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Боголюбивым пастырям, всечестному иночеству 
и всем верным чадам Николаевской епархии 
Украинской Православной Церкви

       
     

  Небеса убо достойно да веселятся, 
  земля же да радуется:
  да празднует же вся тварь 
 восстание Христово
  

  

канон Пасхи.       

     

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные о Господе досточтимые пастыри, иноки и инокини, боголюбивые братья и
сестры!

  «Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь» (Стихира
Пасхи). Этим радостным приветствием поздравляю вас со Светлым Христовым
Воскресением!Мы прославляем Христа Жизнодавца, воскресшего из мертвых. В эту
спасительную ночь проявилась вся полнота Божественной любви о спасении рода
человеческого — неизреченного и дивного Божественного промысла о радости
спасения.
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  Своим спасительным подвигом Распятый на Кресте Христос разрушил твердыню ада и,
Своею смертью смерть поправ, даровал нам жизнь вечную. Новый Адам, Христос
Спаситель, исполнил волю Отца Небесного — Крестом сойдя во ад, победил его и всю
силу вражию. Во свете Христа Воскресшего возрождается высшее назначение
человеческого бытия — Сын Божий приводит заблудшее овча к Отцу Своему и делает
его чадом Божиим.

  Своим послушанием, распятием и крестными страданиями Воскресший Спаситель
показал нам путь ко Отцу Небесному. Со смирением, Он, оскорбленный и заушенный,
молится за Своих распинателей: «Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят» (Лук. 23,
34), - и совершает наше спасение. «Совершилось» (Ин. 19, 30), — сказал Христос со
Креста. В этом таинство нашего спасения, величие подвига освобождения человечества
от адских мук. Христос Победитель приобщает нас к вечной жизни, к благодати Божией:
«Благодать и истина Иисус Христом бысть» (Ин 1, 17).

  Первыми возвестителями радости о Воскресшем Господе были жены-мироносицы. Они
во гробе услышали от Ангела, что Христос Воскрес, и возвестили об этом Его ученикам.
Удостоверяя апостолов в истинности Своего Воскресения, Воскресший Господь
неоднократно являлся им. И они по Его велению возвестили всему миру эту радостную
весть — Христос Воскресе!

  Вечная радость преисполнила и наши сердца в эти светлые дни: «Христос бо воста,
веселие вечное» (Канон Пасхи).

  Ныне мы воспеваем Светлое Христово Воскресение — Пасху Божию спасительную. Все
православные люди по-особому переживают этот праздник. Человеческая душа ощущает
живое присутствие Христа Жизнодавца. Уже при пении «Воскресение Твое Христе
Спасе ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебя славить» 
верующие сердца преисполняются пасхальной радости.

  Чувство торжества победы воспевает Святая Церковь: «поем Воскресение Его;
распятие бо претерпев, смертию смерть разруши». С такой же торжественностью
великий святитель Иоанн Златоуст в своем Слове на Пасху выражает спасительность
нашей веры: «Смерте, где твое жало, аде, где твоя победа? Воскрес Христос и ты
побежден, Воскрес Христос и радуются ангелы» (Слово святителя Иоанна Златоуста на
Пасху).
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  Воскресший Господь наш Иисус Христос, Подвигоположник, Своею благодатью дарует
силу и крепость веры. Свет от Гроба воссиявший светит уже около дух тысяч лет. Все
верные, подражая Великому и славному Победителю, знают, что без Креста  и Голгофы
нет спасения, без подвига смирения и послушания нет подлинной духовной жизни. Вот
почему целые сонмы мучеников засвидетельствовали своею кровью веру во Христа.
Святые угодники Божии прошли этим путем спасения.

  С первых веков христианства святые мученики являли непоколебимость в стоянии за
веру, они распространяли веру Христову своими подвигами и своею ревностной жизнью
о Воскресшем Господе. Величие веры во Христа победило мир: «Дерзайте, я победил
мир!» (Ин 16, 33) — взывает Сам Господь. 

  И будущее нашей жизни в это непростое время зависит от наших действий от нашей
жизни по вере. Церковь, семья, школа, а также государство должны сделать все для
того, чтобы дать молодежи духовно-нравственное воспитание, которое станет основой
крепкой семьи. Только живя во свете Христовой веры и Христового Воскресения из
мертвых, мы сможем преодолеть все проблемы, перед которыми стоит наше общество
сегодня. 

  Возлюбленные о Господе честные пастыри, монашествующие, братья и сестры! 

  Еще раз поздравляю вас с Пасхой Божией спасительной. Пусть же пасхальная радость
будет для нас источником духовных и телесных сил и обогатит наши души духовными
дарами в ревностном служении Богу и Святой Церкви, нашему благочестивому народу.

  Прославляя Воскресшего Христа, будем молиться Ему о сохранении  мира, единства
Церкви. Будем просить Бога укрепить нас в твердом и непоколебимом хранении святой
веры, чтобы сохранить чистоту святоотеческой традиции и православную культуру
нашего народа. Вознося ко Господу молитвы, будем же свидетельствовать о нашей вере
личным примером для близких — понесем в мир радостную весть о Христе Воскресшем: 

    

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
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Пасха Христова

  

г. Николаев

  

2016 год

          
  

  

  Скачать для печати Пасхальное послание  Высокопреосвященнейшего митрополита
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  (на русском и украинском языке)

  

  

      Пасхальне послання
  Високопреосвященнішого митрополита
  Миколаївського і Очаківського Питирима
  боголюбивим пастирям, всечесному чернецтву
  і всім вірним чадам Миколаївської єпархії
  Української Православної Церкви
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  Небеса убо достойно да веселятся, 
  земля же да радуется:
  да празднует же вся тварь 
 восстание Христово
  

  

канон Пасхи.       

