
Біблійно-богословські роздуми 
 

Ті ж, що прийняли його слово, охристились, і того дня до них пристало 
яких три тисячі душ. Вони постійно перебували в апостольській науці та 
спільності, на ламанні хліба й молитвах. І страх напав на кожну душу: ба- 
гато було чудес і знаків, що їх апостоли робили. Всі віруючі були вкупі й усе 
мали спільним. Вони продавали свої маєтки та достатки й роздавали їх усім, 
як кому чого треба було. Щодня вони однодушно перебували у храмі, ламали 
по домах хліб і споживали харчі з радістю і в простоті серця; хвалили Бога і 
втішалися любов’ю всього люду. Господь же додавав щодня (до церкви) тих, 
що спасалися (Ді. 2, 41–47). 
Цей уривок Святого Письма описує перший плід апостольської проповіді од- 
разу після Зіслання Святого Духа: охрестилося близько трьох тисяч душ і щодня 
додавалися ті, що спасалися. Місійний характер ранньої Церкви є таким оче- 
видним, що не треба дуже на ньому наголошувати. Про нього читаємо у подаль- 
шій розповіді Діянь апостолів і бачимо, як швидко Євангельська проповідь розхо- 
дилася по тодішньому цивілізованому світі. У Посланнях апостола Павла та інших 
апостолів читаємо про конкретні поучення та звернення до новостворених христи- 
янських спільнот. Місійний характер Церкви втілений у таких постатях, як Андрій 
Первозванний, що кличе свого брата Симона, Филип, що кличе Натанаїла (див. 
Йо. 1, 40–41. 45–46). Немічні й недужі йдуть і розголошують про те, що Ісус їх 
зцілив: прокажений (див. Мр. 1, 45), глухо-німий (див. Мр. , 36), розслаблений 
(див. Йо. 5, 15). Місійний характер християнства навіть випливає із самого грець- 
кого слова εὐαγγέλιον (еванґеліон, дослівно – Добра Новина). Якщо комусь щось 
добре стається, така людина відчуває обов’язок поділитися цим з іншими. 
 

Місії у нашій Церкві 
 

Чомусь у минулому помилково вважали, що наша Церква покликана жити 
в своїй українській, ба навіть галицькій ізоляції, що місії щодо чужих, нехре- 
щених, непросвічених Божим Словом це не для нас, а для зрілих церковних 
громад, а передусім для Римо-Католицької Церкви. Натомість, живучість Цер- 
кви саме полягає в тому, що вона здатна свідчити про Христа та ділитися 
його Благовістю з іншими. А те, що ми зберігаємо велике багатство Києво- 
візантійського передання не повинно бути перепоною – навпаки, коли його 
супроводжувати доброю катехизою і гарною та багатою літургійною практи- 
кою, воно дає живе свідчення про духовні цінності, напротивагу порож- 
нечі нинішнього зматеріалізованого світу. 



Нині на території вже існуючих парафіяльних спільнот, де б вони не були роз- 
ташовані – чи то в Україні, чи то на поселеннях, – є безліч людей, які прагнуть 
Божого Слова. Не всі вони українці чи українського походження. Але якщо ми 
переконані, що Христос є Спасителем людства і Єдиною Дорогою до Бога, то було 
б дивно, якби ми не відчували обов’язку ділитися тим скарбом віри, який самі 
одержали з Божої благодаті. Господь нам пригадує: «Даром прийняли, даром да- 
вайте!» (Мт. 10, 8) і сам ставить себе за приклад відкритості до людини, яка шукає 
істину і благодать Божу: «того, хто до мене прибуде, я не відкину» (Йо. 6, 3 ). 
 

Місійній дух у парафіяльному житті 
 

Якщо парафія покликана також жити місійним духом, то на що треба 
звертати увагу? Бути місійною парафією не обов’язково означає, що її члени 
щодня виходять на центральну площу міста чи стають перед храмом і почина- 
ють проповідувати (хоч це не було б погано!). Місійна парафія є місцем при- 
вітним і гостинним для своїх і чужих. Її члени сяють світлом євангель- 
ського благочестя, вміють сказати кожному добре слово, є людьми молитви, 
дають приклад чесного боговгодного життя, є світилами добрих діл – світлом 
для світу і сіллю землі (пор. Мт. 5, 13–16). Ці прикмети проявлються, перш 
за все, щодо найближчих: до рідних і нерідних дітей, братів і сестер, батьків, 
парафіян та до тих, яким доручено вести спільноту. А далі вони проявляються 
назовні, до членів інших релігійних громад і спільнот, до цивільної влади і до 
зовсім чужих людей. Як спільнота, жива парафія слідкує за діяльністю Церкви 
в інших частинах світу і вміє відгукнутись, коли треба допомогти чи підтрима- 
ти її місійну діяльність, де б вона не проявлялась. 
А у своєму середовищі бути місіонарем сьогодні означає не боятися від- 
крито свідчити про свою віру. Жива парафія виховує своїх дітей і молодь у 
місійному дусі, щоб вони знали основні правди своєї віри і не боялися про них 
говорити перед іншими. Найпростіша проповідь, до якої треба заохочувати 
кожного віруючого християнина – це зробити на собі знак хреста, проходя- 
чи попри храм, на початку подорожі (нп., в автобусі, поїзді чи літаку), перед 
їжею тощо і так нагадуючи собі й іншим про Божу присутність. Який це чудо- 
вий звичай, що по селах Західної України селяни донині між собою вітаються 
християнським привітом «Слава Ісусу Христу!» і то не лишень, коли присутня 
духовна особа. Взагалі, треба собі поставити дуже просте запитання: моя по- 
ведінка говорить про те, що я християнин, чи ні? Пам’ятаймо, що серед 
нас живе багато людей, які або відстали від Церкви з різних причин, або не хо- 
дять, бо не було кому їм просто сказати: «Прийди та подивись!» (Йо. 1, 46). 



У парафіяльній спільноті треба жити так, щоб вона була знаком євангельсь- 
кої радості і життя в Бозі. Остаточно місійний дух виражається у всій діяль- 
ності церковної громади, бо коли вона є знаком Божої присутності у світі, 
вона сама собою проповідує Добру Новину. І коли в Церкві сьогодні гово- 
рять про євангелізацію, то часто це слово має широке значення, яке охоплює 
цілість християнського життя. 
 

Оcoбиcтий Іcпит Сумлiння 
1. Чи я особисто плекаю місійний дух у своєму житті? 
2. Чи з моєї поведінки видно, що я християнин? 
3. Чи відважуюсь я з чужими людьми починати розмову про Бога, 
про віру, про християнський погляд на різні суспільні питання? 
 

Іcпит Сумлiння для Парафiяльнoї Спiльнoти 
1. Чи наша парафіяльна спільнота живе місійним духом? Як? 

     2. Що можна було б зробити в нашій парафії для зміцнення її свід- 
чення про Христа назовні? 
3. Чи наша парафія плекає доступність і відкритість, тобто готовність 
ділитися своїми духовними скарбами з усіма, хто прагне зустрічі з Христом. 
тези для проповідей 
 


