
Духовне відродження
парафія Святого Йосипа Обручника в м. Немирів

лист до парафіян № 4, березень 2013

Шануй ближнього, 
                  як Ісуса!



ХРЕСНА ДОРОГА 
(лат. Via Dolorosa) – дорога, яку Ісус Христос 

пройшов на Голгофу. У Католицькій Церкві вона 
символізується в вигляді 14 стоянь. 

Звичай влаштовування Хресного Шляху виник 
десь у XV ст. серед францисканців і ввійшов у за-
гальний вжиток католицької Церкви в XVIII ст. 
Право встановлювання Хресного Шляху деякий час 
було зарезервовано францисканцям, і лише за їх від-
сутністю в даній місцевості єпископ міг делегувати 

іншого священика на відкриття Хресного Шляху. 
Обряд Хресної Дороги зазвичай відбувається під час Великого Посту. По-

лягає він в тому, що особа, чи церковний похід спиняється перед кожним із 14 об-
разів, що представляють собою різні моменти Страстей Христа і молитовно роз-
важає над кожним з них. 

Молебень Хресної Дороги завжди Богові милий, а нам помічний. Цей ду-
ховний скарб переносить нас думкою до тієї події, коли Пилат засудив Ісуса на 
смерть. Розважаючи про Христові страсті, Його терпіння і муки, ми йдемо за 
Ісусом, крок за кроком аж на гору Голгофу, де було виконано вирок смерті – 
розп’яття.

Хто перший пішов слідами Ісуса, коли Він вознісся на небо? Хто першим 
започаткував Хресну дорогу? За християнськими переказами, це була Пречиста 
Діва Марія, Яка часто з побожними жінками ходила дорогою, по якій ішов її Син. 
Цей приклад Діви Марії наслідували Апостоли, а відтак і християни-паломники 
з Палестини та інших близьких і дальших країн, про що свідчить св. Ієронім (IV 
ст.). 

Чому християнський світ так цінує Святу Землю, особливо місто Єрусалим? - 
Бо в ньому страждав, помер і був похований Ісус Христос: «Що полюбив нас і 
обмив нас від гріхів наших Кров’ю Своєю, і зробив нас царством священиків 
Богові й Отцеві Своєму» (Одк. 1, 5-6). 

ХРЕСНА ДОРОГА - це свідчення вічної незгасаючої любові Ісуса Христа до 
нас, яка освячена невинною Кров’ю, нечуваними стражданнями та незліченними 
Ранами Святого Тіла. Часто можна почути вислів: «Кожний свій хрест несе» - 
натякаючи на той важкий хрест, що його ніс Христос на Голгофу.

ДОРОГА ХРИСТИЯНИНА – це стислий аналог із життя Ісуса. Ісус бере хрест 
добровільно, і нас взиває, заохочує брати свій хрест – з любові і доброї волі. І що 
людина може знайти в хресті, окрім терпіння, сліз, муки, біди і нещастя? Хресна 
Дорога  – це не тільки смерть Месії, а й найважливіші плоди цих терпінь: «Ми 
маємо заступника перед Отцем, - Ісуса Христа праведного. Він - примирення 
за наші гріхи, і не лише за наші, а й за гріхи світу» (1 Йо 2, 1-2). 

Ми маємо заступника перед Отцем, 
                      - Ісуса Христа праведного. 



НАВІЩО МОЛИТИСЬ? 
Молитва – це форма служіння Богу (Лк. 2, 36-38). 

Ми молимося тому, що Бог вказує нам молитися (Фил. 
4, 6-7). Христос і Рання Церква подали нам приклад 
молитви (Мк. 1, 35; Ді. 1, 14; 2, 42; 3, 1; 4, 23-31; 6, 4; 
13, 1-3). Якщо Ісус вважав, що молитись потрібно, то 
і нам слід чинити так.

Ми маємо Божественну обітницю, що наші молитви 
не будуть марними, навіть якщо ми не отримаємо конкретно 
те, про що просили (Мт. 6, 6; Рим. 8, 26-27). Він пообіцяв, що, 
коли ми попросимо про речі, які узгоджуються з Його волею, Він дасть нам це (1 Ів. 5, 14-
15).

Інколи у Своїй мудрості і для нашої користі Бог бариться з відповіддю. У цих випадках 
ми повинні бути ревними й наполегливими у молитві (Мт. 7, 7; Лк. 18, 1-8). У той же час 
нам не слід використовувати молитву для того, аби примусити Бога виконувати нашу 
волю на землі, навпаки – вона повинна стати засобом виконання Його волі. Божа мудрість 
нескінченно вища за нашу.

