КАТЕХИЗАЦІЯ ДОРОСЛИХ
Перша Лекція
ПОКЛИКАННЯ ХРИСТИЯНИНА
отець Василь Колопельник
«Дійсно, таїнство людини знаходить справжнє вияснення тільки в
таїнстві воплочення Слова(...). Бо самий таки Син Божий, через своє
воплочення, злучивсь в певній мірі з кожною людиною.»
Другий Ватиканський Собор, «Радість і Надія», 22

▪Ця перша катехитична лекція досліджує тему християнського покликання. Вона
обгрунтовується на головних біблійнх текстах та розглядвє деякі суттєві аспекти нашої сучасної
християнської свідомості.
▪Отці парохи можуть започаткувати, якщо цього немає в парафії, уроки катехизації дорослих і
вживати цей матеріал для проведення раз в місяць катехитичного уроку. Можна додати власні
роздуми та вживати додаткові матеріали відповідно до цієї тематики.
▪Катехизацію дорослих можуть проводити в парафії також катехити парафії окремо, або разом
з отцем парохом.
▪Для ефективного проведення катехитичної лекції потрібно перечитати всі зарекомедовані
біблійні уривки та спільно обговорити никзу поставлених запитань.
Покликання християнина - це не якийсь додаток до життя людини або особистий
здобуток людської особи, а дар, який потрібно в житті відкрити. Покликання людини можна
збагнути тільки у світлі Божого Обв’явлення і так відкрити, хто ми насправді є. Коли ми
усвідомлюємо наше християнське покликання, ми приймаємо дар спасіння; дар -який
приходить через Ісуса Христа. Відчути в своєму житті те, що ми є спасенними, -це реальність
з подвійним виміром: відноситься до нашого теперішнього життя та життя, яке продовжується
у вічності.
Історія Спасіння - це історія тих подій описаних в Святому Письмі, в яких ми бачимо,
як Бог терпеливо приготовляє людство до усвідомлення, що людину тільки Він може спасти.
Спасаючи людство, Бог запрошує до сопричасня з Ним. Праведні Старого Завіту приймають
це Боже запрошення і розуміють, що воно реалізується у співпраці людини з Богом.
Через воплочення Божого Сина, Бог спасає світ і показує нам правдиву ціль нашого
життя, існування якого в світі, це тільки мить в порівняні з дійсною метою нашого існування у
вічності. Парадоксально, але наше спасіння починається тут в нашому конкретному житті.
Таким чином, Тайна Спасіння, яку Бог готовить для людства, це довгий процес, який
розпочався далеко в Старому Завіті і осягає свого повного реалізування у Таїнстві
Об’явлення Тройці у воплоченні Ісуса Христа, Богочоловіка.
Вже сотворюючи людину, Бог об’являється її. Відтак продовжує об’являтися
старозавітнім патріархам, пророкам та іншим праведникам. В усіх цих приватних об’явленнях
Бог об’являє себе, як Бог єдиний, який вболіває за ввесь людський рід і наміряє спасти його
через приготовлення для цієї мети вибраного народу. Бог об’являється як Особа, і це
становить унікальний момент у вірі старозавітнього народу. Саме в цьому суттєва різниця
між старозавітнім монотеїзмом і філософськими міркуваннями пізнішої грецької культури чи

