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Слова мудрості: «Якщо хтось із вами чинить неправильно, ви чиніть правильно — любіть його«Якщо хтось із вами чинить неправильно, ви чиніть правильно — любіть його».».
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Свято подяки Свято подяки 
БоговіБогові

У        неділю, 12 жовтня, в Івано-Франківську в домі молитви християн віри 
євангельської у рамках відзначення Всеукраїнського дня подяки Бого-
ві відбулося велелюдне свято. Своєю присутністю шану і вдячність 

Господу виявили понад 1000 жителів міста й області.
Усі промови, пісні, вірші і свідчення закликали завжди дякувати Господу за всі 

вияви Його любові до нас. А ще – задуматися над тим, яке місце займає Творець 
неба і землі у нашому житті, чи є Він нашим особистим Господом і Спасителем.

У своїх проповідях пастор-євангеліст Івано-Франківської церкви ХВЄ 
Геннадій Ліптуга, директор Івано-Франківської християнської місії милосердя 
«Добрий самарянин» Олег Карпюк, старший пресвітер Івано-Франківської 
області єпископ Юрій Веремій наголошували на необхідності визнання Бога 
і Його заповідей пріоритетними в житті кожної людини, на невідворотності 
дії духовних законів і відповідальності кожного з нас за шлях, який ми 
обираємо.

Дорогі браття і сестри,
 шановні співвітчизники! 

Україна, як і більшість країн Європи,  
переживає демографічну кризу. Відтворення 
населення забезпечується лише наполовину,  
країна відчутно старіє. Такий стан речей є 
духовно-моральною проблемою і становить 
реальну загрозу національним інтересам 
і безпеці нашої держави. В середньому в 
Україні половина вагітностей закінчуються 
абортами — вбивством ненароджених дітей 
в лоні матері. Внаслідок цього за 12 років не-
залежності держава фактично втратила 8,5 
мільйона громадян. Кожна п’ята подружня 
пара безплідна, а причиною безпліддя у 60% 
випадків є ускладнення після аборту.

Протягом всієї історії українському на-
родові були притаманні родинні цінності; 
створення сім’ї, народження і гідне вихован-
ня дітей вважалися одними з найважливіших 
обов’язків людини. Нині на противагу цим 
цінностям прийшли інші — матеріальний 
добробут і свобода самореалізації. Якщо 
раніше у суспільній свідомості права людини 
нерозривно поєднувалися з її обов’язками, то 
тепер для багатьох цей зв’язок втратився.

Ми не проти свободи самореалізації, 
бо Сам Господь створив людину за Своїм 
образом і наділив її свободою, не проти 
матеріального добробуту, бо це Боже бла-
гословення. Але духовні, а не матеріальні 
цінності повинні становити основу світогляду 
людини, бо людина покликана до існування 
не заради тимчасових земних благ, а за-

ради блаженного вічного життя з Богом. 
Свобода людини нерозривно пов’язана з 
відповідальністю. Людина не може ігнору-
вати суспільних потреб і заради егоїстичних 
забаганок відкидати обов’язки. Саме тому 
захист життя ненародженої дитини, від-
родження сімейних цінностей і, як наслідок, 
— вихід з демографічної кризи є загальною 
справою, посильну участь в якій мають брати 
всі члени суспільства.

Загальновизнаним є право людини на 
життя. Воно закріплене і Божими запові-
дями, і міжнародним правом, і Конституцією 
України. Але християнські Церкви України 
вкотре наголошують, що право на життя по-
винно поширюватися на кожну людину, а не 
тільки на  вже народжену. Церква визнає, що 
життя кожної людської особи починається з 
моменту зачаття, а тому штучне перериван-
ня вагітності — це вбивство беззахисної  лю-
дини. Плід в утробі матері — не один з органів 
її тіла, а жива людська істота, яка, як і інші 
люди, має право на захист свого життя з боку 
суспільства і закону. У момент народження 
змінюється стан, а не сутність дитини, а 
тому важко зрозуміти, чому суспільство і 
закон засуджують жінок, які вбивають ново-
народжених немовлят, у той час, як вбивство 
ненароджених дітей вважається і законним, 
і суспільно виправданим.

Особливе обурення викликає той факт, 
що в Україні узаконено використання так 
званих «людських зародків» — тіл вбитих 
шляхом аборту немовлят. Тільки зневагою 

до гідності людини можна пояснити факт, що 
вбиту дитину певні представники медичного 
бізнесу розглядають, як сировину для медич-
них та косметичних препаратів. Це створює 
навколо акту аборту атмосферу схвалення 
та дозволеності, яка ризикує перерости у 
справжній виробничий інтерес.

Проблема вбивства ненароджених дітей 
нерозривно пов’язана з кризою сім’ї, бо най-
частіше мотивом аборту є бажання уникнути 
соціальних проблем. Християнська Церква 
розглядає сім’ю як природний і первинний 
інститут суспільства, який базується на 
добровільно укладеному і благословенно-
му Богом союзі чоловіка та жінки. Сім’я 
відіграє виняткову роль у справі виховання 
людини і становлення здорового повно-
цінного суспільства. Ми глибоко переконані, 
що в разі деградації сім’ї як соціального 
інституту обов’язково відбудеться і занепад 
українського суспільства, яке втратить само-
бутність та ідентичність.

Як запобігти суспільній катастрофі? На-
самперед треба усвідомити, що ні держава, 
ні політичні чи громадські об’єднання, ні інші 
соціальні інститути не зможуть самотужки 
подолати проблеми знецінення життя люди-
ни. Це під силу зробити тільки всім разом.

Тому християнські Церкви України, як не-
від’ємна частина суспільства, висловлюють 
бажання спільно працювати в питаннях 
захисту життя людини і відродження сім’ї. У 
зв’язку з цим ми підтримуємо ідею створення 
Всеукраїнського міжконфесійного комітету 
захисту життя людини, у роботі якого мо-
жуть брати участь не тільки християни, а 
й представники ісламу та юдаїзму, які поді-
ляють з нами погляд на суспільні проблеми. 
Організація і робота такого комітету може 
стати прикладом об’єднання людей з різними 
поглядами заради досягнення спільної мети.

Ми звертаємося до парламенту і уряду 

України з проханням переглянути чинне 
законодавство, яким регулюється питання 
штучного переривання вагітності. Звертаємо 
увагу на суб’єктивність визначення підстав 
для аборту — так званих «соціальних та 
медичних показників», під якими можна 
розуміти практично будь-які причини. 

Покликання держави — забезпечувати 
гідний рівень життя своїх громадян. Тому 
звертаємося до законодавців з проханням 
посилити соціальний захист та опіку сімей у 
питанні народження й виховання дітей, ак-
тивно пропагувати збільшення кількості дітей 
в сім’ї, підтримувати багатодітні сім’ї.

Звертаємося до лікарів, особливо хрис-
тиян, із закликом не тільки самим не робити 
абортів, але й сприяти усвідомленню того, 
що аборт — це дітовбивство і шкідлива для 
організму жінки дія, яка може призвести до 
непоправних наслідків. 

