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своїм життям...

проголошую



«ХТО ЧИНИТЬ ВОЛЮ МОГО ОТЦЯ, що на небі, той мій брат, 
сестра і мати». Мт. 12, 46-50. Щоб краще зрозуміти вислів Ісуса про його ро-
дину, тобто про тих, хто для Нього брат, сестра і матір, треба хоча б коротко при-
дивитися хто для Нього Отець, бо саме відношення до волі Його Отця становить 
критерій належності до близьких Ісусові людей.

Син Божий воплотився з Діви Марії, щоб стати одним з нас людей, щоб ми, в 
свою чергу, стали разом з ним Дітьми Божими. Втілене Слово лиш декілька разів 
вдається до виявлення своєї сили на природних стихіях (буря на морі, Мт. 8,26; 
14,25; фігове дерево Мк. 11,12; чудесний улов риби Мт. 17,24; Лк 5,1; Йо. 21,1). 
Усі свої сили Господь направляє на те, щоб люди, які Його зустрічають наче за-
разилися його власним прагненням виконувати волю Отця Його і нашого. По суті, 
лише через Ісуса ми і знаємо, що існує наш Отець, який послав до нас Сина.

Виконання волі Отця затримало Ісуса у храмі, після свят, на яких Він був 
присутній з Марією і Йосифом (Лк. 2,48-49), привело Його на Йордан, щоб хре-
ститися від Йоана і там отримати свідчення від Отця: «це Син мій возлюблений, 
Його Слухайте» (Мт. 3,15-17) . Йдучи за волею Отця, Ісус відходить у пусте-
лю, щоб перемогти, знову ж, волею Отця сатану (Мт 4, 10-11). Учням своїм Ісус 
визнає, що його їжею є чинити волю Того, Хто послав Його (Йо. 4,34), і ті хто, 
як Він «голодні і спраглі справедливості» є блаженними через свій голод, бо за-
спокоять Його разом з Ним (Мт. 5,6). В молитві, якої Він нас навчив, наказує нам 
просити «нехай буде Воля Твоя, як на небі, так і на землі», бо згідно з цією волею 
ми отримали спасіння. І самі, ми християни, просимо, як каже святий Киприян, 
не стільки, щоб виконалася Божа воля, бо ніщо не може їй противитися, скільки 
про те, щоб ми самі стали її виконавцями, а через це братами, сестрами Ісуса.

Ісус розпізнає людей доброї волі, тобто таких, що готові виконувати Божу волю 
і вже виконують її, навіть, коли ті повні сумнівів і гріхів, Він їх навчає, як Нико-
дима і звільняє їх з під влади гріха, як Марію Магдалину.

«Як мене Отець полюбив, так я вас полюбив. Перебувайте у моїй любові! А 
в любові моїй перебуватимете, коли заповіді мої будете зберігати, як і я зберіг 
заповіді мого Отця і в його любові перебуваю.» (Йо. 15, 9-10) Через Христа Воля 
Отця стає нам близькою, стає нашим «хлібом насущним», «захистом від лукаво-
го», «витриванням у спокусах», силою, що дозволяє «прощати винуватцям на-
шим». Одним словом творить з нас родину Ісуса, бо дбати про хліб, захист, мир 
і затишок, це дбати про родинні цінності, які проявляються спершу серед най-
ближчих до себе людей.

Пресвята Богородиця Діва Марія, Мати Христа і Мати Церкви – найбільш за 
усіх нас наблизилася до цієї таємничої любові її Сина до Небесного Отця до Неї 
і всіх людей, вона, як ніхто інший для Нього Мати, а через неї і сама Церква і 
кожен в ній, хто через проповідь Євангелія родить віру в Ісуса Христа в серцях 
людей, як пише святий Павло апостол: «я вас породив через Євангелію в Христі 
Ісусі. Отож благаю вас: Будьте моїми послідовниками.» (1Кор. 4,15-16)



ЙДИ Й ПРОГОЛОШУЙ! 
Перше поширення впливу Церкви за межами Єрусалимом і юдеї – це проповідь 

у Самарії. Іудеї із самарянами, м’яко кажучи, не товаришували. Одного разу учні з 
Ісусом проходили через володіння Самарії, і оскільки вони були схожі на тих, хто 
йшов до Єрусалиму, жителі селищ не впустили їх на свою територію. Обурення Івана і 
Якова було не контрольоване – вони захотіли винищити самарян вогнем з неба. Серед 
сусідів була явна ворожнеча та напруження. Але після того, як Бог допускає гоніння 
після мученицької смерті Стефана, віруючі іудеї змушені були рятуватися втечею. 
І деякі з них прийшли до міст самарійських. «Ходили тоді розпорошенці, та Боже 
Слово благовістили. Ось Пилип прийшов до самарійського міста, і проповідував їм 
про Христа. А люди вважали на те, що Пилип говорив…І радість велика в тім місті 
була!» (Дії 8:4-8). Християни ходили і не мовчали. Це було важливо як для самарян, 
так і для самих віруючих іудеїв.

