
Духовне відродження
лист до парафіян № 1 (7), вересень 2013

ЧЕРЕЗ ПОЄДНАННЯ 
ДО ЩАСТЯ В РОДИНІ



Воздвиження Всечесного Хреста

У Римській імперії одним із жорстоких видів покарань було розп’яття на 
хресті, але воно не застосовувалось до її громадян. По смерті Спасите-
ля хрест швидко «вийшов з ужитку» як спосіб покарання. Він немовби 

виконав свою функцію, ставши відтоді символом відкупительної смерті Сина Бо-
жого, і з ганебного знаку перетворився на знак спасіння.

 Складні умови розвитку християнства в перші три століття означали як сильну 
ревність віри, так і сильні переслідування, молитви по потаємних місцях і при-
ховування різних святих речей від стороннього ока. Тільки християнська імпе-
ратриця Єлена близько 320 року дала розпорядження відшукати хрест; День 
знайдення Єдиного Хреста – 14 вересня – став днем свята Воздвиження Хреста 
Господнього, символом тріумфу життя над смертю, віри над переслідуваннями, 
торжества Бога над усіма ворогами.

 Саме ж дерево хреста не завжди перебувало у спокої та вшануванні: 614 року 
перси, яких вів цар Хозрой (Хосру Парвіз – «переможець»), напали на Святу 
Землю, поруйнували базиліки Гробу Господнього та Воскресіння, а знаючи, яку 
цінність становить хрест Ісуса для християн усього світу, забрали його з собою. 
Святиня повернулася 628 року, як одна з умов мирного дого-
вору, укладеного імператором Іраклієм, який переміг Хозроя 
в битві.

Найбільшу за розміром частину Хреста Гос-
поднього має на сьогодні храм св.Гудули в 
Брюсселі. В Римі зберігається часточка, яку 
імператори колись носили на грудях під час 
найбільших урочистостей. В Україні теж є ре-
ліквії Хреста Господнього, наприклад, у пара-
фії Воздвиження Святого Хреста в Києві, на 
Святошині.

 Для християн Хрест Ісуса завжди був і є ві-
втарем, на якому Син Божий приніс Богу Отцю в жертву самого себе заради 
відкуплення кожої людини. Знаком найвищої Любові, яка тільки може існувати. 
Хреста Ісуса якнайкраще розкриває справжнє Боже Єство – «Бог-це любов». 
(1Йн.4,) 

Родина – це місце, де  справжня Любов найбільше уприсутнюється, місце, де 
любов дарується і приймається, місце у якому діти вчаться основ любові. З 
часів біблійного раю і до наших днів диявол намагається знищити сім’ю, зне-
цінюючи Божі принципи шлюбу, руйнуючи її фундамент. Чому він це робить? 
Бо сім’я – це зародок Церкви, тут іде основне навчання справжніх принципів 
любові наступними поколіннями. Руйнуючи сім’ю, він руйнує Церкву. 

Коли Бог живе в сім’ї, сім’я стає святим місцем. Щоб сім’я стала святим 
місцем, потрібно  від Бога отримувати святість, любов, чистоту. Тоді неваж-
ко буде давати любов і служити один одному, це буде станом нашого серця.



Справжня любов у подружжі

Основою доброго подружнього життя є взаємна і справжня любов. Це 
найкращий подарунок, який чоловік може дати дружині, і найцінніше придане, 
яке дружина може внести у дім свого чоловіка. 

Любов терпелива, милосердна. Хто любить, той терпеливо прощає слабкості 
своєї «половинки». Не нарікає, приймає добродушно прикрості. За камінь 
платить хлібом, за образу - чемністю.

Любов не зрадить. Щастя чоловіка, його успіхи, радість – це щастя й радість 
дружини (і навпаки). Заздрість у шлюбі - це отрута. 

Любов не надимається, не гордиться. Де подружжя утворив розрахунок, там 
лунають взаємні докори з будь-якого приводу.

Любов не засмучується. Якщо люди одружились нерозважливо, за порадою 
пристрасті, там невдовзі після шлюбу виникне образливість, сердитість, гнів.

Любов  не знає лихого. Хто любить, той не має лихих намірів. Великою 
небезпекою в подружжі є підозра, яка точить домашнє щастя. Люди тратять 
здоровий глузд, доходять до божевілля, а все це через нестачу любові.

Любов  не радіє обману, а радіє правді. Її засмучує будь-яка несправедливість 
та кривда.

Любов  усе любить. Любить працю, переносить без докору невигоду й брак 
достатку. Терпить слабкість та помилки інших, виправляючи їх.

Любов  усьому вірить. Не думає про хитрість. Сама добра, і в інших бачить 
лише доброту.

Любов  на все надіється. Хто любить, не знає відчаю, навіть, маючи недобру 
«половинку», не втрачає надії на її виправлення.

Любов усе терпить. Її не образиш, і не виведеш з рівноваги, вона прийме усі 
прикрості, стерпить особисті кривди.

Любов ніколи не минає. По цьому можна і дізнатися, чи вона справжня. 
Молодість, краса, багатство, слава - все це не вічне, а любов не гасне ніколи. У 
радості та горі вона гріє душу. Навіть у іншому житті, де будуть віра і надія, і 
там світитиме любов. Вона - вічна!

Ісус нас просить, щоб ми в наших родинах жили у мирі та любові, шануючи 
один одного і так допомагали взаємно собі в дорозі нести щоденний хрест:  

«Кожен з нас нехай намагається допомогти ближньому на благо… 
Тому будьте приязні один до одного, як і Христос був до вас на Божу 
Славу»  (Рим. 15, 2. 7.)



В наших сім’ях залишається проблемою взаємне непорозуміння 
та непробачення, що руйнує родинні стосунки любові, теплоти, 
взаємодопомоги. Дані проблеми також переносяться на життя парафії і є 
загрозою її розвитку. 

Один з центрів спілкування усіх членів родини є спільний стіл, при 
якому можна обмінятись думками, дати пораду, підтримку, спільно 
порадіти, не вдивляючись при цьому у телевізор чи вслухаючись у 
радіо. 

Запрошуємо Вас, дорогі немирівчани запланувати 14 – 15  вересня 
(субота – неділя) спільну сімейну трапезу під час якої ви могли б неспішно 
та якісно поспілкуватись. 

Неділя,  8 вересня:
Під час Служби Божої (о 9 год.) буде виголошена проповідь на тему даної події.


