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ПОХОРОНИ 
Частина відновлення 

 

Панахида – важливий етап у 
ланцюзі подій, що відбуваються після 
смерті. Для багатьох це може бути 
важко, тому що нагадує про втрату і 
страх перед майбутнім. Похорони та 
меморіали дають можливість виявити 
вдячність за людину, разом сумувати 
та почати новий початок.  

 
На похоронах та поминках, відвідувачі зустрінуться 

з родинами, а також з релігійними та патріотичними 
символами, музикою, ритуалами та церемоніями, 
особистими речами та історією померлого, а також 
дізнаються про місце померлого в сім’ї, громаді, 
організації та нації. Похорони та поминки дають 
можливість виявити вдячність за людину, разом 
сумувати та почати новий початок. На похоронах та 
поминках присутні зустрінуться з родинами, а також з 
релігійними та патріотичними представниками, 
музикою, ритуалами та обрядами, особистими речами 
та історією померлого, а також дізнаються про місце 
померлого в родині, громаді, організації, і нація. 

Нижче наведено важливі елементи більшості 
похоронів і меморіалів. 
n Лідери не повинні боятися демонструвати свою 

людяність за допомогою одних проявів емоцій та 
надання комфорту іншим. Корисно не турбуватися 
про правильні слова, а не просто бути собою. 

n Похорони та поминки несуть потужні нагадування 
про людяність померлого. Смуток, плаксивість і 
занепокоєння – звичайні почуття. 

n Можуть відображатися фотографії та спогади з 
життя людини та улюблені предмети. Вони є 
потужними символами. 

n Родичі можуть передавати фотографії та особисті 
речі, а також розповідати історію особи. 

n Сім'я, друзі або колеги можуть надати подробиці 
історії людини, останній час, коли вони були разом, 
або їхні улюблені спогади. 

n У разі насильницької смерті останки рідко можна 
побачити. 

n У цій обстановці багатьом може 
бути складніше прощатися. 
Наявність фото та спогадів може 
бути особливо важливою. 

n Сім'ї можуть вимагати предмет з 
місця, де людина померла на 
згадку. 

 
n Лідери повинні активно підтримувати сім'ю, друзів 

та співробітників померлого. 
n Спільноти (наприклад, поліція, пожежники, 

корпорації чи підприємства) часто виходять за межі 
місцевої географії та охоплюють величезну 
кількість людей усіх віросповідань, рас, віку та 
особистої історії 

n Лідерам важливо пам’ятати, що вони надають 
підтримку різноманітній аудиторії. 

n Ця мережа підтримки часто дає надію на те, що 
людей пам’ятають і що вони залишили спадок сім’ї, 
друзів та однодумців. 

n Необхідно визнавати та поважати численні 
відмінності всередині та між конфесіями щодо того, 
як проводяться похорони та меморіали. 

n Якщо учасник не знайомий з типом служби, що 
проводиться, або різними способами вираження 
скорботи, було б розумно заздалегідь поцікавитися, 
чого очікувати. 

n Корисно попросити особу, яка проводить 
церемонію, пояснити церемонію іншим, хто не 
знайомий з цією вірою чи її ритуалами. 

n Лідери, яких просять провести церемонію або 
виступати на таких заходах, імовірно, бояться 
обмовитися та не сказати правильних слів. Часто 
немає правильних слів; людська присутність 
говорить сама за себе. Іноді присутність – це все, що 
ми можемо запропонувати, але присутність є 
потужною. 
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