інших політеїстичних релігій сучаних юдаїзму. Бог представляє себе як Особа вже в першій
заповіді:
«Я Господь Бог твій, нехай не буде в тебе інших богів окрім мене». (Вихід 20, 2-3)
Бог вживає, можна б сказати, певні педагогічні методи у процесі свого Об’явлення
людині. Така діяльність розвивається в етапах, серед різноманітніх обставин та історичних
періодах Старого Завіту. Це все відбувається, для того, щоб приготовити людство для
зрозуміння діяльності Таїнства Пресвятої Тройці в історії. Дві тисячі років тому Бог вповністю
об’являє людству свій таїнственний задум Спасіння у Таїнстві Воплочення Ісуса Христа:
«Багаторазово й багатьма способами Бог говорив колись до батьків наших
через пророків. За останніх же оцих днів він говорив до нас через Сина, якого
зробив спадкоємцем усього і яким сотворив віки». (Послання до Євреїв 1, 1-2)
З повнотою Таїнства Об’явлення, народжується Христова Церква, спочатку в
Єрусалимі де формується, первісна Церква юдео-християн, тобто юдеїв, які повірили
Євангелії Ісуса Христа. Ці юдеї, на чолі з апостолами увірували у відкуплення людини,
прощення її гріхів і остаточне її спасіння, яке стало можливе через смерть і воскресіння
Божого Сина. Невдовзі, формується в первісній церкві ідеал учня Христа – і кожен, хто бажає
ним бути, повинен власне, наслідувати свого Учителя. Вже в ранньому християнстві апостол
Павло говорить про наше уподібнення до Христа, і ревно до цього заохочує первісних
християн:
«Плекайте ті самі думки в собі, які були й у Христі Ісусі». (Послання до Филип’ян 2,
5)

Невдовзі, з розвитком в древньому християнстві староотцівської традиції основаної
на Апостолах, розвивається, в контексті християнського покликання, тема обожествлення
людини, як найвищий ідеал учня Ісуса Христа. Отці Церкви основуватимуть цю тему і
пов’язуватимуть її з Таїнством Воплочення.
«Слово вочоловічилося, щоб ми обожествилися». (Св. Атанасій, Слово про
Вочоловічення, 54)

Кожен християнин покликаний розпочати процес переображення себе з допомогою
Божої благодатті. Ми покликані увійти у сопричастя з Триєдиним Богом – тобто йти дорогою
обожествлення, мета якої, осягнути спільності з Богом у вічному житті. Апостол Павло
говорить про обожествленну людину, про усвідомлення цього найвищого покликання
людини, про можливість осягнення цієї дійсності, коли пише до Галатів:
«Живу вже не я, а живе Христос у мені». (Посл. до Галатів 2, 20)
Апостол Петро у своєму посланні висвітлює цей ідеал нашого покликання у світлі
Об’явлення Божого Сина такими словами:
«Бо його Божа сила дала нам усе до життя та побожности, завдяки спізнанню
того, хто нас покликав своєю славою та силою! Завдяки їм нам були даровані
цінні і превеликі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої природи...
(2 Послання Петра 1, 3-4)

Шлях обожествлення здійснюється в контексті взаємної Божої і людської дії. Бог
завжди першим бере керівну роль, а з нашого боку потрібно готовості зробити теж свій крок,
висловити бажання шукати Божої волі, і готовості виявити нашу повну згоду на заклик Божий.
Бог турбується постійно людиною, бо Він є Любов, а правдива любов ніколи не може бути
байдужою. Цю дійсність вже розуміли праведники Старого Завіту:
«Що таке чоловік, що Ти пам’ятаєш про нього, або син чоловічий, що Ти дбаєш
про нього?» Мало чим від ангелів умалив Ти його, славою й честю увінчав Ти
його. (Пс. 8, 5-6)
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В Ісусі Христі маємо доступ, за Божою благодаттю, до сопричастя з Пресвятою
Тройцею. Бог завжди діє для нашого добра, і таке добро є завжди духовного характеру. Бог
запрошує до сопричастя, адже в цьому сутність Божого приходу в історю людства. Нам дана
свобода прийняти або відкинути таке запрошення. Наша сучастність ставить перед нами
багато перешкод, які сповільняють можливості такого далекосяжного духовного бачення, тим
ким ми насправді є. Існує певний напрям між самими християнами сьогодні не торкати глибші
питання відносно людини, бо коли ми торкнули екзістенційну сторону нашого я, ми вже не
можемо залишитися тими самими, адже з цим повстає зразу питання нашої християнської
відповідальності. Саме такої дійсності багато християн бояться і власне в цьому контексті
можна класификувати питання релігійної байдужості християн. Сьогодні ми теж ризикуємо
стати майже сліпими перед найглибшими питаннями людського серця. Отці Другого
Ватиканського Собору натякнули на цю небезпеку, коли пов’язали глибші проблеми
сучасного людства з невирішиними особистими питаннями людини, які спричинюють якусь
непевність, адже все розпочинається на рівні людського серця, так бажання високих ідеалів,
як і будь-яка спрямованість до гріха.
«Справді, та незрівноваженість, яку виявляє сьогоднішній світ, пов’язується з
тим основнішим браком рівноваги, що має коріння в людському серці» (Радість і
Надія, 10)