Церкви, які ми представляємо, рішуче 
протестують проти комерційного викорис-
тання вбитих через аборт дітей (так званого 
«абортивного матеріалу»). Просимо Верхо-
вну Раду внести до законодавства відповідні 
зміни. Ми вважаємо неприйнятними будь-які 
дії, у тому числі і способи штучного заплід-
нення, наслідком яких є знищення плоду або 
його комерційне використання.

Звертаємося до вчителів і лікарів із закли-
ком сприяти підготовці молоді до подружнього 
життя та відповідального батьківства, пере-
конувати, що вбивство ненародженої дитини 
не може бути способом вирішення проблем. 

Звертаємося до політиків, діячів науки 
і культури, журналістів із закликом вико-
ристати свій вплив на суспільство для того, 
щоб захистити життя ненароджених дітей. 
Звертаємося до власників і працівників ЗМІ, 
які часто використовуються для поширення 
культу насильства, брутальності, сексуальної 
розбещеності, що провокує безладні статеві 

ЗВЕРНЕННЯ 
християнських Церков України 

до держави та українського народу

зв’язки, жорстокість та злочинність, призво-
дить до небажаної вагітності, з проханням 
пам’ятати про відповідальність за результати 
своєї праці. Свобода слова і самовираження 
повинна поєднуватися з відповідальністю за 
них. Євангеліє попереджає, що відповідатиме 
за гріх не тільки грішник, але й той, хто спо-
кусив його до гріха, тому просимо власників 
і працівників ЗМІ робити все можливе, щоб 
нові способи суспільної комунікації не става-
ли новими засобами поширення у світі зла.

Ми переконані, що кожна людина має 
невід’ємне право на життя з моменту за-
чаття до природної смерті, а сім’я, як благо-
словенний Богом союз чоловіка та жінки, а 
також дитина — плід їхньої любові мають 
величезну цінність і потребують всебічної 
охорони і опіки. Тільки спільними зусиллями 
всіх суспільних інституцій ми зможемо подо-
лати труднощі становлення українського сус-
пільства, збудувати його на міцних духовних 
основах, зробити його здатним захистити 
життя кожної людини і дати їй можливість 
для гармонійного розвитку.

Нехай Господь Бог допоможе нам у цій 
добрій справі!

Василь РАЙЧИНЕЦЬ, старший єпископ 
Союзу Вільних Церков Християн Євангель-
ської Віри України. Володимир, митропо-
лит Київський і всієї України (УПЦ МП). 
Володимир КРУПСЬКИЙ, президент УУК 
Церкви Адвентистів Сьомого Дня. Григорій 
КОМЕНДАНТ, голова Всеукраїнського Союзу 
об’єднання євангельських християн-бап-
тистів. Леонід ПАДУН, старший єпископ 
Української Християнської Євангельської 
Церкви. Любомир, верховний архієпископ 
УГКЦ. Маркіян ТРОФИМ’ЯК, заступник 
голови Конференції римо-католицьких 
єпископів України. Михайло ПАНОЧКО, 
єпископ Церкви Християн Віри Євангель-
ської України. Філарет, патріарх Київський 
і всієї Руси-України.
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Оголошення на дверях університетської аудиторії: 
«Залік з наукового атеїзму переноситься на 26 грудня 

у зв’язку зі святом Різдва Христового».

Євангеліє дуже глибоко проникло в наше життя. Біблійні поняття і цитати 
розчинилися в побуті навіть невіруючих людей. Досить того, що сучасне 
літочислення ведеться від Різдва Христового, а етимологія сьомого дня 

тижня, неділі, заводить нас до відомих новозаповітних подій. Часто ми чуємо 
від вчителів і викладачів: «Це треба знати як «Отче наш». При цьому мається 
на увазі, що знати треба дуже добре, напам’ять. І хоча в сучасному суспільстві 
небагато хто може похвалитися завченим текстом цієї молитви, вираз, що 
дійшов до нас з дореволюційних часів, використовується повсюдно.

Це далеко не єдиний приклад. Значно частіше люди, самі того не відаючи, 
цитують слова Ісуса, записані в чотирьох канонічних Євангеліях. Однак при цьо-
му їх смисл буває перекручений настільки, що вони набувають значення проти-
лежного до первісного або вживаються в абсолютно недоречних ситуаціях.

Усім відомий вираз «не хлібом єдиним живе людина». Як правило, його 
використовують, щоб підкреслити духовне наповнення дій, які ми виконуємо. 
Однак буває й так, що ці слова наводяться в дослівному значенні, наприклад, 
коли на обідньому столі, окрім хліба, є ще й м’ясо. 

Само собою зрозуміло, що це висловлювання не може існувати без свого 
оригінального закінчення: «Не хлібом самим буде жити людина, але кожним 
словом, що походить із уст Божих» (Мт. 4:4). Тільки так стає зрозуміло, що 
ж насправді мав на увазі Ісус.

Не раз ми чули: «Хто прийде до нас з мечем — той від меча загине». Своїм 
корінням цей вираз сягає Нового Заповіту, однак, трохи перефразований, він 
набув кровожерного змісту, який взагалі в нього не вкладався. У Біблії читаємо 
наступне: «Тоді промовляє до нього Ісус: «Сховай свого меча, бо всі хто 
візьме меча, — від меча і загинуть» (Мт. 26:52).  «Коли хто мечем убиває, 
— такий мусить сам бути вбитий мечем!» (Об. 13:10). Ісус говорить нам про 
те, що насилля породжує тільки насилля.

Характеристика «не від світу цього» щодо людини має негативне забарвлен-
ня. Мається на увазі, що в цієї людини не все гаразд із головою. Новозаповітний 
вираз набув невластивого йому значення. Стверджуючи, що «Моє Царство 
не із світу цього» (Ів. 18:36), Ісус має на увазі лише те, що Він є не земним 
Царем, а Небесним.

Чотири Євангелія дали світові дуже багато слів і виразів, які використо-
вуються сьогодні в різних значеннях. Це «поцілунок Юди», «вмити руки», 
«камінь спотикання», «нести свій хрест», «заблудла вівця», «омине мене 
ця чаша», «нема пророка у своїй вітчизні» і т. д. Це ще раз засвідчує, що в 
Новому Заповіті зосереджена велика мудрість.

А як щодо релігії, яка відповідала 
б нашим бажанням? Релігія без 
відчуття вини, без вимог, без 

нагромадження набридливих «можна» 
і «не можна». Такі варіанти існують, 
але невже можна вибирати релігію 
тим самим способом, що й морозиво 
або шампунь?

Різні голоси намагаються приверну-
ти нашу увагу. Скажімо, чому ми пови-
нні вважати Ісуса вищим за Магомета 
чи Конфуція, Будду чи Джозефа Сміта? 
Та й взагалі, невже не всі дороги ведуть 
до раю і хіба не всі дороги однакові? 

Правда в тому, що не всі релігії 
ведуть до небес, як і не всі дороги од-
наково добрі.

Ісус — єдиний, Хто переміг смерть! 
Магомет, Конфуцій  та інші досі ле-
жать в могилах, і тільки Ісус вийшов 
з гробу на третій день після смерті на 
римському хресті. Той, Хто зміг пере-
могти смерть, безумовно, заслуговує 
на нашу увагу.

