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БО СЛОВО – ЖИВЕ Й ДІЯЛЬНЕ
Боже Слово зцілює, веде до вічного життя, однак для того, щоб воно задіяло 

в серці людини, спершу необхідно, щоб воно все ж таки потрапило до серця. 
Добре, якщо серце людини просте, не уражене гріхом лицемірства або гордині, 
тоді Господь може до таких людей говорити просто та прямо: «Ваші ж очі 
щасливі, бо бачать; та й ваші вуха, – бо чують» (Мт 13, 16). 

Однак гріх в людині будує перешкоду, ніби перегородку, стіну, яка 
перешкоджає не тільки сприйняттю Божого слова, але й відкритості на 
іншу людину. Проте Господь вміє «перекинути» Своє Слово і через цю 
стіну гріха. В притчах Господь використовуючи поняття і предмети знайомі 
слухачу передає певну істину, що стосується духовного життя. Лише так Він 
може «перекинути» нашу думку в духовну дійсність. Господа не зупиняють 
жодні перешкоди. Щоб достукатися до серця людини, Він використовує всі 
можливості, аби Слово Боже проникло в серця навіть тих людей, які мають 
«серце затовстіле» (пор. Мт 13, 15). 

Господь дуже прагне достукатися до серця кожної без винятку людини, і 
тому чекає при дверях серця кожного (пор. Одкр 3, 10). Кожен християнин 
– лише слуга Слова, отже ми повинні донести Слово Боже до серця людини, 
яка не знає Бога. Для того, щоб донести це Слово до іншої людини (через 
слово, приклад життя, християнську поставу, поведінку), ми повинні самі це 
Слово прийняти і ним жити, стати Його слугами на щодень. Спитаймо себе 
сьогодні: чи Слово Боже керує моїм життям? А якщо ні, то яке (чиє) слово 
керує мною?



Перебіг Події
17 листопада 2019 р. буде інформація до даної події.
ЖЕСТ на Літургії 24 листопада: Вдома підбери кілька різних цитат з Біблії, наприклад 
ті, які найбільше тебе торкають, випиши їх на окремі листочки і принеси з собою до 
храму. Цитатами з Святого Писання будемо ділитись на Літургії. Словом, яке до тебе 
промовило поділись з рідними, друзями, сусідами... 

24 листопада - Урочистість Христа Царя Всесвіту. Все наше життя, як 
пригадує остання неділя літургійного року, прямує в одному напрямку - до 
зустрічі з Христом Царем Всесвіту. Якою ця зустріч буде, в більшій мірі залежить 
від нас, але внутрішнім прагненням людських сердець є вслуховуватись в голос 
Творця, тому дану Урочистість хочемо пережити під гаслом: 

«Шукай і прийми голос Бога». 
ЗАОХОЧУЄМО в Період Адвенту раз на тиждень спільно з домашніми 

читати і розважати Слово Боже (наприклад Євангеліє з неділі). Спробуймо в колі 
сім'ї вслухатися в Голос Живого Бога. 

Практична порада: заплануйте з родиною конкретний день та годину 
для читання Слова Божого (наприклад субота о 20 год.)

ПАРАФІЯЛЬНА ПОДІЯ

 «Бо слово – живе й діяльне, і 
гостріше від усякого двосічного 

меча: воно проходить аж до розділу 
душі й духа, суглобів та костяного 
мозку, і розрізняє чуття та думки 

серця» (Євр 4, 12).

Наш парафіяльний сайт: www.nemyrivkatolik.pp.ua

ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЗАКЛИКАЄМО?
В цьому році у Пастирській програмі віднови і євангелізації нашої парафії головною 
темою є «Боже Слово – джерело життя». 
Сьогодні Боже Слово доступне для кожного. Повний текст Біблії перекладено 
більше, ніж на 450 мов, у той час як окремі частини перекладено на понад 2000 
мов. Але не зважаючи на близькість і доступність Божої Слова помічаємо, що мало 
людей має бажання вслухатись в голос Бога читаючи та вивчаючи Святе Писання. 
І навіть серед практикуючих християн відсутнє особисте, щоденне читання Слова 
Божого. Саме тому, хочемо допомогти усій парафіяльній спільноті віднайти і 
прийняти голос Бога. Прагнемо, щоб дана подія не була одноразовою акцією, тому 
розпочнімо від цьогорічного Адвенту спільно роздумувати над Словом Божим. 
Нехай Христос – Слово Отця буде завжди між нами.

Яка кНИга 
змІНИЛа тВОє ЖИттЯ?


