
 

 

 

 

Тема 6.  Бути християнином 
Як стати християнином?   

Що означає  «народитися  з води і Духа?»  

Що таке Церква?   

 

Народитися до нового життя 
з «води і Духа» 

Хто увірував в Ісуса Христа як свого Спасителя і прийняв особисте  

рішення бути християнином, той шукає, як це здійснити. Християн - 

ське втаємничення звершується у Святому таїнстві Хрещення, через  

яке стаємо дітьми Божими, учнями і послідовниками Ісуса Хрис- 

та — християнами. 

Христос навчає про початок нового життя як про «народження з ви- 

соти» (пор. Йо 3, 3), яке здійснюється водою та Духом (пор. Йо 3, 5). 

Святе таїнство Хрещення звершується водою та силою Святого  

Духа. У Хрещенні Бог вливає у наші серця Святого Духа і впрова - 

джує у повноту життя. 

 

Істинно, істинно кажу тобі: Коли хтось не вродиться з води 
та Духа, не спроможен увійти у Царство Боже. Що наро- 
джується від тіла — тіло, а що народжується від Духа — 
дух (Йо 3, 5-6). 

 

Своєю смертю, воскресінням та зісланням Святого Духа Христос да- 

рує нам нове життя, яке ми отримуємо в Святому таїнстві Хрещення,  

де через смерть «старої людини» стаємо «новою людиною» — «но- 

вим творінням» у Христі. «Він спас нас не ради діл справедливости, 

які ми були зробили, але з свого милосердя, купіллю відродження 

і відновленням Святого Духа» (Тит 3, 5). 

Входячи у нове життя, ми вмираємо для гріха, викорінюємо з на- 

шого життя нечистоту, чари, ворожнечу, заздрість, гнів, пияцтво. 

«Ми поховані з Ним через Хрещення на смерть, щоб, як Христос во- 

скрес із мертвих славою Отця, ми теж жили новим життям» (Рм 6, 4). 

Нове народження — це дія Святого Духа у нас. Святий Дух дарує  

нам внутрішню силу, любов, радість, мир, довготерпеливість, лагід- 

ність, доброту, вірність, тихість, здержливість (пор. Гл 5, 19-23). 
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Церква — спільнота віруючих 

Учні і Мати Ісуса Христа у день П’ятидесятниці отримали Святого  

Духа. «Вони постійно перебували в апостольській науці та єдності,  

на ламанні хліба й молитвах» (Ді 2, 42). Дух Святий і сьогодні діє 

в Церкві, приводить нових вірних, скріплює в бажанні охреститися 

і стати членом Церкви. Дає християнам силу і мужність визнавати  

свою віру в світі і діяти згідно з Євангелієм. 
 

 

Церковна парафіяльна спільнота є найкращим місцем для форму- 

вання християнина, зростання його у вірі та пізнання християнських  

правд. Парафія є найсприятливішим середовищем для підготов- 

ки до Святих таїнств Хрещення, Миропомазання, Євхаристії. Вона  

є християнською родиною, у якій новий християнин народжується,  

зростає і прямує до зрілості. Для християнина Церква є природнім  

середовищем, в якому він зростає, дозріває у вірі, знаходить під - 

тримку, черпає сили та зміцнюється. Церква є особливим місцем  

спілкування з Богом і спільнотою, де християнин отримує і дарує  

любов. Церква — це спільнота християн, в якій діє і яку провадить  

Святий Дух. 
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Через Святого Духа довершується повернення до раю і си- 
нівства та піднесення до Небесного Царства. Через Нього 
можемо Бога звати Отцем, можемо ставати учасниками 
ласки Ісуса  Христа,  зватися  дітьми  світла,  брати  участь 
у вічній прославі (Святий Василій Великий) 

 

А як настав день П’ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім 
самім місці. Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе 
подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. 
І з’явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному 
з них. Усі вони сповнились Святим Духом… (Ді 2, 1-4). 



 
 
 
 

Пресвята Богородиця — Мати всіх людей 

Про життя Пресвятої Богородиці можемо дізнатися зі Святого 

Письма та Святого Передання Церкви. Її батьками були святі Йоа- 

ким і Анна. До похилого віку вони були бездітними, але надіялися та  

просили Бога, і Він вислухав їх — у них народилася донька. 

Марія була вибрана Богом і покликана стати матір’ю Сина Божо- 

го — Господа нашого Ісуса Христа. Цю благу вістку сповістив їй  

Архангел Гавриїл (Лк 1, 26-38). 

Марія сказала: Ось я Господня слугиня: нехай зо мною станеться по  

твоєму слову! (Лк 1, 38). 

Ці слова були виявом її згоди на Божу волю. Пресвята Богородиця су- 

проводжувала Ісуса під час його проповіді, страждань, смерті, вона 

перебувала з апостолами під час вознесіння Ісуса та зіслання Святого  

Духа. По завершенні земного життя Богородиця була взята на небо. 
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Християнин — це людина, що своїм розумом визнає за 
правду все те, що Христос об’явив, а свята Церква подає до 
вірування. Тому-то перша і найважливіша річ для христия- 
нина: знати свою віру… Та цього не досить. Він мусить щиро 
полюбити й жити так, як вона наказує. Бо мертвою є віра  
такого християнина, що не має у своєму житті діл віри (Ми- 

трополит Андрей Шептицький). 

 

Ісус, вмираючи на хресті, побачивши свою матір і біля неї учня, сказав: 
«Жінко, ось син твій». А тоді й до учня мовить: «Ось матір твоя». Цими  

словами Ісус віддав своїй матері все людство за синів і дочок. Вона 

є для нас прикладом, як вірити, любити Бога і діяти згідно Його волі. 

Пресвята Богородиця є Матір’ю Христа, Матір’ю Церкви, Матір’ю 

всіх християн та нашою небесною заступницею. 
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Один чоловік говорив: «Навіщо мені ходити до церкви? 
Я так само можу молитися і вдома, і на полі, і в саду. При- 
рода є для мене храмом»! І не ходив до церкви. Якось зимо- 
вого вечора до нього завітав священик. Вони обидва сиділи 
біля печі, розмовляючи про різні справи. Але не порушува- 
ли питання присутності того чоловіка в храмі. 

Священик узяв щипці із стояка біля печі, витягнув з вогню 
один розпечений вуглик і відклав його в бік. Обидва диви- 
лися, як вуглик швидко згасав і застигав, перетворюючись 
у попелисто-сивий камінчик. Тим часом інше вугілля в печі 
горіло яскравим полум’ям. Парох мовчав. А чоловік обер- 
нувся до нього і сказав: «Наступної неділі я буду в церкві…» 



 
 

Для роздумів 

Чому Церкву називають Христовою? 

Чому важливо ходити до Церкви? 

Чому Пресвяту Богородицю називають Матір’ю Церкви? 

 
Для поглиблення теми прочитайте 

Катехизм УГКЦ «Христос — наша Пасха», пп. 91–98, 255–315. 

Знайдіть і запишіть, що Святе Письмо говорить про Церкву. Роздумайте 

над записаним: 

Мт 6, 18    

Мт 16, 17–18    

Еф 1, 22–23   

Еф 5, 25–28   

Рим 12, 3–6   

 
Для нотаток про найважливіше у цій темі 
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Молитва  

Преславна Приснодіво Богородице! Прийми молитви наші 
і донеси їх Синові твоєму і Богові нашому, щоб спас задля 
тебе душі наші. 
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