Докази воскресіння Христа незапе-
речні. Передусім, це понад п’ять сотень 
очевидців воскресіння — а це багато! 
Твердження 500 людей неможливо 
проігнорувати. Доказом є також по-
рожня гробниця — вороги Ісуса могли 
б легко зупинити будь-які розмови про 
воскресіння, продемонструвавши Його 
мертве тіло, але в них його не було! 
Гробниця була порожня! Можливо, 
тіло вкрали Його учні? Навряд. Щоб 
запобігти цьому, гробницю ретельно 
охороняли озброєні солдати. Беручи 
до уваги, що під час арешту і розп’яття 
Христа Його учні в страху розбіглися, 
просто неймовірно, щоб ця група 
наляканих рибалок виступила проти 
вишколених професійних воїнів. Факти 
такі, що воскресіння Ісуса неможливо 
заперечувати!

Будь-хто, кому підвладна смерть, 
вартий уваги. Ісус довів Свою владу 
над смертю, тому треба дослухатися 
до Його слів. А Він каже, що є єдиною 
дорогою до спасіння (Ів. 14:6). Він не 
просто одна з можливих доріг, Він 
— єдина дорога!

І Він говорить: «Прийдіть до Мене, 
усі струджені та обтяжені, — і Я вас 
заспокою!» (Мт. 11:28). Наш світ жор-
стокий, і життя наповнене труднощами. 
Більшість із нас відчули це на собі. То 
чого ви бажаєте? Кардинальних змін 
чи просто культу? Живого Спасителя 
чи одного з мертвих «пророків»? Іс-
тинну віру чи марних ритуалів? Ісус 
— не один з можливих варіантів, Він 
— єдиний варіант!

Правильна віра — в Ісусі, якщо ви 
шукаєте прощення гріхів (Дії 10:43). 
Правильна віра — в Ісусі, якщо ви 
бажаєте повних змісту стосунків з 
Богом (Ів. 10:10). Правильна віра — в 
Ньому, якщо ви прагнете до вічного 
дому на небесах (Ів. 3:16). Повірте 
в Ісуса Христа як свого Спасителя 
— і ви не пожалієте! Повірте, що Він 
може простити ваші гріхи, — і ви не 
розчаруєтеся!

Помоліться, але пам’ятайте, що 
сама молитва не приведе до спасіння, 
спасає тільки віра в те, що Ісус Христос 
забезпечив прощення гріхів. Молитва 
— просто вираження того, що ви вірите 
в Бога і дякуєте Йому за те, що Він за-
безпечив вам спасіння. 

«Боже! Я знаю, що згрішив перед 
Тобою і заслуговую на покарання. 
Але Ісус Христос зазнав призначеної 
мені кари, щоб через віру в Нього я 
міг бути прощений. Я відвертаюся 
від свого гріха і вірю, що Ти — моє 
спасіння. Дякую Тобі за милість до 
мене і прощення гріхів. Амінь!».

Сьогодення ставить перед нашим 
суспільством вимогу утвердження 
паритетності між жінками і чолові-

ками, подолання стереотипів щодо ролі 
чоловіка в суспільстві та сім’ї.

Поряд із соціальною, громадською, 
професійною і творчою самореалі-
зацією, на жаль, чоловіки не завжди 
реалізуються як батьки. Проте батько 
потрібен дітям нарівні із матір’ю – як 
вихователь, захисник родини, носій 
віковічних родинних традицій. Тому 
актуальним і доцільним є підвищення 
статусу повноцінної сім’ї та ролі в ній 
чоловіка.

Одним з основних факторів, який 
негативно впливає на морально-етичне 
становище у сім’ї, є фактор відсутності 
чоловіка в житті родини та вихованні 
дітей зокрема. Переважно чоловіки 
не мають зі своїми дітьми теплих вза-
ємин «від серця до серця» і не беруть 
активної участі у виховному процесі. Це 
відбувається не тільки через фізичну 
смерть або розлучення, але і через 
небажання або неспроможність бути 
свідомим, відповідальним та зацікавле-
ним батьком. Чоловік через відсутність 
здорового самоусвідомлення себе як 
батька став «слабкою ланкою» в родині 
та суспільстві. Це має негативний вплив 
як на дітей, так і на чоловіків.

Як наслідок, сьогодні в Україні 
маємо сотні тисяч безпритульних дітей 
при живих батьках; зростаючу дитячу 
злочинність; підростаюче покоління 
з низькою самооцінкою. У кризових 
групах – алкоголь, наркоманія, БМЖ, 
ВІЛ/СНІД переважний відсоток станов-
лять чоловіки.

Наголошуємо, що переважна біль-
шість соціальних хвороб сучасного сус-
пільства є нічим іншим, як наслідками 
відсутності батька в житті родини. Ми 

«Взаємне знання один про одного сприяє розвитку діа-
логу між конфесіями», – сказав Олександр Саган, 
голова Держкомнацрелігій України, виступаючи з 

вступною доповіддю на круглому столі в Інституті філософії 
ім. Г. С. Сковороди. Понад 60 учасників зібралися 23 вересня 
у Києві обговорити тему «Визначальні принципи оптимізації 
міжконфесійних відносин: теоретичний і практичний виміри», 
а також обговорити наслідки святкування 1020-ліття хрещення 
Київської Русі.

Організаторами заходу виступили Державний комітет у 
справах національностей і релігій, відділення релігієзнавства 
Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Україн-
ська асоціація релігієзнавців та Центр релігійної інформації 
і свободи. 

У ході зустрічі було представлено 15 доповідей, в яких 
розглядалися різносторонні підходи щодо оптимізації відносин 
між конфесіями в Україні. Олександр Саган у своєму виступі 
зробив акцент на необхідності поглиблення діалогу між кон-
фесіями. У цьому він відзначив важливу роль Всеукраїнської 
Ради Церков і релігійних організацій. Він також звернув увагу 
на незадовільну роботу українських медіа, які, як вважає 
голова Держкомнацрелігій, упереджено і некомпетентно 
висвітлюють релігійну тематику.

«Українська релігійність є кордоцентричною, тобто укра-
їнець сприймає Бога серцем, а тому толерантно ставиться 
до інших», – вважає Анатолій Колодний, керівник відділення 
релігієзнавства, заступник директора Інституту філософії 
ім. Г. С. Сковороди. Професор виголосив доповідь на тему 

«Шляхи толерантизації міжконфесійних відносин в сучасній 
Україні», де запропонував разом з Держкомнацрелігій розро-
бити «програму толерантизації відносин суб`єктів релігійного 
життя», в якій була б передбачена допомога в конфліктних 
ситуаціях.

«Україна вже 17 років мляво перебуває в територіаль-
но-світовому просторі»,– сказала Людмила Филипович, 
завідувачка відділу проблем релігійних процесів в Україні 
відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. 
Сковороди. Говорячи про міжконфесійні відносини України в 
контексті світових релігійних процесів, Людмила Филипович 
наголосила, що «однією з головних помилок України є неви-
користання досвіду Церков для презентування на світовій 
арені». Професорка занепокоєна тим, що українські проблеми 
зазвичай презентують закордонні представники, у той час 
як українці самі повинні про це говорити, беручи участь у 
міжнародних конференціях, семінарах, зустрічах. «Україні не 
вдасться відсидіти на узбіччі, – говорила Филипович. – Адже 
всі релігії залежать від світових контекстів”. 

