3-а після Пасхи – Неділя Мироносець (Мк. 15,43 – 16,8)
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Христос Воскрес!
Дорогі брати і сестри !
В сьогодняшній Євангелії Святий Євангелист Марко оповідає нам про жінок
мироносець і тих жінок, які їх наслідують. Бо вони своєю любов’ю до Христа
виявили і виявляють велику і світлу ролю жіноцтва в життя християнської Церкви.
Христове Воскресіння найбільше зв’язане з щирими жінками, які ходили за
Христом, услуговували і страждали з Ісусом Христом і тому жінки посідають
почесне місце в нашій Святій Церкві.
Жінка завжди більше, ніж чоловік, прагнула втілити в життя Божественну правду.
Коли пролунали перші священні слова Спасителя про покаяння, коли рознеслися
по всій землі заклики Ісуса Христа до неба, до Бога, до вічності й святості, до
спасіння і Царства Божого – жіноча душа чуйно відгукнулася на вчення Господа
нашого Ісуса Христа і на чарівну особистість Боголюдини.
Навіть дружина Пилата піднесла свій голос за Христа. Коли, навіть, апостоли
порозбігалися від страху, жінки супроводжували до самої смерті Божественного
Страдника. Жіночі руки приготували до погребіння і пречисте тіло Спасителя. І
жінки були першими провісницями радості Христового Воскресіння.
У цій чуйності до проповіді Спасителя, в цій сердечній любові до Нього, в цій
незрадливій вірності Ісусові виявилася глибока релігійність жіночої душі.
Згадаймо, що перша натхненна пісня Богові була складена жінкою - Маріамією,
сестрою пророка Mойсея.
Пресвята Діва Марія також відкрила свої уста для похвальної пісні: «Величає душа
Моя Господа, і зрадів дух Мій у Бозі, Спасі Моїм» (Лк.1, 46-47).
Згадаймо святих мучениць Віру, Надію, Любов, Софію, Катерину, Анастасію,
Варвару і неосяжний сонм інших мучениць, які безбоязно і мужньо до своєї смерті
сповідували Ісуса Христа.
А скільки жінок-мучениць лишилися невідомими! А скільки матерів, сестер і дружин
– святих жінок – своїм благочестям і вірою впливали на навколишнє життя і
допомагали процвітанню і поширенню віри Христової й Царства Божого на землі.
А скільки жінок-мучениць були заслані чи знищені у першому відродженні нашої
Святої Української Автокефальеої Православної Церкви двадцятих років.

Сьогодні в наших парафіях організоване жіноцтво дбає і опікується про здорове
життя всієї парафії. Ми бачимо щиру працю нашого жіноцтва в прикрасі наших
храмів, в благодійності, в гостинності і в кропітливій праці на парафіяльних кухнях.
І оця присвята жіноцтва в загальній праці церковного життя надає чоловікам сили
й заохочення до праці для добра нашої Святої Церкви.
І ці ж самі жінки, які так тяжко працюють для розвитку і закріплення Христової
Церкви проявляють побожність у своїй родині. Створюючи родину, жінкахристиянка повинна створити в своїй сім’ї релігійне життя. Даючи приклад молитви
своїм дітям, відвідуючи з своїми дітьми храм Божий. Матері християнки повинні
закладати в юних серцях своїх дітей міцний фундамент благочесного життя.
Матері повинні своїм власним побожним прикладом виховувати своїх дітей в
любові і пошані до своєї Рідної Церкви і до свого Рідного Народу. Матері повинні
заохочувати свою родину, щоб всі разом відвідували недільні богослужіння в
нашому Святому Храмі.
Любов і мир це є найголовніші почуття людської душі. Сьогодні ми просимо
Милосердного Господа Бога нашого, щоб послав на всіх тут присутніх взаїмну
братерську любов, подав нам безмежної сили і витривалої наснаги до незакінченої
праці для добра Помісної Української Православної Церкви Київського Патріархату
і розквітання Українського Народу.
Наша Свята Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату на
чолі з Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом в цю неділю
жінок мироносець щиро вітає наше дороге жіноцтво, що освітлює і звеселяє своєю
відданістю і тяжкою працею наше церковне життя.
Ідіть, дорогі жіночки, непохитно до правди, світла й волі, і нас підтримуйте на
цьому тернистому шляху випробування, бо ж нелеглим шляхом ішов Ісус Христос і
привів жінок мироносець до радості Свого Світлого Воскресіння.
Амінь.
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Христос Воскрес!
от. Віктор Полярний

