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Тема 5. Навернення — покаяння 
Що таке навернення? 
Які наслідки  покаяння?   

Що допомагає нам відкрити наше серце для Бога? 

 
Покайтесь і віруйте 

 

Людина не може спасти себе сама. Господь став людиною, щоб 

її спасти. Спасіння неможливо «заслужити» чи «випросити». Христос  

подарував нам спасіння. Ми вже спасенні. Відповіддю на дароване  

Ісусом спасіння є наша віра, навернення і покаяння. 
 

Сповнився час, і Царство Боже близько; покайтеся і вірте 
в Євангелію (пор. Мр 1, 15). 

 

Божа любов і доброта провадить нас до покаяння і до навернення  

(пор. Рим 2, 4). Відчуваючи Божу любов і опіку, слухаючи Його 

слово, звернене до нас, відповідаємо нашою вірою і наверненням.  

Навернутися означає повернутися до Бога, повернути з хибної 

дороги. 

Навернення — це впевненість, що Бог безмежно любить нас і що 

Ісус Христос — наш єдиний Господь і Спаситель. Тепер ми вільні від 

усякого засуду, тепер ми — спадкоємці Царства Божого. 

Навернутися означає цілковито довірити Богові своє життя, 

дозволити Йому чинити у нашому житті те, чого хоче Він. Це наше: 

«Нехай буде воля Твоя, Господи!». 
 

Переміна способу життя 
 

Навернення — це новий спосіб сприйняття Бога, світу, себе самих.  

Апостол Павло каже: «Перемінюйтесь оновленням вашого розуму» 

(пор. Рим 12, 2), бо «… коли хтось у Христі, той нове створіння. Старе  

минуло, настало нове» (2 Кор 5, 17). Коли покаємося — зміниться 

наше життя, наші думки та вчинки, сприйняття себе та інших. 

Навернення є духовним зростом, переходом із темряви до світла  

(пор. 1 Пт 2, 9). Приходимо до Бога з усіма нашими немочами, схиль- 

ностями, недосконалостями і Господь освітлює й перемінює нас. 
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Навернення — це не лише відречення від гріха, і не лише життя 

згідно моральних норм і Божих Заповідей, це щось набагато більше. 

У наверненні ми приймаємо Божу благодать, яка робить нас дітьми 

Божими і спадкоємцями Його Царства. 

Отже, навернення полягає в тому, що ми вручаємо Богові своє зра- 

нене життя і отримуємо життя в Бозі — в радості, мирі, справедли- 

вості і надії. Саме через Хрещення ми отримуємо нове життя, стає- 

мо дітьми нашого Творця і Спасителя. 
 

Тому ти вже не раб, а син; а коли син, то спадкоємець за- 
вдяки Богові (Гал. 4, 7). 

 

Святе Письмо розповідає, як перемінилося життя людей, котрі пізна- 

ли і увірували в Ісуса Христа. Так Савло, котрий переслідував хрис- 

тиян, став апостолом народів, ревним проповідником і місіонером  

Воскреслого Христа, за якого згодом віддав своє життя (Ді 9, 1-30). 

Навернення — це переміна, нове народження, яке походить з Бо- 

жої ініціативи, але, водночас, є особистим рішенням людини. 

 

Відкрити двері свого серця 
 

Покаяння є переміною всього життя, наверненням до Бога усім на- 

шим серцем, відверненням від зла, припиненням гріховних вчинків, 

щирим розкаянням за них і постановою надалі діяти згідно Божої  

волі. Це бажання і постанова змінити своє життя, надія на Боже ми- 

лосердя і благодать з проханням: «Наверни нас, Господи, до себе,  

і ми повернемось» (Пл Єр 5,21). 

Навернення — це благодать Божа. Бог перший виходить нам назу- 

стріч. Ісус хоче прийти у нашу спільноту, наш дім, у глибини нашого 

серця, щоб осяяти і перемінити усе наше життя. Він не вривається  

через силу, а входить тільки тоді, коли ми добровільно Йому відчи - 

нимо двері нашого серця: «От стою при дверях і стукаю: як хто почує  

голос мій і відчинить двері, увійду до нього» (Одкр 3,20). Відкривши 

Йому двері свого серця, розділяємо з Ним повноту нового життя 

в Бозі. Віра змінює наше життя і веде до навернення. 

 
 

 
Один відомий художник показував учням свою останню  
картину. На ній був зображений Ісус, Який стукає до две- 
рей будинку. Один з учнів зауважив, що двері без клямки. 
На що вчитель відповів: «Двері, у які стукає Ісус, неможли- 
во відчинити ззовні. Вони відчиняються тільки зсередини». 

Господь не розчарує того, хто ризикує, і якщо він зробить 
маленький крок назустріч Ісусові, то відкриє, що Господь 
чекає на нього з відкритими обіймами. Прийшов час ска- 
зати Ісусові Христові: «Господи, я дав себе обдурити, тисячі 
разів утікав від твоєї любові, але тепер стою тут, щоб від- 
новити завіт з Тобою. Ти потрібний мені. Спаси мене зно- 
ву, Господи, прийми і обніми мене». Якщо ми загублені, 
то повернення до Нього наповнює нас радістю! Наголошую 
ще раз: Бога ніколи не стомлює прощення, це нас стомлює 
просити прощення. Той, який заохочує нас прощати «до 
сімдесяти раз по сім» (Мт 18, 22), дав нам приклад: Він 
прощає сімдесят раз по сім. Знову і знову бере нас на свої 
плечі. Ніхто не може відібрати в нас гідність, яку нам дає 
ця безмежна і непохитна любов. Він з ніжністю, яка ніко- 
ли не розчаровує і завжди повертає радість, дозволяє нам 
підняти голову й почати все спочатку. Не втікаймо від во- 
скресіння Ісуса, ніколи не визнаваймо себе переможени- 
ми, незалежно від того, що діється. Немає нічого величні- 
шого від його життя, яке спонукає нас йти вперед! (Радість 

Євангелія, п. 3) 
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Коли хтось не вродиться з висоти, не бачити йому Божого 
Царства (Йо 3, 3). 



   

 
Для роздумів 

Що означає «покаятися і навернутися до Бога» ? 

Що віддаляє мене від Бога? 

Що допомагає мені відкритися на Божу любов? 

 
Для поглиблення теми прочитайте 

Катехизм УГКЦ «Христос — наша Пасха», пп. 780–782. 

 
Для нотаток про найважливіше у цій темі 
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Молитва  

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все 
наповняєш. Скарбе дібр і життя подателю, прийди і вселися 
в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі 
наші. 
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