Скільки разів, ми, Христові свідки, звертали увагу наших сусідів, друзів, 
співробітників і інших земляків на Слово Боже: «А всім, що Його прийняли, їм 
владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у Ймення Його, що не з крови, 
ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога» (Ів.1: 
12,13). Хто розповість їм, що вірити в ім’я Ісуса Христа – це не просто вірити в 
існування Христа, а ще й приймати Його волю у своєму житті. Як часто ми говоримо 
своїм близьким про те, що не завдяки сімейній спадковості, не через віру батьків, 
бабусь і дідусів, навіть не сприйняттям істин (з якими я просто погоджуюся), а саме 
моє прийняття Христа як особистого Спасителя і дія Самого Бога в моєму житті 
робить мене християнином. Тут виникає питання: звідки ж бере початок жива віра 
в Бога? Біблія відповідає: «Віра від слухання, а слухання через Слово Христове» 
(Рим.10:17). От і вирішили, на кому відповідальність перед Богом за ті народи, які 
живуть, навчаються або працюють поруч з нами.

Благовістя – це не просто низка законів і установ, це не традиції та релігійні 
обряди, це більше, ніж приголомшлива новина чи несподіваний сюрприз. Благовістя 
є відповіддю Бога на питання грішника, який гине: «Хто ж тоді може спастися?» 
Відповідь Бога звучить: «Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені …» (Мт.11:28). 
Апостоли ж завжди вважали себе тільки знаряддям Божими, покликаним до проповіді 
Євангелія, і одним з таких був апостол Павло, інструмент, через якого Бог привів до 
віри багато племен і народів. «Від усіх бувши вільний, я зробився рабом для всіх, щоб 
найбільше придбати. Для юдеїв я був, як юдей, щоб юдеїв придбати; для підзаконних 
був, як підзаконний, хоч сам підзаконним не бувши, щоб придбати підзаконних. Для 
тих, хто без Закону, я був беззаконний, не бувши беззаконний Богові, а законний 
Христові, щоб придбати беззаконних. Для слабих, як слабий, щоб придбати слабих. 
Для всіх я був усе, щоб спасти бодай деяких» (1Кор.9:19-23).



Перебіг Події
23 грудня 2018 р. – під час Лутургії буде інформація на тему даної події.
25 грудня 2018 р. – після Літургії спільне колядування перед храмом 

Досліджуючи Новий Заповіт, можна побачити цікаву картину. Кожна з 
чотирьох Євангелій закінчується, а Дії святих апостолів починається словами 
Ісуса, які можна назвати Великим Дорученням. Христос бажає, щоб Його Церква 
проповідувала, проголошувала Євангеліє повсюди, набувала учнів у всіх націях 
і народах. Господь підкреслює цю думку різними притчами: жінка, яка шукала 
загублену монету (Лк.15:9), пастух - вівцю (Лк.15:5), батько - блудного сина 
(Лк.15:11).  Саме тому, з усіх сил ПРАГНЕМО, відкривши дар Христового 
покликання проголошувати Ісуса в своєму оточені і тим самим Його народжувати 
в житті людей. 

ЗАОХОЧУЄМО в період Різдва Христового відвідати сусідів, друзів та 
рідних і поділитись з ними будь-яким хлібним виробом. Було б добре запропонувати 
відвіданим вами родинам, щоб вони продовжили дану акцію далі.

ПАРАФІЯЛЬНА ПОДІЯ

ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЗАКЛИКАЄМО?
Сьогодні в Україні все більше людей, які знайомі з християнством лише як 

з релігією. Українці в переважній більшості вважають себе людьми віруючими, але 
на жаль ні душею, ні серцем не належить Христу, навіть і тоді, коли святкують ті чи 
інші християнські свята. З одного боку наша Церква переживає період відродження 
після періоду переслідувань. У той же час, наша Церква переживає період нового 
«гоніння» в умовах секулярної культури, яка відкидає релігійні начала в житті 
сучасного суспільства. Навіть ми, Христові свідки, не звертаємо увагу на обов’язок 
проголошення Доброї новини. Хто як не віруючі будуть розповідати, що вірити в 
ім’я Ісуса Христа – це не просто вірити в існування Бога, це жити і проголошувати 
Христовий стиль життя. Добрі християни мають нести, проголошувати УСІМ, без 
винятку Добру Новину. А вівці Христа, доброго Пастиря, почують Його голос і 
відгукнуться.

 Коли народився Ісус, ангел проголосив 
пастухам: «Не бійтесь, я прийшов 
звістити (проголосити) вам Добру 

Новину, яка принесе велику радість 
усім людям» (Лк. 2:10). Іван Хреститель 
підготував дорогу для Ісуса (Мт. 3:1,2). 

Проголошення Доброї Новини було 
головною справою в житті Ісуса Христа 

(Лк. 4:43). 
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