
ЮВІЛЕЙНИЙ РІК МИЛОСЕРДЯ – ВЕРЕСЕНЬ 2016
ШЛЯХИ, ЯКИМИ ІТИ ПРОТЯГОМ РОКУ МИЛОСЕРДЯ

ВЕЛИЧАЄМО ТЕБЕ, ЖИТТЄДАВЧЕ ХРИСТЕ, І ПОЧИТАЄМО ТВІЙ ДОРОГОЦІННИЙ ХРЕСТ!

Ми почитаємо дорогоцінний Хрест! Таким чином, Хрест, на якому був розп’ятий Христос, не став знаком 
смутку і жалоби, але став знаком найбільшої радості, знаком зміцнення віри і надії. Він став престолом 
любові, знаком милосердя, виявом прощення, носієм благодаті і прапором світу.

Водночас Хрест - це таємниця нашої віри, таїнство відкуплення людства. Як ми можемо пояснити цю 
таємницю? Вона не може бути предметом людського дослідження і людської філософії, але її можна 
пережити шляхом щирої віри і любові та нашої скромної подяки Богові.

Святий Іван Золотоустий пише про це: “Все, що робиться для нашого освячення робиться за допомогою 
знаку хреста. Якщо ми повинні відродитися, то це лише може статися через знак хреста у таїнстві 
Хрещення. Коли для нас готується таїнственна їжа, тоді це відбувається через знак хреста. Кожного 
разу, коли має місце будь-який обряд чи богослуження, тоді ми всюди бачимо знак хреста. Все, що 
відбувається під час служби, яка відноситься до освячення людини, робиться із знаком святого Хреста. 
“Ми згадуємо, що св. Кирило Єрусалимський говорить: «Давайте не будемо соромитися визнавати 
Розп’ятого Христа. Давайте зробимо впевнено знак хреста нашими пальцями на лобі та на всіх речах, 
на хлібі, який ми споживаємо, на напитку, який п’ємо, під час свого приїзду і від’їзду, коли ми лягаємо і 
встаємо, перш, ніж готуємося до відпочинку, не забуваймо про цей знак хреста!”

Ми вшановуємо хрест, як священний знак, який допомагає нам зміцнити нашу віру. Це знак, який 
зміцнює нашу надію на перемогу Бога і Його справедливості. Ми носимо його на собі і в своїй душі, 
як знак Божого милосердя до людства, і ми відчуваємо, це як знак нашого милосердя по відношенню 
до ближнього. Хрест є свідченням того, що Бог прощає. Водночас, Хрест є знаком нашого бажання 
прощати. Хрест закликає нас проповідувати розп’ятого і воскреслого Господа. Він нагадує нам про 
всі добродійства, які наш Спаситель, будучи розп’ятий заради нашого спасіння зробив для нас. Хрест 
закликає нас завжди проголошувати “розп’ятого Христа .... Божу силу і Божу мудрість.” (I Кор 1: 23-24.).

Наша молитва: “Величаємо Тебе, Життєдавче Христе, і почитаємо Твій дорогоцінний хрест, через який 
ми були врятовані від неволі ворожої.”

Наша діяльність: Подібно, як ми піднімаємо Хрест Христовий, так піднесімо наші душі і серця до 
розп’ятого Господа. Відчуймо глибше і сильніше Його Хрест в нашому повсякденному житті і діяльності.


