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Вшанування сорокового дня (3 березня 2014 року)
3-го березня минає 40-й день від смерті перших героїв київського Майдану – Сергія
Нігояна, Михайла Жизневського та Юрія Вербицького. Пізніше від отриманих поранень
у лікарні помер Роман Сеник. Сороковий день у східній традиції – це час, коли смерть
поступово перестає так гостро боліти тих, які залишилися, коли смуток висушує сльози,
а така болюча втрата, оскільки є безповоротною, починає поступатися місцем обов’язкові пам’яті. На сороковий день після смерті в особливий спосіб під час літургії у наших
словах та думках згадуємо тих, які відійшли.
У східній традиції в молитвах за померлими, з якими прощаємось, обіцяємо їм Вічну
Пам’ять. Хочемо про них пам’ятати, не хочемо, щоб вони відійшли у забуття. Зокрема,
прагнемо не забувати їхньої смерті, так важливої для нас.
Господу Богові, Подателю Життя та Світлості Справедливих ми довіряємо в молитвах душі
тих, які відійшли. Тому, хто є Господом всякого милосердя і Переможцем Смерті, доручаємо тих, які загинули від куль, побиті, замерзлі – у боротьбі за краще майбутнє своїх
дітей, сестер та братів, за краще майбутнє своїх близьких. Загинули там: вірменин, білорус, українці. Побито та поранено поляків, росіян та євреїв. Не за їхню національність,
а за їхнє місце на барикаді, бо стояли вони по іншому боці барикади – слабшому боці.
«Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх» – говорить Христос, заохочуючи нас до любові до ближнього разом з пожертвою самого себе.
Вони напевно не хотіли помирати, але ще більше не хотіли жити як раби та серед рабів.
І це найдосконаліший приклад їхньої любові – життя своє покласти на шальки терезів,
щоб інші стали вільними!
На сороковий день після того, як вони відійшли, хочемо в колі друзів різних національностей та віросповідань: поляків, білорусів, вірмен, росіян, євреїв, українців та інших –
з вдячністю й молитвою їх пом’янути, за старим звичаєм низько їм поклонитися та заспівати від всієї душі: «Вічная Вам Пам’ять!».
Усіх запрошуємо долучитися пом’янути тих, хто загинув у боротьбі за свободу. Незабаром
буде більше інформації про плановані нами заходи в різних містах.
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