«Знаєте, як дивляться на церковну ситуацію в Україні? Так 
само, як і на ситуацію політичну, – сказав у ході дискусії про-
фесор Петро Яроцький. – Саме внутрішні проблеми стоять на 
перешкоді інтеграції України в Європу і вступу до НАТО». 

Ці та інші думки характеризували й оцінку святкування 
1020-ліття хрещення Київської Русі, яке мало для України 
важливе значення, а для світу стало віддзеркаленням наших 
внутрішніх проблем. 

РІСУ.

переконані, що українське суспільство 
переживає банкрутство щодо розуміння 
життєвої сутності чоловіка як батька. 
З одного боку, більшість чоловіків 
не усвідомлюють, у чому полягають 
якість та місія їхнього буття, а з другого 
– суспільство не має зразка або сучасної 
моделі поведінки батьків, згідно з якими 
чоловіки могли б себе ототожнювати і 
коригувати напрямок свого розвитку та 
самореалізації через батьківство.

Першопричиною кризи батьківства 
є втрачена модель того, яким має бути 
батько. І як наслідок цієї втрати – хибні 
посилання, хибні уявлення про те, хто 
такий батько, у чому полягає його місія, 
яка цінність його ролі в житті родини, 
спільноти і держави в цілому.

На державницькому рівні суспіль-
ство опікується більш загальними 
підходами у вирішенні цієї проблеми, 
тобто розв’язання загальних сімейних 
проблем. Про це свідчать прийняті 
нормативно-правові акти – такі, як 
«Цивільний кодекс», «Сімейний кодекс», 
Закон України «Про Матір-героїню», по-
станова Кабінету Міністрів України від 
19 лютого 2007 року №244 «Про затвер-
дження Державної програми підтримки 
сім’ї на період до 2010 року».

Держава вшановує жінку, як матір, 
як берегиню сімейного щастя (8 бе-
резня, День матері, День сім’ї, і т. ін.), 
а про чоловіка згадують лише як про 
захисника Вітчизни. 

Вирішення проблеми має бути комп-
лексним, враховуючи економічні, право-
ві і морально-етичні важелі. Шлях до 
подолання кризи батьківства, у першу 
чергу, повинен полягати в наявності 
відповідного світогляду до того, хто є 
добрим батьком, у вигляді державної 
ідеології з цього питання. І виходячи 
з цього прийняття відповідних норма-

тивно-правових актів, певних програм 
та заходів, які б допомагали чоловікам 
реалізуватися через батьківство.

Учасники форуму підтримують 
Громадську ініціативу впровадження 
в Україні свята «День Батька», запо-
чатковану Міжнародною громадською 
організацією «Міжнародний Центр 
Батьківства», та запропоновану мо-
дель доброго батька як прийнятну 
для сімейного устрою, корисну для за-
охочення чоловіків до відповідального 
батьківства та формування в суспіль-
ній свідомості світогляду щодо ролі і 
самореалізації чоловіка як батька, а 
саме: добрий батько відповідальний за 
збереження життя зачатої ним дитини, 
добрий батько бере активну участь у 
виховному процесі дитини в тандемі з 
мамою своїх дітей, добрий батько несе 
відповідальність за матеріальне за-
безпечення своєї родини, але в такий 
спосіб, щоб робота не руйнувала здо-
рові стосунки у родині, добрий батько 
відповідає за духовне виховання, він 
передає морально-етичні норми своїм 
дітям через особистий приклад.

Виходячи з викладеного, учасники 
форуму звертаються до Вас, вельми-
шановний Вікторе Андрійовичу, із про-
ханням прийняти цього року Указ про 
впровадження в Україні свята «День 
Батька», який розроблений Міністер-
ством України у справах сім’ї, молоді та 
спорту за участю МГО «Міжнародний 
Центр Батьківства» і нині перебуває 
на опрацюванні в Міністерстві юстиції 
України. А ще просимо підтримати 
громадські ініціативи щодо моделі до-
брого батька, заохочування чоловіків 
до відповідального батьківства.

З повагою, учасники форуму 
(підписи на 11 сторінках).

ProChurch.info.

Українські релігієзнавці Українські релігієзнавці 
обговорили шляхи оптимізації обговорили шляхи оптимізації 

міжконфесійних відносин в Україніміжконфесійних відносин в Україні

Відкритий лист до Президента України
від учасників Всеукраїнського громадського форуму

«Важливість ролі батька «Важливість ролі батька 
в сім’ї та суспільстві»в сім’ї та суспільстві»

Правильна віраПравильна віраПравильна віра
Заходячи до ресторану, ми замовляємо їжу за своїми смаками. 

Купуючи будинок чи машину, ми завжди можемо знайти те, що 
найбільше відповідає нашому бажанню. Ми не живемо у світі одно-
манітності — вибір величезний!

Крилаті Крилаті 
євангельські виразиєвангельські вирази
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«Коли ж хто гадає, що він побожний, 
і свого язика не вгамовує та своє серце 
обманює, марна побожність того!» (Як. 
1:26).

«Бо багато ми всі помиляємось. Коли 
хто не помиляється в слові, то це муж 
досконалий, спроможний приборкувати 
й усе тіло» (Як. 3:2).

Наші слова до деталей відображають нашу 
особистість. Коли ми промовляємо непра-
вильне слово, щось всередині нас руйнуєть-

ся. Це має прямий вплив на наше життя, і про це 
говорить нам Слово Боже.

Дехто скаже, що слово – це ж не вчинок, це 
всього лише слово… Такий погляд добре показує, 
що ми перестали нести відповідальність за слова. 
Ми розвинули в собі лукавство і хитрість і вже не 
бачимо небезпеки, коли вживаємо слова неточно, 
з подвійним значенням. Пригадаймо людей, які 
жили до нас. Багатьох із них можна було назвати 
«людьми честі».

Лермонтов писав: «Не то, що сьогоденне плем’я. 
Богатирі – не ми...» Він порівнював учасників 
Бородінської битви зі своїми сучасниками. У чому 
ж полягала особливість тих людей? Це були люди 
честі! На першому місці в них стояли мужність, 
честь, відвага. 

Часи змінилися, прийшли нові стратегії, нова 
тактика. Згадайте фільм «Сімнадцять миттєвостей 
весни». Появилися шпигуни. Люди почали виправ-
довуватися тим, що коли їхній обман приносить 
користь, значить, це добре і Бог не приймає це 
за обман.

У 1971 р. в США одного чоловіка посадили на 
два місяці до в’язниці за те, що він промовив не-
цензурне слово в присутності інших людей. А що 
відбувається сьогодні? Сьогодні слово втратило 
силу, люди не несуть відповідальності за свої 
слова, не розуміючи, як сильно слово впливає на 
нашу особистість.