       

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

    Возлюблені у Господі високоповажні пастирі, ченці та інокині, боголюбиві брати і
сестри!

  «Цей день, який створив Господь, радіймо та звеселяймося в онь» (Стихіра Пасхи). Цим
радісним привітанням вітаю вас зі Світлим Христовим Воскресінням! Ми прославляємо
Христа Жизнодавця, Воскреслого з мертвих. У цю спасительну ніч проявилася у цьому
вся повнота Божественної любові про спасіння роду людського — невимовного й
дивуючого Божественного промислу про радість спасіння.

  Своїм рятівним подвигом Розп'ятий на Хресті Христос зруйнував  твердиню пекла і,
Своєю смертю подолавши смерть, дарував нам життя вічне. Новий Адам, Христос
Спаситель, виконав волю Отця Небесного, Хрестом зійшовши в пекло, переміг його і всю
силу ворожу. У світлі Христа Воскреслого відроджується вище призначення людського
буття — Син Божий — Спаситель приводить заблукале овча до Отця Свого і робить
його чадом Божим.

  Своїм послухом, розп'яттям і хресними стражданнями Воскреслий Спаситель показав
нам шлях до Отця Небесного. Зі смиренням, Він, ображений і завушений, молиться за
своїх розпинателів: «Отче, відпусти їм, не відають бо, що роблять» (Лук. 23, 34) і звершує
наше спасіння. «Звершилося» (Ін. 19, 30), — сказав Христос із Хреста. В цьому таїнство
нашого спасіння, велич подвигу звільнення людства від пекельних мук. Христос
Переможець прилучає нас до вічного життя, до благодаті Божої: «Благодать та істина
Іісусом Христом є» (Ін 1, 17).
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  Першими провісниками радості у Воскреслому Господі були жони-мироносиці. Вони у
гробі почули від Ангела, що Христос Воскрес, і сповістили про це Його учням.
Засвідчуючи апостолам істинність Свого Воскресіння, Воскреслий Господь неодноразово
являвся їм. І вони, за Його велінням, сповістили всьому світу цю радісну звістку —
Христос Воскрес!

  Ця вічна радість переповнила і наші серця у ці світлі дні: «Христос бо повстав, радість
вічна» (Канон Пасхи).

  Нині ми оспівуємо Світле Христове Воскресіння - Пасху Божу спасительну. Всі
православні люди по-різному переживають це свято. Людська душа відчуває живу
присутність Христа Жизнодавця. Вже при співі «Воскресіння Твоє, Христе Спасе ангели
співають на небесах, і нас на землі сподоби чистим серцем Тебе славити» віруючі серця
переповнюються пасхальної радістю. 

  Почуття торжества перемоги оспівує Свята Церква: «співаємо Воскресіння Його;
розп'яття бо зазнавши, смертю смерть подолав». Так урочисто великий святитель Іоанн
Золотоустий у своєму Слові на Пасху висловлює спасительність нашої віри: «Смерть, де
твоє жало, пекло, де твоя перемога? Воскрес Христос і ти переможений, Воскрес
Христос і радіють ангели» (Слово святителя Іоанна Золотоустого на Пасху).

  Воскреслий Господь наш Іісус Христос, Подвигоположник, Своєю благодаттю дарує
силу і міцність віри. Світло від Гробу сяюче світить вже майже дві тисячі років. Усі вірні,
наслідуючи Великого і славного Переможця, знають, що без Хреста і Голгофи немає
спасіння, без подвигу смирення та послуху немає справжнього духовного життя. Ось
чому цілі сонми мучеників засвідчили своєю кров'ю віру в Христа. Святі угодники Божі
пройшли цим шляхом спасіння.

  З перших століть християнства святі мученики проявили непохитність у стоянні за віру,
вони поширювали віру Христову своїми подвигами та своїм ревнісним життям у
Воскреслому Господі. Велич віри у Христа перемогла світ: «Дерзайте, я переміг світ!» (Ін
16, 33) — закликає Сам Господь. 

  І майбутнє нашого життя в цей непростий час залежить від наших дій, від нашого життя
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по вірі. Церква, сім'я, школа, а також держава повинні зробити все для того, щоб дати
молоді духовно-моральне виховання, яке стане основою міцної сім'ї. Тільки життям у
світлі Христової віри, Христового Воскресіння з мертвих ми зможемо подолати всі
проблеми, перед якими стоїть наше суспільство сьогодні. 

  Возлюблені у Господі чесні пастирі, іноки та інокині, брати і сестри! 

  Ще раз вітаю вас із Пасхою Божою спасительною. Нехай пасхальна радість буде для
нас джерелом духовних і тілесних сил, збагатить наші душі духовними дарами в ревному
служінні Богу та Святій Церкві, нашому благочестивому народу. 

  Прославляючи Воскреслого Христа, будемо молитися Йому про збереження миру,
єдності Церкви. Будемо просити Бога дати нам сили твердо і непохитно зберігати святу
віру, щоб зберегти чистоту традицій святих отців і православну культуру нашого народу.
Підносячи до Господа молитви, будемо свідчити про нашу віру особистим прикладом для
близьких — понесемо в світ радісну звістку про Христа Воскреслого:

          

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

  

+Питирим

  

митрополит Миколаївський и Очаківський

  

Пасха Христова

  

м. Миколаїв
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2016 рік
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