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Жертвуй 
          пробачення!



ДАР ПОСТУ
Початок Великого посту більшість вірних 

сприймають з певною неохотою, напруженіс-
тю, а цей час – як виконання багатьох заборон. 

Люди більш схильні акцентувати увагу на заборо-
нах, чи певних обмеженнях ніж на запрошеннях, цікави-

тися чимось негативним, ніж позитивним, помічати маленьку частку «не», аніж 
«нумо».

Піст – це не перелік заборон: не їсти смачно, не спати довго, не сміятися го-
лосно, не… Піст – це чудова можливість зупинитися в рутинному вирі подій і 
подумати про щось, над чим часто думати немає часу. Послухати серце. Зателе-
фонувати людині, з якою давно не розмовляли. Полюбити того, з ким важко. 
Пробачити. Так по-справжньому, не на словах. Відплатити добром на зло.

Це важко, бо це – жертва. І саме та жертва, до якої нас спонукає Бог.
Піст – це коли християнином бути невигідно, незручно, некомфортно. Це вже 

не просто бажання серця, а рішення волі. Коли йдемо за Христом не тільки на 
гору слави Тавор, а й на гору страждань – Голгофу.

Католицька Церква давно пом’якшила колись строгі традиції в обмеженні їжі. 
То як нам, людям ХХІ ст., зі слабким здоров’ям, поганою екологією, економічни-
ми стресами і політичними перебудовами, переживати цей блаженний час розду-
мів над ціною нашого спасіння… Що ми, грішні та слабкі, можемо пожертвувати 
нашому Богові за Його Розп’яту Любов?

Цього року з особливим наголосом закликаємо наших читачів жертвувати про-
бачення. Відпускати на волю свій біль і примирятися з ближніми якщо не ба-
жанням серця, то рішенням волі, утверджуючи його вчинками милосердя. Іноді 
легше відімстити, зігнорувати, навіть забути. Та Бог закликає витягнути на по-
верхню найдавніші затаєні образи і простити. Зробити генеральне прибирання в 
серці, щоби гідно підготуватись до зустрічі з Воскреслим Ісусом.

ЖЕРТОВНІСТЬ ПРОБАЧЕННЯ
Людину легко ранити. Це наслідок первородного гріха. 

Зранення мають характер не тільки фізичний, але психіч-
ний та емоційний в першу чергу. Отриманий біль приво-
дить до глибоких душевних ран, які впливають на спосіб 
мислення, самооцінку і взаємини з людьми. Зранений сам 
здатний ранити, ображений може образити, а приниже-
ний - принизити у відповідь. Ми всі є глибоко зранені. Тому 
необхідно пробачити тих, хто образив нас, і попросити пробачення в ображених. 
Лише прощення розриває коло взаємного болю. 



Перш за все, нам слід просити вибачення у 
Бога. Необхідність Божого прощення витікає 
з руйнівної сили гріха. Людина безсила нести 
цей тягар сама. Таємниця прощення - Ісус 
Розп’ятий. „Він наші недуги взяв на себе, він 
ніс на собі наші болі. ... Він же був поранений 
за гріхи наші...” (Іс. 53, 4-6).

Своїм гріхом людина ображає не лише Бога, 
але й іншу людину. Не буває приватного зла. 
Кожен гріх має загальне значення. Будь-
який гріх замикає людину на собі, робить її 
нечутливою до інших і нездатною до жертовної 
любові і служіння. Просячи ближніх пробачити 
наші гріхи, ми усвідомлюємо заподіяне їм 
зло, висловлюємо бажання нести відповідальність за нього і хочемо, щоб нам 
не платили тим же злом, яке прийняли від нас. Наше прощення необхідне всім, 
особливо тим, хто нас любить, оскільки вони - всього лише люди. 

„І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим”. Наше 
пробачення ближнім є для Бога „мірилом” того пробачення, яке Він хоче дати 
нам. Пробачити - це щось більше, ніж просто забути образу. Людина не в змозі 
викреслити зі своєї свідомості почуття образи,  зі своїх емоцій - біль. Коли 
прощення ближнім не дається легко, необхідно усвідомити власні рани, отримані 
від людей. Якщо ми хочемо пробачити нашим кривдникам минулі образи, то 
зобов’язані повернутися до старих ран, від яких хотіли втекти. Тому прощення 
є важким. Прощення, після якого біль не змінився на порозуміння, прийняття 
і жертовну любов, є зовнішнім, показним. „Я тебе прощаю, але не хочу мати 
з тобою нічого спільного”, - такі слова свідчать про відсутність пробачення і 
приховані в глибині душі образи. Таке прощення не вилікує людину, не дасть їй 
спокою, емоційної і душевної рівноваги. Отримати пробачення - означає бути 
прийнятим з жертовною любов’ю, а пробачити - так само прийняти іншого. 

Глибина пробачення виходить з глибини отриманих ран. У глибоко зранених 
людей можна виявити нечуйність і навіть безсердечність. Вони перестають 
відчувати душевний біль. Часто такі люди ховаються під маскою „сильної 
особистості” і дивляться на інших із зневагою. Єдиним виходом з подібної 
ситуації є прощення, яке дається їм нелегко, тому що вимагає повернення до всіх 
ран, також і тих, на яких побудована зовнішня бездушність. 

Прощення - це дар, яким обмінюються, а для обміну необхідні дві сторони. 
Прощення зцілює внутрішні травми, приносить розуміння, 
прийняття і любов. Люди, які багато прощають, люблять 
повніше і глибше, а отримані образи дають  можливість 
глибше пізнати себе.



парафіяльна подія

ДОРОГІ БРАТИ І СЕСТРИ!
5 березня 2014 року розпочинаємо Великий Піст. Цей період є гарною на-

годою  в світлі Божої мудрості проглянути своє життя, правильно його оці-
нити і зробити ще один крок до християнської зрілості.

ПРОПОНУЄМО написати на листочку імена людей, яким Ви хочете проба-
чити і перед якими хочете щиро вибачитись, та у період Великого Посту в 
особистій молитві, хоча б раз у тиждень, помолитись за них.

ЗАОХОЧУЄМО до спільної участі у Службі Божій 5 березня (Попільна середа). 

Ісус прагне, щоб ми взаємно жертвували пробачення та взаємно дбали 
один про одного: «Я милосердя хочу а не жертви» (Мт.  9, 13); 
«Добродійства та взаємної щедроти не забувайте: такі бо жертви 
Богові приємні». (Євр. 13, 16);  

Неділя: 2 березня 
Під час Служб Божих буде інформація на тему даної події

«Отче, прости нам 
провини наші, 

як і ми прощаємо 
винуватцям нашим».

Ісусе Христе, який показав приклад 
глибокого та справжнього прощення 

на хресті, покажи мені усіх людей які 
потребують мого прощення чи мого 

вибачення.  Та дай мені силу з глибоким 
смиренням прийняти дар пробачення та 
відпустити з любові усі провини людям, 

які переді мною завинили.