Наші слова – наш адвокат
«Кожна праця приносить достаток, але праця 

уст в недостаток веде» (Пр. 14:23).
«Приховують мудрі знання, а уста нерозум-

ного близькі до загибелі» (Пр. 10:14).
Соломон говорить тут про людей, які вживають 

слова намарно і цим грішать. Що він має на увазі? 
Невже багато говорити – це гріх? Згрішити словом 
– це сказати те, що тебе осудить. «Бо зо слів 
своїх будеш виправданий, і зо слів своїх будеш 
засуджений». Правдиві слова захищають люди-
ну, вони є її адвокатом. Слово, сказане неточно і 
хитро, осудить людину. Є такий вислів: зловити на 
слові. Це означає, що те, що вийшло з уст людини, 
спрямоване проти неї.

Слова справді мають велику силу. Ось що 
читаємо в 49-му псалмі: «А до грішника Бог про-
мовляє: Чого про устави Мої розповідаєш, і чого 
заповіта Мого на устах своїх носиш? Ти ж науку 
зненавидів, і поза себе слова Мої викинув. Як ти 
злодія бачив, то бігав із ним, і з перелюбниками 
накладав. Свої уста пускаєш на зло, і язик твій 
оману плете. Ти сидиш, проти брата свого на-
говорюєш, поголоски пускаєш про сина своєї 
матері... Оце ти робив, Я ж мовчав, і ти думав, 
що Я такий самий, як ти. Тому буду картати 

тебе, і виложу все перед очі твої!» 
(Пс. 49:16-21).

У чому гріх цього чоловіка? Він 
сам себе осудив! У Посланні до рим-
лян апостол Павло з цього приводу 
пише: «Ось тому без виправдання 
ти, кожний чоловіче, що судиш, бо 
в чому осуджуєш іншого, сам себе 
осуджуєш, бо чиниш те саме й ти, що 
судиш. А ми знаємо, що суд Божий по 
правді на тих, хто чинить таке. Чи ти 
думаєш, чоловіче, судячи тих, хто 
чинить таке, а сам робиш таке саме, 
що ти втечеш від суду Божого?» 
(Рим. 2:1-3).

Ось де небезпека – звинуватити ін-
шого в тому, у чому ти сам винен. Якщо 
ми не пильнуємо за своїми словами, 
то інші пильнують. І тому наші слова 
можуть бути спрямовані проти нас. 
Зміст цих слів може бути правильним, 
та вони будуть нас руйнувати, бо ми за 
них не відповідаємо.

Коли ми щось обіцяємо, то повинні 
виконати свою обітницю, навіть якщо 
вона принесе нам шкоду. Коли ми 
дотримуватимемося свого слова, це 

слово триматиме нас. І тоді отримаємо нагороду від 
Господа, а для людей це буде добрим прикладом. 

Будьмо людьми слова
Ми часто розкидаємося словами, не розуміючи, 

наскільки це серйозно. Інколи навіть ідемо на обман, 
щоб оправдати себе. І цей обман поступово вбиває в 
нас впевненість в собі. Таким чином людина марнує, 
розтрачує себе в пустих словах. Промовлені слова 
стануть суддею для цієї людини. З часом вона може 
повністю зруйнувати свою особистість. 

Ми повинні за будь-яких обставин залишатися 
людьми слова, бо таких людей Бог приймає у Свою 
присутність. Згадаймо історію з Книги пророка 
Даниїла. «Тоді ці мужі поспішили до нього і зна-
йшли Даниїла, що він просив та благав свого 
Бога. Тоді вони підійшли й розповіли перед 
царем про царську заборону: Чи ж не написав 
ти заборони, що кожна людина, яка буде про-
сити аж до тридцяти день від якого-будь бога 
чи людини, окрім від тебе, царю, буде вкинена 
до лев’ячої ями? Цар відповів та й сказав: Це 
слово певне, як право мідян та персів, що не 
може бути відмінене» (Дан. 6:12-13).

Даниїла зловили, коли він поклонявся Господу. 
Та насправді не Даниїла зловили, а сам Дарій спіт-
кнувся на своїх словах. Дарій сказав слово, яке не 
міг змінити, хоча й був царем. Царське слово має 
більшу силу, ніж сам цар. І це факт! У житті людини 
слово має більшу владу над людиною, ніж людина 
над словом. Людина має владу над словом до того 
часу, поки вона його не сказала. Коли слово вийшло 
з уст, то людина опиняється під владою слова. Так і 
цар Дарій опинився під владою своїх слів.

«Тоді цар, як почув це слово, сильно засму-
тився, і звернув свою думку на Даниїла, щоб 
його врятувати, і аж до заходу сонця силувався 
визволити його. Того часу ці мужі поспішили до 
царя і говорили цареві: Знай, царю, що за правом 
мідян та персів усяка заборона та постанова, яку 
цар установить, не може бути змінена. Тоді цар 
звелів, і привели Даниїла та й кинули до лев’ячої 
ями. Цар заговорив і сказав Даниїлові: «Твій Бог, 
що ти Йому служиш, Він завжди врятує тебе!». 
І принесений був один камінь, і був покладений 
на отвір ями, а цар запечатав її своєю печаткою 
та печаткою своїх вельмож, що не буде змінена 
Даниїлова справа».  (Дан. 6:15-18).

Дарій просить Бога врятувати Даниїла від слова, 
яке сам сказав. Сам він не може нічого зробити, 
нічого змінити. Він попався на гачок своїх власних 
слів. Якщо він відмінить своє слово, то його судитиме 
закон мідян та персів. Отож коли ми промовляємо 
слова, то потрапляємо під силу цих слів. Ми повинні 
бути вірні своїм словам так, як і Бог вірний Своєму 
слову.  

«Вклоняюсь до храму святого Твого і славлю 
Імення Твоє за Твоє милосердя й за правду Твою, 
бо звеличив Ти був над усе Своє Ймення та слово 
Своє!» (Пс. 137:2). Бог Своє слово поставив вище 
Свого Імені. Божество Бога тримається на тому, що 
жодне слово в Нього не залишається безсилим. Це 
означає, що Слово Боже поставлене вище Бога. І 
це Бог Сам сказав про Себе.

«Мій сину, якщо поручився ти за свого ближ-
нього, дав руку свою за чужого, ти попався до 
пастки з-за слів своїх уст, схоплений ти із-за слів 
своїх уст!» (Пр. 6:1-2). Що таке, хіба ми не господарі 

своїх слів? Ні! Відтоді, відколи ми даємо слово, воно 
стає нашим господарем. І якщо ми нехтуємо цим 
словом, то втрачаємо силу особистості. Особистість 
формується на відповідальності. Коли ми відповіда-
ємо за свої слова, то є особистістю, а коли наше 
життя побудоване на обмані, ми втрачаємо себе як 
людину. Залишається тільки біологічна оболонка, а 
людини вже нема. Бо людина – це відповідальність 
за свої слова і вчинки.

«… Якщо поручився ти за свого ближнього, 
дав руку свою за чужого, ти попався до пастки 
з-за слів своїх уст...» Коли ми ручаємося за інших, 
то опиняємося в серйозній небезпеці. Бо якщо та 
людина не додержить своїх слів, то відповідальність 
за них впаде на нас. Ми можемо байдуже до цього 
ставитися, думаючи, що це проблема не наша, а 
людини, яка не виконала обіцянку. Однак ми поручи-
лися за цю людину, тому й несемо відповідальність 
за її вчинок. А чи можна ручатися за іншого, коли 
не можеш поручитися за себе? І що робити, коли 
хтось таки потрапив в таку ситуацію?

