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Потребую твоєї турботи!



25 січня — СВЯТО НАВЕРНЕННЯ CВ. АПОСТОЛА ПАВЛА

Святий апостол Павло народився в малоазійському 
місті Тарс. Походив з  роду Веніаміна, як і цар Саул, 
на честь якого був названий. Освіту отримав у рабин-
ській академії в Єрусалимі. Тут же, за прийнятим у 
євреїв звичаєм, молодий Савло навчився робити на-
мети, це допомогло йому заробляти кошти на про-
життя. Після закінчення навчання Савло проявив 
себе як ревний фарисей і гонитель Христової віри. 
Він став свідком смерті першо-мученика Стефана, а 
потім отримав владу переслідувати християн навіть 
за межами Палестини.
На шляху в Дамаск Господь закликав його до апос-

тольського служіння. Потужне світло осліпило Савла, він упав на землю і по-
чув голос: «Савле, Савле, чому ти Мене переслідуєш?» На запитання Савла: 
«Хто Ти?» - Господь відповів: «Я Ісус, що Його переслідуєш ти». Христос на-
казав йому йти в Дамаск. Приведеного туди осліплого Савла навчили віри. На 
третій день він був охрещений, прозрів і став ревним проповідником христи-
янства. Лють іудеїв, обурених його наверненням до Христа, змусила Савла ті-
кати до Єрусалиму, де він приєднався до спільноти віруючих і познайомився 
з апостолами. Через замах на своє життя він відправився в рідне місто Тарс. 
Звідти близько 43 року вирушив в Антіохію для проповіді, а потім прибув до 
Єрусалиму, куди привіз допомогу нужденним.
Незабаром після повернення з Єрусалиму Савло відправився в свою першу 
апостольську подорож, що тривала з 45 по 51 рік. З цього часу іменувався 
вже Павлом. За час цієї місіонерської подорожі він пройшов весь острів Кіпр, 
заснував християнські громади в малоазійськнх містах Антіохія Пісідійська, 
Іконія, Лістра й Дервія. У 51 році взяв участь в Апостольському соборі в Єру-
салимі, де виступив проти необхідності християнам-неюдеям дотримуватись 
обрядів закону Мойсея. В 51-54 рр. святий Павло здійснив другу апостольську 
подорож. Спочатку відвідав раніше засновані ним церкви в Малій Азії, а по-
тім перейшов до Македонії, де організував громади в Филипах, Солуні і Берії. 
Звідти апостол перейшов до Греції, де проповідував в Афінах і Коринті, за-
тримавшись в останньому на півтора роки. Потім відправився до Єрусалиму, 
відвідавши по дорозі Ефес і Кесарію, а звідти – в Антіохію.
В 56-58 роках апостол Павло здійснив третю апостольську подорож, відвіда-
вши спочатку, за своїм звичаєм, засновані ним малоазійські церкви, а після 
цього зупинився в Ефесі, де два роки проповідував. Звідси він написав по-
слання до галатів і коринтян. Організований проти Павла бунт змусив його 
вирушити до Македонії, а потім до Єрусалиму. Там апостол Павло в 59 році 
опинився в ув’язненні. Два роки по тому на своє бажанням був відправле-
ний до Риму на суд кесаря. Зазнавши аварії поблизу Мальти, апостол лише 62 
року прибув до столиці імперії, де міг вільно проповідувати. Наступного року 
в Римі святий Павло написав листи до филип’ян, колосян, ефесян і Филимо-
на, а незабаром – до євреїв. 