Святе Письмо розкриває нам гідність людини і представляє нам цю глибинну тайну
відносно людини, про найглибші прагнення людського духа.
«Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже. Душа
моя жадає Бога, Бога живого... (Пс. 42, 2-3)
Святоотцівська традиція Східної Церкви в повному узгодженні висловлює те, що
через Таїнство Воплочення Слова, Бог допоміг нам зрозуміти для чого ми були сотворені, і
тому, що Слово приймає людську природу, яка є обожественна в Його Божій особі, мета
нашого існування – це увійти у співдію з Богом для нашого особистого обожествлення.
Контекст, в якому відбувається воплочення Ісуса Христа, це контекст любови Бога до
людини. А контекст в якому відбувається наше обожествлення – це контекст нашої любови
до Бога, як наступні два біблійні уривки висвітлюють:
«Бог так полюбив світ, що і Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує
в нього, не загинув, а жив життям вічним». (Йо. 3, 16)
«Люби Господа, Бога твого, всім твоїм серцем, усією твоєю душею і всією
думкою твоєю». (Мт. 22, 37)
Обожествлення – це не абстрактна думка чи якась мрія, і не відноситься тільки до
святих у небі, а радше це – реальність, яка стосується нашого теперішнього покликання
як членів Христової Церкви. Ми покликані відкрити хто ми є. Сучасна культура дає свою
оцінку про людину, але правдиву гідність людини ми знаходимо тільки коли визнаємо
біблійну правду про людину. Бажання жити глибшим духовним життям, виконуючи у
щоденному житті заповідь любови Бога і ближнього -це покликання, яке можна здійснити
тільки у Церкві, як свідомі члени Христового Тіла, яким кожен покликаний бути. Власне, в
Церкві Бог торкає кожного з нас ласкою свого Божественного життя, як про це писав один з
найвідоміших богословів двадцятого століття, Вон Балтазар. (Присутність і Думка)
Глибоко вражають слова Митрополита Андрея Шептицького в його посланні про
літургічне життя, яке він писав до священиків в першій половині двадцятого століття:
«...до життя надприродного, що дає спасіння, - є потрібний зв’язок з Христовою
Церквою.» (Послання про літургічне життя, 1934р.)
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Таке надприродне життя, яке ми покликані вести в своєму житті, це власне і є шлях
нашого обожествлення, чи, як традиційно ми називаємо, дорога нашої святості.
Декілька запитань
{Отець парох або катехит нехай заохотить учасників до кількахвилинної розмови, щоб спільно
обговорити наступні запитання}

▪Як нам, людям двадцять першого століття, розуміти суть нашого покликання в Христі,
серед так багато викликів сьогодення, які ускладнюють на газал, спосіб нашого життя?
Що потрібно робити, щоб повернутися до автентичного християнського життя?
▪Ми є свідками, сьогодні, надзвичайно швидкого поступу суспільства в багатьох галузях
наук, які торкають питання людського життя. Як нам жити згідно з євангельськими
цінностями і розуміти правдиву гідність людини?
▪Сьогодні ще й поширюється спосіб різноманітніх приватних типів ‘духовності’. Багато
християн не ходить до церкви, але продовжують про себе говорити, що вони є
релігійними. Чи можна насправді жити повнотою християнського життя не беручи участь
у Богослуженнях? Таку категорію, сьогодні кваліфікують, за терміном «непрактикуючі
християни». Зусилля Церкви полягає власне в тім, щоб наново євангелізувати саме
таких людей. Можливо це й найбільший виклик наших часів! Що потрідно робити
кожному особисто і спільно церковній громаді, щоб допомогти таким людям включитися
в нормальний ритм парафіяльного життя та участі в Богослуженнях?