«Учини тоді це, сину мій, та рятуйсь, бо впав 
ти до рук свого ближнього: іди, впади в порох, і 
на ближніх своїх напирай, не дай сну своїм очам, 
і дрімання повікам своїм, рятуйся, як серна, з 
руки, і як птах із руки птахолова!» (Пр. 6:3-5).

Я – це мої слова!
Якщо мої слова втратять авторитет, то чи мати-

му я авторитет перед людьми? Пригадайте історію, 
коли сотник просив Ісуса зцілити його слугу. «А 
сотник Йому відповів: Недостойний я, Господи, 
щоб зайшов Ти під стріху мою... Та промов тільки 
слово, і видужає мій слуга!» (Мт. 8:8).

Сотник був переконаний, що Ісус ніколи не 
розкидається словами. І якщо скаже слово, то 
обов’язково дотримає його. Ось де корінь нашої 
віри, що в Бога жодне слово не залишається безді-
яльним. Тому для нас важливо бути людьми слова. 
Чим більше зростатиме наша відповідальність за 
сказані слова, тим більше зростатиме наша влада 
над словами. Тоді нам будуть довіряти і Бог, і люди. 
Мої слова – це я!

«А Я вам кажу, що кожен, хто гнівається на 
брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на 
брата свого: рака, підпадає верховному судові, 
а хто скаже дурний, підпадає геєнні огненній» 
(Мт. 5:22).

Та це просто слово, ну, не подумав і сказав. Але 
ось як вчить Біблія: «Бо зо слів своїх будеш виправ-
даний і зо слів своїх будеш засуджений». Людина 
формує свою особистість відповідно до своїх слів. 
Вірна людина – та, яка відповідає за свої слова і 
завжди говорить правду. 

А як щодо лукавих і хитрих людей, які говорять 
одне, а думають інше? Таких дуже багато, і Христос 
сказав про них: «Роде зміїний! Як ви можете мо-
вити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, 
те говорять уста. Кажу ж вам, що за кожне слово 
пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь 
судного дня!» (Мт. 12:34, 36).

Ісус називає слова пустими, коли вони не йдуть 
з серця. Коли хтось розсердився на вас і обзиває, 
а хтось в лице посміхається, а в серці своєму зло-
річить на вас, то хто з них кращий? Та ні той ні той 
не втече від Божого суду. Перший – злоріка, другий 
– говорить пусті слова, які не йдуть з його серця.

Ми не можемо від цього подітися. Коли ми бу-
демо чесними і точними в словах, тоді зросте наш 
авторитет перед Богом і людьми. Це істина. Та коли 
будемо лукавити – благословення не отримаємо.

Головне призначення 
наших уст – приносити 
благодать
«Нехай жодне слово гниле не виходить із уст 

ваших, але тільки таке, що добре на потрібне 
збудування, щоб воно подало благодать тим, 
хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, 
Яким ви запечатані на день викупу. Усяке по-
дратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай 
буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви 
один до одного будьте ласкаві, милостиві, про-
щаючи один одному, як і Бог через Христа вам 
простив!» (Еф. 4:29-32).

Апостол Павло показує, що ми повинні подавати 
благодать тим, хто слухає нас. Головне призна-
чення наших уст – приносити благодать людям, 
які слухають нас. Уста людини повинні бути напо-
внені Богом. «Гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай 
буде взято від вас». В устах людини велика сила, 
ними можна благословляти, а можна і проклинати. 
Пам’ятайте: уста нам дані для того, щоб творити, 
а не руйнувати.

Устами ми пророкуємо, тобто пе-
редаємо те, що в серці Бога. Коли 
на людину сходить Святий Дух, вона 
передає те, що в серці Бога. А як 
знати те, що в серці Бога? Треба 
бути наповненим Духом. «Усі ж вони 
сповнились Духом Святим і почали 
говорити іншими мовами, як їм Дух 
промовляти давав» (Дії 2:4).

Слова вимірюються 
змістом
Інші мови – це серйозна тема. Адже ми не 

просто говоримо, ми звіщаємо те, що посилає нам 
Дух. Павло говорить: «Дякую Богові моєму, роз-
мовляю я мовами більше всіх вас» (1 Кор. 14:18).

Що мав на увазі Павло, коли говорив це? Хіба те, 
що він може більше всіх говорити іншими мовами? 
Він говорить про те, що Дух наповняє його і він може 
звіщати те, що Дух дає йому. Святий Дух повчав 
його. Отож коли ми, молячись мовами, не отри-
муємо повчання від Духа, то все, що ми говоримо, 
– пустослів’я. А Христос сказав: «А як молитеся, 
не проказуйте зайвого» (Мт. 6:7).

Слова вимірюються не кількістю звуків чи букв, 
а змістом, який Дух вкладає в нас. Павло багато 
говорив мовами, бо на нього сходив Святий Дух і він 
міг пророкувати всю ніч, як Саул перед Самуїлом. 
Багато людей опускають це, бо думають, що моли-
тися мовами – це повторювати фрази, які колись 
отримали від Господа.

Петро сказав: «Бо пророцтва ніколи не було з 
волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, 
проваджені Духом Святим» (2 Петр. 1:21).

«Я ж хочу, щоб мовами говорили всі, а ліпше 
щоб пророкували: більший бо той, хто пророкує, 
аніж той, хто говорить мовами» (1 Кор 14:5).

Бог хоче, щоб ми звіщали те, що говорить нам Дух. 
Він ніколи не дає слово без Духа. Дух Божий говорить 
до нашого духа, і тоді ми отримуємо повчання від Бога.

«А збиранина, що була серед нього, стала вере-
дувати, і також Ізраїлеві сини стали плакати з ними 
та говорити: Хто нагодує нас м’ясом?» (4 М. 11:4).

Написано, що ізраїльтяни  почали вередувати під 
тиском людей з інших племен. У світі люди постійно 
незадоволені, вередливі. Ізраїльтяни наслухалися 
цього скиглення і почали говорити те, що говорить 
світ. Сидиш на роботі, слухаєш оті пусті розмови і 
не знаєш, куди подітися від цього. 

«І почув Мойсей, що народ плаче в родинах 
своїх, кожен при вході намету свого. І сильно за-
палав гнів Господній, і в очах Мойсеєвих то було 
зле. І сказав Мойсей до Господа: Нащо вчинив Ти 
зло своєму рабові, і чому я не знайшов милости 
в очах Твоїх, що Ти поклав тягара всього народу 
на мене? Чи я був вагітний усім тим народом, чи 
я його породив, що Ти кажеш мені: Неси його на 
лоні своїм, як мамка носить ссунця, до землі, яку 
Ти присягнув батькам його? Звідки мені взяти 
м’яса, щоб дати всьому цьому народові? Бо вони 
плачуть передо мною, говорячи: Дай же нам 
м’яса, і ми будемо їсти! Не подолаю я сам носити 
всього цього народа, бо він тяжчий за мене!».

Знаєте, чому було важко Мойсеєві і Господу? Бо їх 
було тільки двоє: Мойсей і Бог. Попробуйте перекрича-
ти мільйон людей, коли вони розійшлися не на жарт. 