У ситуаціях, стосовно яких ми не знаємо напевно, якою є Божа воля, молитва стає 
засобом пізнання. Якби Петро не попросив Ісуса покликати його вийти з човна у воду, то 
втратив би цю можливість (Мт. 14, 28-29). Якби сирійська жінка з дочкою, одержимою 
демоном, не помолилася Христу, то не отримала би зцілення своєї дитини (Мк. 7, 26-30). 
Не звернувшись до Христа, незрячий поблизу Єрихону так би й залишився таким (Лк. 
18, 35-43). Бог сказав, що ми не маємо, тому що не просимо (Як. 4, 2). У певному сенсі 
молитва схожа на благовіщення іншим людям. Поки не поділимося Благою Вісткою, 
то не взнаємо, хто відгукнеться на неї. Так само і з молитвою: ми ніколи не побачимо 
результату молитви, поки не помолимося.

Брак молитви демонструє брак віри і довіри Божому Слову. Ми молимося, аби 
продемонструвати нашу віру в Бога і в те, що Він виконає обітниці, дані в Його Слові, а 
також благословить наше життя більше, ніж ми можемо просити чи сподіватися (Еф. 3, 
20). 

Молитва – це першочерговий засіб побачити Божественну роботу в житті інших 
людей. Будучи нашим засобом «приєднання» до джерела Божої сили, вона стає нашим 
шляхом до перемоги над ворогом (дияволом) і його армією, яких ми не в стані перемогти 
самостійно. Таким чином, давайте частіше приходити до Божого трону, тому що на небесах 
ми маємо Первосвященика, Який може допомогти нам у всіх наших випробуваннях (Євр. 
4, 15-16). Ми маємо Його обіцянку, що «дуже могутня ревна молитва праведного» (Як. 
5, 16-18). Нехай Бог прославить Своє ім’я у нашому житті, коли ми будемо дедалі частіше 
схилятися перед Ним у молитві.

Ми молимося, аби продемонструвати нашу віру в Бога 
і в те, що Він виконає обітниці.



парафіяльна акція
Шановні немирівчани! 29 березня 2013 р. о 1700 год. відбудеться 

християнська акція під гаслом «ШАНУЙ ближНього, ЯК ІСУСА!». В цей 
день вулицями нашого міста пройде Хресна Дорога. Вшанування 

розп’ятого Ісуса Христа не обмежується стінами храму. Запрошуємо Вас 
взяти участь у Хресній Дорозі вулицями Немирова. 

Якщо Ви з будь-яких причин не зможете взяти участь, то до нашої Акції 
можна доєднатись також черех спільну молитву.

Просимо подати  свої молитовні наміри (за живих чи померлих) через 
наших прихожан, або ж особисто занести до нашого храму. 

Усі наміри подані до початку молебню будуть відчитуватись під час 
кожного Хресного стояння. В усіх поданих намірах будемо молитись 

під час Хресного Ходу.

ЧОМУ САМЕ ХРЕСНА ДОРОГА? 
Страждаючий Ісус присутній в кожній людині. В нашому суспільстві 

бракує пошани, любові і поваги один до одного. В молебні Хресної Дороги 
ми зустрічаємось з Христом, зі своїми батьками, ближніми, добродіями і, 
навіть, з неприятелями і ворогами, маємо можливість, за допомогою ласки 
Божої, побачити духовний стан своєї душі. Бог дає можливість знайти себе, 
своє місце, свою роль, зрозуміти, хто ми. І в тому «повсякденному житті», 
через Хресну Дорогу Спасителя, ми пізнаємо справжню вартість хреста і 
терпіння.

Ісус хоче, щоб ми не зациклювались на собі, на своїх потребах…, але щоб 
ми були уважні на потреби інших: «Майте на увазі користь не власну, а радше 
інших. Плекайте ті самі думки в собі, які були й у Христі Ісусі» (Фил. 2, 4-5).  
Тож розпалімо свої серця вдячністю і гарячою любов’ю до Ісуса через 
духовну співучасть в молебні Хресної Дороги, доєднаймось до Божого Сина 
у відкуплені людського роду від гріха і вічної загибелі.

ПЕРЕБІГ ПОДІЇ:
Неділя, 24 березня 2013 р.  
Цього дня під час Служби Божої (900) буде виголошена катехеза на тему даної 
події.
П’ятниця 29 березня 2013 р.
о 1700 год. вулицями Леніна, Некрасова, Шевченка, Горького пройде Хресна 
Дорога. Під час даного молебню будуть відчитані усі зібрані молитовні наміри. 
Після Хресної Ходи у парафіяльному храмі буде звершена Літургія Муки 
Господньої.. 

 «Ісусе, Спасителю наш, дай нам ласку, щоб ми 
цю Хресну Дорогу пройшли на Твою Славу і на 
користь наших душ та наших ближніх».


