Тобою
Сына Божия познахом, и сподобихомся Святаго
Тела Его и Пречистыя Крове Его. Тем же блаженна
еси в родех родов, Богоблаженная, Херувимов
светлейши и Серафимов честнейши сущая. И ныне,
Всепетая Пресвятая Богородице, не престай
молящися о нас, недостойных рабех Твоих, еже
избавитися нам от всякаго совета лукаваго и от
всякаго обстояния: и сохранитися нам
неврежденным от всякаго ядовитаго прилога
диавольскаго. Но даже до конца молитвами Твоими
неосужденных нас соблюди: яко да Твоим
заступлением и помощию спасаеми, славу, хвалу,
благодарение и поклонение за вся в Троице
Единому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

МОЛИТВА
ПРЕСВЯТІЙ БОГОРОДИЦІ
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Просимо читачів газети
помолитись про здравіє
рабів Божих Юлії, Марини,
Сергія, Олени, Арсенія,
Ангеліни, Ксенії, Анатолія,
Віктора, Людмили, Вікторії,
Ольги, Миколая,  благодій-
ників Едуарда і Тетяни.

Ікона Божої Матері «Вертоград
заключенный»

27 березня
(14 березня

за старим стилем)

Образ на вкладиші
повторює ізвод мініатюрної
ікони Божої Матері 60-70-х
років XVII століття з
Державної Третьяковской
галереї. Судячи з напису на
нижньому полі старовинної
ікони, вона була створена
іконописцем Збройової
палати Микитою Івановим
Павловцем; у галерею
поступила зі зібрання
московського мецената,
художника і колекціонера
князя Сергія Щербатова.

На іконі зображений сад
чотирикутної форми з
травами і квітами. Золота
огорожа з срібною точеною
балясиною прикрашена
золотими вазами з
тюльпанами і гвоздиками,
такі ж вази з кольорами - в
саду, біля водойми. У во-
дойму виступає напів-
круглий майданчик (що
нагадує амвон), на якому
стоїть Пресвята Богоро-
диця в царському одіянні,
два Ангела вінчають Її
короною. На руках Вона
тримає Передвічне Немов-
ля, теж в царському одіянні
і в короні.

Назва ікони сходить до
тексту, що описує Рай, з Книги
"Пісня  пісень" Соломона:
"Вертоград заключен (за-
пертый сад) сестра моя
невеста, вертоград заклю-
чен, источник запечатлен.
Леторасли (рассадники)
твоя сад шипков с плодом
яблочным (сад с грана-
товыми яблоками, с пре-
восходными плодами), кип-
ри с нардами, нард и

шафран, трость и кинна-
мон (аир и корица) со
всеми древами ливанс-
кими, смирна, алой со
всеми первыми мирами,
источник вертограда, и
кладязь воды живы и
истекающия [потоки] от
Ливана" (Пісн. 4. 12-15).

За тлумаченням бать-
ків Церкви, Книга "Пісня
пісень" представляє шлюб
і єднання між Христом і
Церквою. На непорочне
зачаття і невинне народ-
ження вказано через

образ Діви-матері "как
Вертограда заключенного,
Источника запечатленна",
тільки Садівник-Христос
входить в Нього і виходить,
не відчиняючи дверей
дівування Її. Вона - укла-
дений Колодязь і Джерело
зафіксоване, бо від Неї, не
порушуючи печатки дівоцт-
ва, виділяється світу Жива
Вода, народжується Хрис-
тос, що наповнює усіх
прагнучих істини, любові і
Духу. Так оспівується це у
Святій Церкві: "Вертоград

затворен Тя Дево Богоро-
дице, и запечатан источник
Духом Божественным,
премудрый в песнех поет:
тем же яко сад жизни,
воплощается Христос".

З темою шлюбу Христа,
Царя Всесвіту, і Церкви,
уособленням якої є Бого-
родиця, пов'язані Її царсь-
кий одяг і мотив вінчання
короною. Великий рослин-
ний орнамент, що прикра-
шає царський одяг Пре-
святої Богородиці, утворює
подібність лози, котра,
обплітаючи фігуру, робить її
частиною цього саду.
Порівняння Богоматері з
лозою, що виростила вино-
градне гроно, - один з
найвідоміших образів цер-
ковної поезії, так само як і
порівняння Її з райським
садом: "Богородице, Ты еси
лоза истинная, возрастив-
шая нам плод живота...",
"Тайн еси Богородице рай,
невозделанно возрастив-
ший Христа, Им же крест-
ное живоносное на земли
насадися древо: тем ныне
возносиму, поклоняшеся
Ему, Тя величаем".

ВЕЛИЧАННЯ

Величаем Тя, Пресвятая
Дево, и чтим образ Твой
святый, имже болезни наша
врачуеши и души наша к Богу
возводиши.