«І сказав Господь до Мойсея: Збери ж мені 
сімдесятеро люда зо старших Ізраїлевих, яких 
знаєш, що вони старші народу та його наглядачі, 
і візьми їх до скинії заповіту, і стануть вони там із 
тобою. І Я зійду, і буду розмовляти там із тобою, 
і візьму від Духа, що на тобі, і покладу на них, і 
вони носитимуть із тобою тягара того народу, і 
не будеш носити ти сам».

Який тягар ніс Мойсей? Духовний тягар, бо не міг 
переконати цей народ, не міг докричатися до їх свідо-
мості. Якби тільки вони кожен день жили з Мойсеєм, 
як Ісус Навин, і брали з нього приклад. Натомість вони 
слухали постійно оте ниття і починали робити те саме.

«І вийшов Мойсей, і промовляв до того народу 
Господні слова. І зібрав він сімдесятеро чоловіка 
зо старших народу, і поставив їх навколо скинії. І 
зійшов Господь у хмарі та й промовляв до нього, 
і взяв від Духа, що на ньому, і дав на сімдесят 
чоловіка старших. І сталося, як спочив на них 
Дух той, то вони стали пророкувати, та потім 
перестали. І зосталося двоє людей в таборі, ім’я 
одному Елдад, а ймення другому Медад. І спочив 
на них Дух; а вони були серед записаних, та не 
вийшли до скинії, і пророкували в таборі. І побіг 
юнак, і промовив до Мойсея й сказав: Елдад і 
Медад пророкують у таборі! І відповів Ісус, син 
Навинів, Мойсеїв слуга від своєї молодости, та 
й сказав: Пане мій Мойсею, заборони їм! І сказав 
йому Мойсей: Чи ти заздрісний за мене? О, якби 
то ввесь Господній народ став пророками, коли 
б дав Господь Духа Свого і на них!». Мойсей 
розумів, що коли б Бог послав Свого Духа на всіх, 
щоб всі пророкували, то все б змінилося. 

Життя є лише в Божому Дусі. Коли Він сходить на 
нас – ми сильні. Ми переживаємо те, що переживає 
Бог. Християни, піднімайтесь, приймайте силу від 
Святого Духа! Бо коли ми керуємося Божим Духом, 
то істинно є дітьми Божими.

СИЛА СЛОВАСИЛА СЛОВАСИЛА СЛОВА
l ПРОПОВІДІ

Олександр Шевченко
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І кожен з представників церкви ХВЄ 
з м. Івано-Франківська, які на запро-
шення сестринської церкви «Кліппен» 

(у перекладі з норвезької – «Скеля») з 
міста Санднеса відвідали Норвегію, на 
запитання про те, що найбільше вразило 
його в цій поїздці, відповідає однозначно: 
«Природа». І що тоді чекає вірних Божих 
дітей на небесах, коли на землі можна зна-
йти дивовижно прекрасні місця.

Звичайно, природа гарна всюди – не 
може бути негарним Боже твориво. Проте 
в Норвегії краєвиди справді незвичайні 
– річ у тому, що турбота про збереження 
природи є одним із пріоритетних напрямків 
державної політики. Усе збалансовано 
так, що в лісах чи на узбережжі моря не 
знайдеш ані сміття – цього неодмінного 
супутника людської життєдіяльності, 
скажімо, в Україні, ані непрохідних хащів, 
таких характерних для Америки.

Але найбільша цінність держави – 
люди. У Норвегії вони дуже гостинні, при-
вітні, доброзичливі (просто як українці) і 
законопослушні (чим від українців дуже 
відрізняються). 

Скептик скаже, що, мовляв, легко 
бути гостинним і доброзичливим, коли 
навколо така краса. Тільки уявіть – казкові 
дерев’яні будиночки просто потопають 
у зелені і квітах, вулички хоч і вузенькі 
– у Норвегії не надто розженешся – зате 
акуратні, дуже чисті, з обов’язковими роз-
мітками для автомобільного руху. Дуже 
незвично, до речі, що автомобілі зупиня-
ються, щоб пропустити пішохода, коли той 
пішохід ще за метр від переходу. А також 
те, що вулиці норвежці переходять лише 
в установлених місцях. Як і те, що вони 
дотримуються всіх правил і вимог неза-
лежно від того, бачить це хтось чи ні. І це 
буде найвагомішою відповіддю нашому 
скептику. Бо краса довкілля – наслідок, а 
не першопричина загальної доброзичли-
вості і гостинності. Норвежці (на відміну 
від більшості українців) розуміють, що, 
скажімо, ремені безпеки в автомобілі 
створені для пасажирів, а не для поліції 
на дорогах, і тому не рушать з місця, поки 
всі пасажири не прищеплять ті ремені. Як 
наслідок законопослушності, автомобільні 
аварії на дорогах трапляються вкрай 
рідко. І нам так і не вдалося побачити, 

як же виглядають норвезькі поліцейські.
Дивовижною для нас була розповідь 

про фермерство в Норвегії – ніякої неви-
значеності,  держава регулює виробництво 
і збут всієї сільськогосподарської продукції 
так, щоб ніхто не зазнав збитків. Навіть ко-
рови тут розумні – вони самі ходять доїтися, 
коли відчувають, що для цього настав час. 
Для доїння встановлені спеціальні апарати. 
Взагалі, майже вся праця тут механізована. 
Попри те, що тільки три відсотки землі 
Норвегії придатні для обробітку, тут не 
лише забезпечують продовольчі потреби 
населення, але й еспортують сільськогос-
подарську продукцію.

Норвегія віддавна християнська – про-
тестантська країна. Цим і пояснюються 
і високий рівень життя, і достаток, і за-
гальна культура населення. Ми не бачили 
тут п’яних. Вуличних кафе, як і в Україні, 
не бракує, але алкогольних напоїв і на-
віть пива там не п’ють. Немає в Норвегії і 
біг-бордів з рекламою алкоголю і тютюну. 
Куріння в громадських місцях заборонене, 
до того ж це, як і випивка, «задоволення» 
не з дешевих – пачка сигарет коштує від 
10 доларів, літр горілки – від 100 доларів. 
Дуже варто було б запозичити цей до-
свід. І не тільки цей. У Норвегії поряд з 
державними функціонують християнські 
школи і дитячі садочки. Вони платні, але, 
мудра людина розуміє, що це правильне 
вкладання коштів. 

У християнському садочку, який засну-
вала наша сестринська церква «Кліппен», 
ми побували. Враження якнай-
кращі. Створені прекрасні умови 
для дозвілля і навчання, а голо-
вне – для того, щоб діти з самого 
малку дізнавалися про Ісуса 
Христа і вчилися практичному 
християнству.

