
Наша місія у Святому Дусі 
 
Кожного разу, коли ми беремо участь у євангелізації та місії, дуже легко зосередити увагу 
на програми та практичні кроки на шляху до успіху, але ми часто ризикуємо втратити 
найголовніше - святість та молитву. Наші місійні зусилля нічого не вартуватимуть, якщо 
вони не пов’язані з молитвою, і якщо ми не прагнемо до святості. Надзвичайно важко 
пам'ятати у моменти відчаю і розчарування, коли здається, що наша праця не приносить 
багато плодів. Але ми покликані "спочатку шукати Його Царства та Його праведності, і 
всі ці речі будуть також вашими" (Мт. 6:33). Свята Тереза з Калькутти одного разу 
сказала, що Бог не закликає нас бути успішними, але бути вірними Йому. Якщо ми 
матимемо віру "як зерно гірчичне" (Лк.17:6), то ми б навчилися бачити Божу руку всюди і 
у всьому, тому що "ми знаємо, що Бог працює усюди для добра з тими, хто Його любить" 
(Рим. 8:28). 
 
Євангелізація та місія вимагає героїчної віри, надії та любові, але це можливо лише тому, 
що вони були першими народженими, які зустрілися з божественним. Інакше те, що ми 
вважаємо євангелізацією та місією, буде лише нашими власними зусиллями. Ми не 
можемо справді євангелізувати, поки не отримаємо силу та натхнення від Святого Духа. 
Як написав Святий Павло: "Ніхто не може сказати, що Ісус є Господь, крім Духа Святого 
(1 Кор. 12:3) "В іншому місці, він писав, що "необхідність покладена на мене. Горе мені, 
якщо я не проповідую Євангеліє!» (1 Кор. 9:16). Лише тоді, коли Святий Дух закликав 
учнів та апостолів проголосити Добру Новину про Воскреслого Христа, щоб вони змогли 
"спіймати весь світ". Це також буде відповідним і для нас. Ми повинні також бути 
перемінені Святим Духом, щоб ми могли проголосити світові добру новину. Тому ми 
повинні запитувати себе: 
 
- Чи Зіслання Святого Духа є подією, що трапилась лише один раз, чи це те, що 
повинно траплятися неодноразово серед усіх християн? 
- Хіба не можна помітити чудеса Святого Духа серед християн, щоб увесь світ міг 
знати, що "Господь є Богом і з'явився нам"? 
- Чи нас змінює присутність Господа, щоб ми могли проголошувати Євангеліє 
усьому світові? 
- Чи маємо ми віру в те, що сила Святого Духа може викликати оновлення в наших 
спільнотах? 
- Чи ми постійно використовуємо силу і сходження Святого Духа в нашому житті та 
серед наших родин та спільнот? 
 