Прочитати наступні уривки з Святого Письма:
1.

Старий Завіт: Покликання Авраама
Буття 12, 1-20 -Покликання Авраама
Буття 15, 1-20 -Обітниця Авраамові. Віра Авраама.
Буття 17, 1-27 -Авраам і Сара – обіцянка, закон обрізання і встановлення союзу.
Буття 22, 1-24 -Випробування у вірі. Обіцянка благословення Авраамові.

*На основі прочитаних біблійних фрагментів замислитися і обговорити наступні запитання:

▪Авраам вірний Богові серед важких життєвих обставинах. Чому він готовий до цього?
▪Віддзеркалити свій життєвий досвід у світлі повного довір’я Авраама до Бога. Коли ми
діяли як Авраам, а коли інакше?
▪Авраам вірить Єдиному Богові. Це старозавітній монотеїзм. Обговорити питання
небезпеки сучасних «ідолів». Тобто, які лиця мають модерні ‘ідоли’ сьогодні?

2.

Новий Завіт: Покликання і навернення Апостола Павла
Діянна 7, 58 -Каменування перводиякона Стефана. Присутність Савла.
Діяння 8, 1-3 -Савло переслідує церкву
Діяння 9, 1-30 -Навернення Савла
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*Продискутувати спільно головні аспекти навернення апостола Павла.

▪В яких обставинах відбулося навернення апостола Павла? Хто бере ініціативу?
▪Яку роль виконало виховання в релігійному дусі, яке Павло найперше отримав від
батьків, в його місії, як Апостола народів? Обговорити питання виховання в загальному і
особливо відповідальність кожної парафії відносно катехизації дітей, молоді і дорослих.
▪Що найбільше торкає мене з життя цього великого Апостола?