Його подальша доля достеменно не відома. Вважається, що він залишався в 
Римі, де за наказом імператора Нерона був відданий на мученицьку смерть 
у 64 році. Але є підстави припускати, що після дворічного ув’язнення апос-
тол Павло був звільнений і знову подорожував Сходом. Вказівки на це є в 
його посланнях до Тимофія і Тита. Пробувши довгий час на Криті, він залишив 
там свого учня Тита, якого згодом у листі наставляв щодо обов’язків єписко-
па. Зиму апостол планував провести в Нікополі, поблизу Тарсу. В 65 році він 
відвідав інші малоазійські церкви, а потім прибув до Македонії. Деякий час 
святий Павло перебував у Коринті, а потім, зустрівши апостола Петра, разом 
з ним через Далматію й Італію дійшов до Рима. Звідти в 66 році вирушив на 
захід, добравшись, ймовірно, до Іспанії. Після повернення у Рим апостол був 
знову кинутий за грати, а після дев’ятимісячного ув’язнення страчений у 67 
році. 

12 СПОСОБІВ СТАТИ ДОБРІШИМИ 

1. Допомагайте іншим, коли вони потребують допомоги;
2. Пробачте себі;
3. Вибачте іншим;

4. Відкрийте свої очі та дивіться уважніше;
5. Рухайтеся повз узагальнення (всі так роблять, а я?!);

6. Прийміть свою власну невпевненість (страх);
7. Любіть ваших ворогів;

8. Спробуйте зрозуміти чужу ситуацію;
9. Дайте зрозуміти людям, наскільки вони цінні для вас;

10. Даруйте доброту авансом;
11. Більше посміхайтеся;

12. Допомагайте іншим стати добрішими.



ПЕРЕБіг ПОДії
Четвер, 25 січня 2018 р. подячна Служба Божа за всіх парафіян, які діляться 
даром віри. В цей день також будемо мати можливість поділитись з усіма 
бажаючими  Біблійними висловами св. Павла апостола.

Ми, сильні, мусимо нести немочі безсильних, 
а не собі догоджати. Кожний із нас нехай 
намагається ДОГОДИТИ БЛИЖНЬОМУ: 
на добро, для збудування. Бо й Христос не 

собі догоджав, а як написано: «Зневаги тих, 
що тебе зневажають, упали на мене.» … 

Тому приймайте один одного, як і Христос 
прийняв вас у Божу славу. 

(до Римлян 15:1-3,7) 
 

Допомога була у всіх віках природнo-людським добрим ділом. Так 
було колись і так залишилось. Нас не потрібно вчити про її необхідність, 
про її важливість, про її цінність. Все зрозуміло само собою. Ми не можемо 
жити без інших, а інші потребують нас. Хоча, деколи і забуваємо про це, але 
все ж совість нам час від часу нагадує про те, що би ми могли зробити і не 
зробили, де би могли допомогти і все ж таки не допомогли…

Закликаємо взяти участь у парафіяльній акції «Потребую твоєї 
турботи!». До 25 січня 2018 р. в колі сім’ї поділися своїм переживанням, 
досвідом віри за останній період (що мені допомагає вірити, а що знеохочує) 
та подякуй рідним за підтримку у вірі. На завершення спільно помоліться про 
зміцнення віри в сім’ї та вміння бачити потреби ближніх. Щоб об’єктивно 
оцінити  дар своєї віри, напиши на листочку імена людей, з якими в цьому 
році ділився вірою або свідчив свою віру. Свою записку принеси (передай) 
в храм на Євхаристії 25 січня, вона цього дня буде жертвувана Господу під 
час принесення дарів. 

ПАРАФІЯЛЬНА ПОДІЯ

ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЗАКЛИКАЄМО?
Проблемою сучасної людини є особисте навернення, спілкування з 

Живим Богом. Це відбивається на духовному стані родини, стосунках у ній 
та нашій переміні на краще. Замикаючись на собі, перестаючи турбуватись 
про ближніх, не можна осягнути справжнього щастя.

Приклад життя святого апостола Павла показує результат особистісних 
відносин з Богом, власну переміну і, через це навернення, – переміну 
життя інших людей. Через піклування за ближніх, ділення з ними своєю 
вірою прагнемо допомогти Люду Божому прямувати до особистої зміни 
(навернення) та переміни родини.


