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У багатьох із нас є брати і сестри, – рідні, двоюрідні, троюрідні. З одними ми бачимося 

частіше, з іншими рідше, але так чи інакше знаємо про них.  

Як відомо, невдовзі після того, як Ісус розпочав Своє земне служіння, до Нього почали 

приходити багато людей. Кожен хотів почути Його, на власні очі побачити, як Він 

зцілює немічних та хворих. Якось Ісус прийшов до одного міста і там зцілив чоловіка, 

одержимого нечистим духом. Чоловік  постійно щось голосно вигукував, трясся, 

поводився дуже дивно. Люди боялися його  і оминали.  Ісус, наділений божественною 

силою, вигнав нечистого духа з одержимого і той вмить одужав, змінився цілковито. 



Подиву людей, які були свідками цього дива, не було меж. Згодом до Ісуса прийшло 

стільки людей, що їх годі було полічити. 

У людському натовпі були також Ісусова мати Марія та Його двоюрідні і троюрідні 

брати. У той час люди, зазвичай, нерідко називали братами і сестрами не лише рідних 

братів і сестер, але також інших родичів.  Ісусова мати часто бувала поруч із Ним під 

час Його подорожей. Вона уважно слухала Його слова і зберігала їх в своєму серці 

Його слова, роздумувала над ними. Так само повинні робити і ми нині – не бути 

байдужими до слів нашого Спасителя, з радістю слухати їх і приймати всім серцем.  

Люди, котрі прийшли до Ісуса,  думали, що Його матері і братам належиться 

виняткова увага. Тому вони, прагнучи звернути Його увагу до них, сказали Йому: «Ось 

мати твоя і брати та сестри Твої». Їм здавалося, що Ісус, так як це часто роблять люди, 

спілкуватиметься спершу зі Своїми родичами. Натомість цього не сталося, навпаки, 

Ісус промовив дивні для присутніх слова: «Хто моя мати і брати мої? Хто волю Божу 

чинитиме, той Мені брат, і сестра, і мати».   

Цими словами Він наголосив на тому, що ми, насамперед, повинні любити Бога всім 

серцем і всіма силами, любити і шанувати Боже Слово. Далі нам слід любити 

ближнього, як самого себе. Але не тільки це мав на увазі Ісус. Він хотів навчити людей 

розумінню того, що всі віруючі є членами однієї великої Божої родини, між ними Бог 

запровадив особливі взаємини, сповнені правдивої любові. Тому віддавна в Церкві 

Христовій віруючі звуть одне одного – братами і сестрами у Христі.  Завдяки Богові 

Церква є нашим другом домом, парафіяни – нашою дорогою родиною. Ми 

допомагаємо одне одному, молимось одне за одного. Як це чудово знати, що в тебе є 

брати і сестри по цілому світі! Дякуємо нашому Богові за наших братів і сестер у 

Христі, за нашу велику і чудову родину!  

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Прочитайте уважно текст з Марка 3:31-35.  

2. Назвіть імена своїх рідних, двоюрідних і троюрідних братів і сестер. 

3. Назвіть імена своїх друзів з Недільної школи. 

4. Чому за Ісусом ходили так багато людей? 

5. Яке лихо спіткало чоловіка, котрого зцілив Ісус? 

6. Що міркували люди про матір та братів Ісуса? 

7. Як Його земна мати Марія шанувала Його та Його навчання? 

8. Кого Ісус назвав Своїми братами і сестрами? 

9. Як віруючі в Церкві звуть одне одного? 

10. Хто є Батьком великої родини християн? 

11. Як віруючі повинні піклуватися одне про одного? 

12. Кому ми повинні дякувати за нашу чудову родину у Христі? 