Авраам: головні риси
*Святе Письмо говорить про Авраама, як людину, яка цілковито вірить і слухає наказів Бога.
Головна картина – це зустріч і спілкування людини з Богом. Цей безпосередній послух
Богові, для Авраама означає відречення від стабільності, яку він знайшов у землі Ур.
Богословський висновок:
Єдину й остаточну безпечність та стабільність християнин повинен
шукати тільки у Бозі.
*Друга головна риса цієї біблійної картини: Бог звертається до Авраама. Бог завжди робить
перший крок, а не людина. Тому, Таїнство Об’явлення – це результат Божого бажання і Його
ініціативи, показати віддаленій від Сотворителя людині, правдиву дорогу повернення до
Нього.
Богословський висновок:
Бог – є сотворителем людини і Він постійно турбується за неї. Ісус
Христос висловлює цю правду, в притчі про пастиря, який іде шукати
заблукану вівцю. Бог ніколи не перестає бажати спасіння, навіть
найбільшим грішникам. Трагедія погялає в тім, що людина має свободу
відмовити цей дар.
*Третя ознака відноситься до характеру цієї зустрічі. Ця зустріч не відбуваєтся в абстрактних
обставинах якогось містицизму, а відбувається в усвідомленні Авраамом, що це зустріч між
Богом живим, - Богом, як Особою і людиною. Отже, йде мова про реальну зустріч.
Богословський висновок:
Християнська духовність є реальною справою. Сьогодні перед нами виклики
чисельних форм релігійностей, в яких йде мова про якусь небесну енергію, іскру
світла, початковий принцим усього, і т.д. Форми сучасного містицизму, відмінні від
духовного життя і духовності християнина, адже в контексті духовного життя
ми завжди зустрічаємо Бога як особу – це реальна зустріч, хоча й невидима і вона
відбувається у різних формах молитви, найкраща з них, коли ми вміємо глибоко
пережити Божественну Літургію.
*Четверта риса, - це встановлення союзу і обіцянка сформування Божого народу. У
відношенні до Авраама цей союз реалізується в законі обрізання. Згодом обрізання стає
умовою приналежності до єврейсього народу. В Новому Завіті з наверненням на
християнство поган, обрізання зникає і тратить своєї вагомості.
Богословський висновок
Через Святі Тайни Утаємничення, новоохрещені стають членами Церкви, та
обдаровані Божою благодаттю для плекання бездоганного духовного життя. Коли
йде мова про хрещення дитини, за розвиток в житті дитини дарів Святого Духа,
які вона отримала, відповідальні батьки і хресні батьки, а також парафіяльна
церква.
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*П’ята риса: Авраам належав до членів семітської групи народів, емігрував з південної
Месопотамії і оселився у землі Ханаан. Тому, він прибулий між своїми, тобто чужинець.
Авраам, його син Ісак і внук Яків – вважаються прародичами Ізраїльського народу.
Авраам, виявив готовість співпрацювати з Богом, і так передати Боже Об’явлення народові,
якого він очолював і своїм нащадкам.
Богословський висновок
До такої готовості, співпрацювати сьогодні в полі розповсюдження Доброї
Новини, покликаний кожен християнин, так словом, ісповідуючи перед іншими відкрито
свою віру, як і через свою добру поведінку і добрі вчинки. В цьому контексті завжди ми
повинні пам’ятати про те, що християни повинні жити як одна родина. Те, що єднає нас,
як Церкву, тобто як членів Тіла Христового – це діюча любов в житті християн.
Постать Апостола Павла:
У каменуванні перводиякона Стефана, апостол Павло (тоді ще Савло) не бере
участі, але свідомо погоджується зі злочином, як Лука пише в Діяннях: «Савло ж
погоджувався з його вбивством. І настало того дня велике переслідування Церкви, що в
Єрусалимі». (Ді 8, 1) Павло, народжений у Тарсі, має по батьках успадковане римське
громадянство, але одночасно вірно тримається традицій своїх предків. Він себе вважає
вірним фарисеєм, тобто людиною, яка вірно дотримується Божого закону. Батьки Савла
виховують його в юдействі і пізніше посилають вивчати Святе Писання до святого міста
Єрусалиму, з надією, що він стане книжником, тобто вчителем, який матиме право
пояснуювати священні біблійні книги. Савло навчається у школі славного вчителя Гамалиїла.
Після мучеництва Стефана стало зрозумілим для Савла, що між євреями є прихильники
Стефана, –люди як і Стефан, які визнають Ісуса Христа Спасителем-Месією. Савло вирішає
зробити все можливе, щоб перешкодити таким, ще досить незначним християнським
спільнотам, щоб укріплялися серед юдеїв. Отож, Савло просить у первосвященика Каяфи
уповноваження іти до провідників синагог у Дамаску і розполохати християн. На шляху до
Дамаску, у житті Савла настає зміна: Голос Христа, «Савле, Савле чому мене
переслідуєш?», з переслідувача робить Савла апостолом.
Апостол Павло – головні риси
