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Шляхи, якими іти протягом Року Милосердя

ЯК НАМ ЖИТИ З БОГОМ, ЯК СВОБІДНІ ЛЮДИ?

“І пізнаєте правду, і правда визволить вас.”
Іван 8:32

Нещодавно, ми, як нація відзначили День Незалежності. Для багатьох із нас можливо це був спільно 
проведений час  у родинному колі чи у колі друзів, час відпочинку на природі, чи у приємному 
товаристві. Однак, ми неодноразово чуємо, що свобода не є безкоштовною. Власне цей радісний 
святковий час ми завдячуємо предкам, які віддали своє життя у боротьбі за Незалежність для нас.

Тому у нашому християнському житті, нам слід також пам’ятати, про те, що наша свобода була куплена 
восокою ціною Христової жертви на хресті. Адже, Ісус Христос визволив нас від гріха через свої 
Страждання, Хрест та Воскресіння.

У цей Ювілейний рік Божого Милосердя, ми постійно відкриваємо шляхи якими нам слід жити з Богом, 
як вільні люди. Кожен з нас може ідентифікувати себе із стремлінням бути свобідною, незалежною 
особою. Дивлячись на себе у правдивому світлі, усвідомлюємо свої провини. Однак, ми не були створені 
для гріха. Ми були створені Богом на Його образ.

У нашому християнському житті, у хвилини навернення, ми отримуємо нову природу, звільнену від 
гріха. Бути вільним від гріха означає, поставити Гопода Ісуса у центрі свого життя та вже більше не бути 
обтяженим гріхом. Нам дано силу через Святого Духа, перемагати гріх у нашому житті.

Як вільні особи в Христі, ми – покликані бути прикладом для інших. Ми – покликані не задовільняти 
власну волю, але волю Господню.  Спасіння у Христі є основою, добра праця – плодом, а наша добра 
праця – частиною Божого плану. Як християни, ми повинні свідчити загубленому світові та бути 
прикладом і благословенням для інших у наших родинах, зокрема, для наших дітей, а також у наших 
спільнотах, парафіях, школах, у місцях праці та у прекрасній країні, якою є Сполучені Штати. Нам слід 
пам’ятати, що Бог дає нам свобідну волю для того, щоб ми обирали любов наших ближніх та робили для 
них діла милосердя. 

Наша молитва:
Помолімося до Господа за наш Богом бережений народ, за правління, за наші міста та за вірних, що 
живуть у них.

Наша постанова:
Нехай наше життя буде сповнене добрих прикладів для інших, щоб ми позитивно відповідали на потреби 
інших та чинили діла милосердя для інших!


