
Дорог� друз�, я хот�в би процитувати слова апостола Павла з Послання до Римлян 12: 1-2:
«Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, - пов�ддавайте ваш� т�ла на жертву живу,
святу, приємну Богов�, як розумну службу вашу, � не стосуйтесь до в�ку цього, але
перем�н�ться в�дновою вашого розуму, щоб п�знати вам, що то є воля Божа, - добро,
приємн�сть та досконал�сть». 

Сьогодн� я хочу поговорити про Заклик Бога. Ми знаємо, що в євангельських �стор�ях були
люди, як� хот�ли сл�дувати за Ісусом, але коли Ісус сказав їм, в�д чого їм доведеться
в�дмовитися, вони засмутилися � п�шли. Апостол Павло дає нам практичн� поради про те,
як служити Господу, � ця порада стосується не т�льки одн�єї частини нашої особистост�, але
� вс�єї нашої особистост� - нашого розуму, нашої душ�, нашого т�ла. В�н каже нам, що
Святий Дух живе в нас, � ми - Його храм. Сам Ісус, який прийшов на землю � служив Богов�
як людина, є прекрасним прикладом цього. Слава Його Імен�! 

Я хот�в би навести вам приклад - щоб побудувати храм, вам потр�бн� арх�тектор �
�нженери, як� завершать роботу своїм розумом, руками � своїм ентуз�азмом. Т�льки п�сля
завершення роботи храм може стати священним м�сцем для молитов � поклон�ння. Однак,
церковна служба � традиц�йне служ�ння - це не служ�ння Богу, так як служ�ння Богу має
в�дбуватися щодня, нав�ть у вих�дн� та святков� дн�, де б ми не знаходилися, вс�єю нашою
душею, вс�м нашим розумом, вс�м нашим серцем! І на зак�нчення я пропоную вам
помолитися разом: «Господь Ісус Христос, ми славимо Тебе � дякуємо Тоб� за Твою жертву �
за особливий Заклик, який у Тебе є для нас. 

Дякуємо за те, що ми можемо служити Тоб� сьогодн� � д�литися Твоїм Словом �
пропов�дувати про Твою Свят�сть, Твою Велич, Тв�й Заклик � Твоє Спас�ння! Господи, хвала
Тоб�! Прошу Тебе, Господь, благословити вс�х, хто нас слухає, хто чує, хто розум�є � хто
в�дпов�дає на Тв�й Заклик. Я молюся в Ім'я Отця, Сина � Святого Духа! Ам�нь! Дякую вам
вс�м, � я бажаю вам всього найкращого. Будьте благословенн�!» 
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