*Навернення – щоб навернутися, потрібно радикальної зміни в житті, треба звернути увагу на
зовсім інші пріоритети, аніж ті, якими людина жила до того.
Яке саме навернення відбулося в житті Савла? Його навернення полягало в тім, що з
противника і ворога християн, за Божою благодаттю, та його власною готовістю
застановитися над сенсом свого життя у світлі почутого голосу з неба, Савло сам стає
наслідником Христа і вже як Апостол Павло, носієм Христової благовісті. В Дамаксу зустрічає
одного з учнів Христових, на ім’я Ананія, який представляє йому головні засади науки Ісуса
Христа. В Дамаксу Ананія хрестить Павла.
Богословський висновок
Навернення відбуваються постійно у світі. Часто люди переходять з одної релігії на
іншу і називають таку зміну наверненням. В нашому христиняському розумінні,
радикальне навернення настає тоді, коли нехристиянин рішає ісповідувати віру в
Ісуса Христа, як Спасителя світу і приймає Святі Тайни Утаємничення (Хрещення,
Миропомазання і Євхаристія). Але, про навернення ми говоримо і у відношенні до
самих християн, які працюють над відкиненням поганих звичок, неморальних вчинків і
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щоденно працюють над проведенням людянного способу життя. До цього покаяння
християнин покликаний кожного дня.
2. Покликання – Бог перший бере ініціативу у випадку навернення Савла. Подібно було теж з
Авраамом. Апостол Павло після навернення буде писати про себе: «...той хто вибрав мене
вже з утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю». (Послання до Галатів 1, 15)
Апостол Павло одержав від своїх батьків глибоке релігійне виховання. На основі цього, він,
як ніхто інший з Апостолів, глибоко пояснює Таїнство Божого Воплочення, пов’язючи Старий і
Новий Завіти і вислітлюючи суцільність Божого діяння в обидвох Завітах. Також він несе
вістку про Христа далеко поза Єрусалим. Цього, ніхто краще не міг зробити, як апостол
Павло.
Богословський висновок
В житті Павла, та особливо в його наверненні, існує один дуже важливий елемент,
про який ми вже згадали, а саме, релігійне виховання в родині. Родину називає
Другий Ватиканський Собор «домашньою церквою». Одним з найбільших питань
сьогодні відноситься до відповідальності в цім полі так родини, школи, як і церкви. Де
пріоритет виховання вшанований, там можна надіятися на добрі плоди, які принесуть
ті, хто в дитинстві мав щастя ідеальних прикладів, так з сімейного боку, як з боку
школи і Церкви. Тут варта пригадати зусилля, які склали матір святого Августина,
свята Моніка, чи Софія Шептицька, матір митрополита Андрея у вихованні та
плеканні духовності своїх синів.
Закінчення:
В контексті теми покликання ми повинні звернути увагу на те, що його потрібно розвивати,
над ним старанно працювати. Митрополит Андрей в багатьох з своїх послань пише про
необхідність Цекрви у кристалізуванні християнського покликання. Найбільше Митрополит
акцентує на автентичне літунгійне життя християн, адже шлях убожествлення реалізується в
усвідомленні нашої приналежності до Церкви: «Участь у церковному Богослуженні є
найголовнішим джерелом надприродного життя». (Послання про літургічне життя, 1934р.)
Застановімся:
1. Не може існувати правдиве християнське життя без участі в Богослуженнях Церкви.
Четверта заповідь пригадує нам, що кожної неділі треба брати участь в Божественній
Літургії. Існують випадки, де хтось абсолютно залежний від працеводавця, який вимагає від
своїх працівників працювати в неділю. Тільки у такім випадку хтось може бути оправданим,
якщо така людина вияснить своє становище своєму парохові та разом знайдуть вихід, як
саме заповнити таку прогалину молитвою і в яких обставинах. Той, хто належить до такої
категорії, повинен старатися взяти участь у щоденній Службі Божій раз в тиждень, якщо це
можливо в його парафії.
2. Всі спільно, священик і парафіяни, повинні старатися в своїй парафії заохочувати тих, які
не звикли ходити до церкви, щоб включитися до життя парафіяльної спільноти.
3. Тому, що остаточна ціль нашого членства в Церкві – це, шлях убожесвтлення, парафіяни
спільно повинні працювати над зрозумінням заповіді любови Бога і ближнього в своїм житті.
Якщо ми любимо християнською любов’ю інших, а не заради якогось інтересу, ми своєю
поведінкою освячуємо парафіяльну спільноту і її оздоровляємо. Тому, заповідь любови
ближнього, особливо вимагає від нас сміливо вживати всі засоби, щоб допомогти кожному,
кого ми знаємо, зрозуміти неоцінений дар християнського життя.
*При використанні матеріалу просимо посилатися на www.stamforddio.org/Catechesis.htm
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