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Усі помирають, та не всі одразу йдуть до Неба. Щоб увійти в звичайний дім на 

святкування,  той, хто заходить з вулиці, добре витирає ноги. Чимало є тих, хто 
вже стоїть при дверях Отчого Дому, ще очищуються, аби увійти в Нього. 

З перших часів християнства Церква, тобто всі християни, з великим благо-
говінням молилися про тих, хто покинув цей світ. Відвідуючи місця поховань і 
молячись за померлих, вони висловлювали віру у воскресіння мертвих і спілку-
вання святих. 

Відзначенням спомину всіх вірних померлих ми зобов’язані ченцям-
бенедиктинцям. У 998 р., готуючись до межі тисячоліть, св. Одилон – який по-
дібно до багатьох людей того часу сприймав межу тисячоліть як духовно зна-
чущий момент і нагадування про «кінець часів», – запровадив день молитви за 
померлих. На літургійний спомин він визначив наступний день після урочистості 
Всіх Святих (тобто 2 листопада). До ХІІІ ст. ця практика поширилась по усій За-
хідній Церкві. З XIV ст. поширився звичай влаштовувати цього дня процесії на 
цвинтарях. 

Згадуючи вірних померлих, пам’ятаймо, що наші молитви за них можуть не 
лише допомогти їм, але і зробити успішним їх заступництво за нас.

У християнській культурі прийнято пробачати усіх винуватців. Якщо Бог 
простив людей за їхні гріхи, то що ж залишається простим смертним? 
«Прощайте кривдникам вашим, любіть ворогів своїх, відповідайте добром 
на зло», - вчать заповіді. 
 Вміння прощати - важлива і необхідна властивість людини. Проте, 
багато людей не вміють прощати. Вважається, що пробачити - значить 
принизитися. Нелегко щиро сказати «пробач». Ще 
складніше пробачити того, хто завдав образи і болю. 
Особливо близьку людину. 

ЯК ЖЕ ПОТРІБНО ПРАВИЛЬНО ПРОЩАТИ? 
 1. Не чекайте вибачень. Очікуючи спершу 
вибачень від кривдника, ми ставимо себе в залежність 
від  нього. Якщо він не вибачиться, ми не зможемо 
пробачити його. І образа може тягнутися роками. 
Окремо стоїть потреба пробачення вже померлих 
людей. Варто усвідомити, що злість не усуває біль, а 
прощення може допомогти стати на шлях зцілення: від 
злості - до болю, від болю - до безсилля, від безсилля - 
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до надії, а від надії - до звільнення і нового життя. Прощення відбувається з волі 
потерпілого, коли він розуміє і усвідомлює, що цей крок необхідний насамперед 
для нього. 
 2. Поставте себе на місце кривдника. Часто кривдник керується 
незнанням, страхом чи власної образою. Спробуйте поставити себе на місце 
кривдника і ви зможете виявити, що і ваша поведінка не була бездоганною. 
Навіть якщо це не так, то постарайтеся пошкодувати того, хто заподіяв вам 
біль. Така поблажливість ставить вас вище кривдника і позбавляє ролі жертви. 
Тут важливо не перестаратися і не шукати виправдань кривднику.  
 3. Проведіть символічний акт прощення. Прощати нелегко, і якщо 
вам здається, що ви пробачили свого кривдника, образа може повернутися. Але 
час лікує, ми віримо, що Бог лікує, і з кожним разом прощати буде легше. Як 
правило, символічний акт прощення допомагає швидше змиритися з образою. 
Можна, наприклад, взяти камінь і викинути його разом з вашою образою. Або 
запалити свічку і уявити собі, що разом з воском тане ваш гнів. 
 4. Пробачити - не означає забути. Пробачення – це акт людської волі, 
а не почуттів чи емоцій. Біль і образа можуть залишатися ще довгий час після 
того, як ви вирішите простити кривдника. Не варто заперечувати свій біль і 
гнів, ігнорувати неприємні події – та й навряд чи це можливо. Однак важливо, 
щоб потім настало осмислення того, що сталося, і звільнення від тягаря люті 
й образи. Примирившись з ними, ви незабаром відчуєте полегшення, і це 
дозволить вам рухатися далі без важкого багажу. Прощаючи, ми звільняємося 
від душевного болю. Люди, які пробачили кривдникам, дивляться на інцидент 
іншими очима, їхні спогади стають менш болючими. Зникає потреба злитися, 
з’являється лояльність до кривдника. 
 І нарешті, для того, щоб прощати інших, ми повинні навчитися прощати 
самих себе. Визнавати власні помилки ще болючіше, ніж чужі. Почніть з себе, 
простіть себе за все, що ви коли-небудь собі заподіяли - а потім почніть життя з 
чистого аркуша. 

Справжнє та глибоке пробачення може відбутись тільки через молитву 
та Таїнство Сповіді, які черпають сили з Ісуса Христа. Господь показав 
найкращий приклад пробачення. Він молився за своїх кривдників у 
хвилини найбільших мук. Тому Ісус розуміє сильний біль страждань, 
мук, завданих людьми і обдаровує силою глибокого пробачення. 
Апостол Павло пише: «Усе можу у Тому, який мене укріплює». Тому 
коли по-людськи пробачення здається неможливим – звернімо свій 
погляд та думки до Того, Хто постійно нас вибачає і просімо у Нього 
благодать справжнього пробачення нашим кривдникам.



В нашому суспільстві помітним є негативне ставлення не лише до живих, 
але й до померлих. Бракує свідомості, що померлі потребують нашого прощення. 
Для нас кожне непробачення є перешкодою до вічного життя. 
Ісус звертається до кожного і просить: «І коли стоїте на молитві, прощайте, 
як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам 
провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить 
провин ваших» (Мк. 11, 25-26), а також Ісус устами апостола Павла просить: 
«не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром» (Рим. 12, 21).

ПРАГНЕМО досвідчити цінність примирення з тими, які не отримали нашого 
прощення за життя, щоб при зустрічі в Божому Царстві ми могли бути однією 
Божою родиною.

ЗАОХОЧУЄМО:  - написати на листочку імена  померлих, які зробили кривду Вам 
чи вашій родині і потребують Вашого  пробачення, 
                                  - помолитись за них довільною молитвою.

НЕДІЛЯ,  27 ЖОВТНЯ:

Під час Служби Божої (о 9 год.) буде виголошена проповідь на тему даної події. 

МОЛИТВА ЗА ПОМЕРЛИХ
Упокой, Господи, душі спочилих рабів Твоїх (імена) і всіх спочилих родичів 
та добродійників моїх, і прости їм усі гріхи вільні і невільні, і даруй їм 
Царство Небесне. Упокой – прийми їх у вічне блаженне життя разом зі 
святими.
Господи Ісусе Христе, Ти за відкуплення людського роду витерпів Муку і 
зазнав найболіснішої смерті, був похований і силою Своєю повстав з гробу, 
а вкінці вознісся на небо, щоб бути нашим Посередником перед Отцем 
Небесним, Суддею живих і померлих, - покірно прошу, зволь дати душам 
вірних померлих вічний спочинок в благословенному місці Святих Твоїх. 
Ти, що живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.


