
Духовне відродження
парафія Святого Йосипа Обручника в м. Немирів

лист до парафіян № 4 (10), січень 2014

А НАС З’ЄДНАЄ ЛЮБОВ?

„Є більше того, що нас єднає, ніж того, що розділяє” 
(Папа Йоан XXIII)



Є одне офіційне політичне свято, яке особливо не святкують, але його люблять. 
Воно єднає. Це – День Соборності України. Це свято відзначають щороку в день 
проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки та Західно-
української Народної Республіки, яке відбулося в Києві 22 січня 1919 р. Проте, 
до повного єднання українці йдуть і досі.

Соборність – це єдність. Україна як Держава з цілісним організмом є Соборною. 
Чого не можна сказати про соборність суспільства, в якому цей принцип повинен 
охоплювати весь уклад його життя, а особливо – морально-етичні принципи, 

На реальний стан Соборності України впливає те, що громадяни України роз-
ділені не лише політично, соціально, регіонально, культурно, етнічно, а й кон-
фесійно. З розділенням Церков руйнується принцип соборності. Соборність має 
основу в християнському вченні про Церкву, яке присутнє в Нікейському Сим-
волі віри: «Вірую в єдину, святу, соборну (вселенську) й апостольську Церкву». 
Соборність в християнській традиції розуміється як церковне єднання християн 
в любові, вірі і житті. Як правило, в церковному розколі немає єдності, а часто і 
християнської любові.

День Соборності України ще не став для всіх її громадян визначним свя-
том. Люди не відчувають єдності. А якщо серед людей немає єдності, то не 

буде стабільності в державі і суспільстві.
Щоб наша країна стала справді єдиною, Соборною державою 
треба любити Україну, її народ, традиції. Кожна людина, а не 

лише політики, повинна відчувати відповідальність за своє 
життя і життя ближніх, жити за моральними принципами, 
за совістю та у любові до людей. 

22 січня - День Соборності 
                та Свободи України

Єднаймося 

заради України



 
Так називається повість 

українського класика. В основі 
твору – нещаслива любов 
Івана й Марічки, які покохали 
один одного, належавши до родин, які між собою здавна ворогують. Причину 
конфлікту давно всі забули, проте взаємна неприязнь, образа і гнів передавалися 
з покоління в покоління. Це непробачення наче тінь давно забутих предків падало 
на людські долі.

Кожна людина з дитинства досвідчує щось подібне. Ще з молоком матері в нас 
вбирається до когось любов, а до когось – неприязнь, до одного – довіра, а до 
іншого – підозра. В результаті маємо безліч підсвідомих упереджень, хибних 
переконань, а від цього – внутрішній біль і відчуття скутості, страху.

Така модель поведінки формується не лише в дітей, але й у цілих народів. 
Прийнято вважати, що, наприклад, українці не люблять росіян і навпаки. Навіть 
всередині нації можуть бути поділені на «лівих» і «правих», «західних» і «східних». 
Зростаючи в таких умовах, люди навіть без негативного досвіду вже закриті на 
«інших».

Безумовно, основою цих болючих ситуацій були різні історичні фактори. Кожен 
народ має свої гріхи. Ніхто з нас не може змінити історію, однак, в наших силах 
змінити своє ставлення до неї. Від кожної людини індивідуально залежить, як 
думати – чи так, як привчили споконвіків, чи, проаналізувавши ситуацію, самому 
зробити певні висновки і йти далі.

Непробачення найперше шкодить не кривднику, а тому, кого скривдили. Тому 
Церква завжди закликала до пробачення усім: собі та комусь. Пробачення 
стосується також і цілих народів та етнічних груп. Згадаймо наше ставлення 
до росіян, поляків, євреїв, циган… Пробачення – риса сильних і вільних людей, 
якими вважають себе й українці. Для адекватної самооцінки не потрібно нікого 
принижувати чи насміхатися. А для справжньої свободи не потрібно плекати в 
пам’яті біль образи.

Сьогодні, в такий політично хиткий час, закликаємо до пробачення народам. 
Можливо, проаналізувавши своє упереджене ставлення до певних народів, ми 
помітимо, що насправді перед нами особисто ніхто не завинив. Тоді це гарне 
відкриття може привести до перегляду своїх переконань, цінностей і стереотипів 
і зміни їх на краще. Щоби по-новому подивитися на цей світ. Божими очима. 

«Усе ж від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам службу 
примирення. Бо то Бог у Христі примирив собі світ, не враховуючи людям 
їхніх переступів, поклавши в нас слово примирення». (2 Кор. 5, 18-19)

22 січня - День Соборності 
                та Свободи України

«ТІНІ ЗАБУТИХ 
           ПРЕДКІВ»



парафіяльна подія

Прагненням Ісуса було, щоб ми жили в єдності і братерстві «Та не лиш за цих 
молю, але і за тих, які завдяки їхньому слову увірують в Мене, щоб усі були одно, 
як Ти, Отче, в Мені, а Я в Тобі, щоб і вони були в Нас об’єднані; щоб світ увірував, 
що Ти Мене послав. і славу, що Ти дав Мені, Я дав їм, щоб вони були одно так само, 
як і Ми одно». ( Йн. 17, 20-22). 

Наука Любові, прощення та примирення лунає століттями, але й досі бракує 
повного порозуміння між людьми різних віросповідань та світоглядів.

ДОРОГІ БРАТИ І СЕСТРИ!
ПРОПОНУЄМО 22 січня у День Соборності України помолитись в колі своєї сім’ї, 

а 25 січня о 900 год. взяти участь в спільній молитві про єдність християн і народу 
загалом у храмі св. Йосипа Обручника.

ЗАОХОЧУЄМО у своїх домівках в День Соборності України молитись про єд-
ність: ваших родин, сусідів, держави і Вселенської Церкви, щоб між нами зникли різ-
ного роду перешкоди. 

ОБ’ЄДНАЙМОсь спільно у молитві на благо України. 

Неділя : 19 січня 2014 р.
Під час Служб Божих буде інформація на тему даної події

Ми живемо у християнській державі, 
але чи ми живемо 

християнськими цінностями?

КОЛИ МИ ХРИСТИЯНИ, 
ТО НЕХАЙ НАС 

З’ЄДНАЄ ЛЮБОВ ХРИСТА!