Однак головною метою 
нашої поїздки було навідати 
людей, завдяки яким і наро-
дилася в Івано-Франківську 
церква християн віри єван-
гельської. Християни Санднеса 
молилися за це більше чверті 
століття. Бог відповів на їхню 
наполегливу віру. Недавно 
ми відзначали 20-ту річни-
цю з  часу офіційної реєстра-

ЧАС ВІДДАВАТИ БОРГИЧАС ВІДДАВАТИ БОРГИ
l МАНДРІВКИ

Норвегія... Країна озер і фіордів... Мабуть, мало у світі знайдеться міс-
цин, де такими близькими сусідами були б море і гори. Можливо, саме тому 
повітря тут кришталево чисте, небо ясно-синє, а трава незвично зелена 
– такі барви в Україні можна побачити хіба що у травні. А воду можна пити 
просто з річки без будь-якої загрози для здоров’я.

ції в Івано-Франківську нашої церкви. 
І так радісно було бачити, як сяяли 

лиця норвежців, коли ми спільно прослав-
ляли Бога на недільному зібранні. Після 
зібрання до багатьох членів української 
делегації підходили норвежці і дякували 
за вогонь Святого Духа, який так і палав 
на Богослужінні.

 Але до нашої радості додавалися нотки 
суму. З 600 членів церкви «Кліппен» на 
зібранні були присутні заледве 120 осіб 
– переважно всі похилого віку. Для того, 
щоб перелічити молодь, вистачало пальців 
на одній руці. Нам пояснювали, що молодь 
збирається на молодіжне служіння в суботу 
ввечері. Це, звичайно, незле, але, на наш 
погляд, не здатне замінити спільності з усі-

ма братами і сестрами, а тим більше з тими, 
за плечима яких мудрість і досвід. Молодим 
ой як бракує мудрості, хоча визнають це 
вони, як правило, тільки тоді, коли пере-
стають бути молодими. Але це хвороба не 
норвежців, а людства загалом.

Згідно з Писанням, усім християнам 
доводиться проходити через випробу-
вання. А випробування – це не обов’яз-
ково гоніння і переслідування, часто це 
добробут і достаток, причому добробут 
і достаток християнам перенести іно-
ді важче, ніж переслідування або ж 
ув’язнення. Норвегія слугує непоганим 
прикладом цього твердження. Рівень 
життя тут один із найвищих у світі (вищий 
лише в Ісландії), і це допомагає звикнути 
до комфортного життя, дещо охолонути і 
до деякої міри втратити постійну потребу 
в Господі. І якщо старше покоління в 
цьому плані, так би мовити, загартоване, 
то молодь швидко переорієнтовується 
і замінює одвічні християнські цінності 

на минущі цьогосвітні задоволення.
Це не може не викликати занепокоєння. 

Тому й просили нас норвежці молитися за 
їхню молодь. Тож настав час віддавати 
борги. А ще – просити в Бога мудрості, 
щоб правильно розставляти пріоритети у 
своєму житті й уникнути наслідків того, що 
можна назвати парадоксом благословення. 
З одного боку, життя з подостатком – це 
Божа обітниця для Його вірних дітей, з 
другого – випробування, перенести яке 
іноді дуже важко. Істина, як завжди, по-
середині. Словом, усі учасники делегації 
мали змогу взяти для себе добрі уроки на 
майбутнє. 

Програма перебування в Норвегії 
була дуже насичена. Думаю, особливо 
запам’ятався всім день, коли ми, подо-
лавши 10 кілометрів гірськими схилами, 
дісталися знаменитої Кафедри – плато на 
висоті 604 метри над рівнем моря площею 
25х25 метрів. Мабуть, ніколи раніше з того 
місця не линула в небо така багатоголоса 
молитва українською мовою. А всесвітньо 
відомий псалом «Великий Бог» зазвучав 
особливо урочисто.

Розлучатися з норвежцями було важко 
– за цей тиждень ми зріднилися так, що 
вже й не вірилося, що досі були незнайо-
мими людьми. Здавалося, розлучаємося з 
найріднішими. Зрештою, так воно і є – за-
вдяки крові Ісуса Христа. Ми не можемо 
знати, чи зустрінемося ще на землі, але 
твердо віримо, що коли опинитимося вдо-
ма, більше не розлучатимемося ніколи. 
Головне – дійти до кінця. Хай всім нам у 
цьому допоможе Бог!

Людмила БЕНДУС.
Івано-Франківськ – 

Санднес – Івано-Франківськ.
Фото на згадку

На зібраннях

Молитва на Кафедрі

Санднес
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Тільки Бог може дати душі спокій і мир, яких вона так 
сильно потребує. Тільки з Богом людина зможе зна-
йти смисл свого життя! На жаль, безнадійні спроби 

людини задовольнити свою духовну порожнечу поза Твор-
цем є лише частиною її проблеми. Гріх розділив людину з 
Богом, встановивши ворожнечу між творінням і Творцем 
(Як. 4:4; Рим. 8:7).

Але ще можна примиритися з Богом і знайти довгоочі-
куваний мир і спокій для своєї змученої душі. Бог пропонує 
життя і спокій!

Біблія говорить: «Отож, виправдавшись вірою, майте 
мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа» (Рим. 
5:1). 

«Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Одно-
родженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але 
мав життя вічне» (Ів. 3:16).

«Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком щоб 
мали» (Ів. 10:10).

Бог створив нас за Своїми образом і подобою так, 
щоб ми мали життя вічне. Він не зробив нас роботами, які 
автоматично виконували б Його волю. Бог дав нам волю 
і свободу вибору. Скориставшись свободою вибору, люди 
вирішили виявити непослух і вибрали свій власний шлях. 
Сьогодні люди щодня приймають такі ж рішення. 

Біблія говорить: «Всі згрішили, і позбавлені Божої слави» 
(Рим. 3:23).

«Бо заплата за гріх — смерть, а дар Божий — вічне 
життя в Христі Ісусі, Господі нашім!» (Рим. 6:23).

Люди намагаються будувати міст між собою і Богом 
різними шляхами, але Біблія говорить: «Буває, дорога 
людині здається простою, та кінець її — стежка до смерти» 
(Пр. 14:12).

«Бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого 
Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб Він 
не почув» (Іс. 59:2).

Ніякий міст не може досягнути Бога, окрім одного... 
Божа дорога — через хрест! Ісус Христос помер на хресті 
і воскрес із мертвих. Він заплатив за твої гріхи, збудував 
міст між тобою і Богом.

Біблія говорить: «Один бо є Бог, і один Посередник між 
Богом та людьми, — людина Христос Ісус» (1 Тим. 2:5).

«Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, 
щоб привести нас до Бога, Праведний за неправедних, хоч 
умертвлений тілом, але Духом оживлений» (1 Петр. 3:18).

«А Бог доводить Свою любов до нас тим, що Христос 
умер за нас, коли ми були ще грішниками» (Рим. 5:8).

Бог пропонує єдину дорогу, але кожна людина повинна 
самостійно прийняти рішення. Наша відповідальність — по-
вірити у Христа. Ти повинен увірувати у Христа як свого 
Господа і Спасителя, прийнявши Його запрошення.

Біблія говорить: «Ось Я стою під дверима та стукаю: 
коли хто почує Мій голос і двері відчинить, Я до нього ввійду, 
і буду вечеряти з ним, а він зі Мною» (Об. 3:20). 

«А всім, що Його прийняли, їм владу дано дітьми Божими 
стати» (Ів. 1:12). 

«Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за 
Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив 
Його з мертвих, то спасешся» (Рим. 10:9).

Прийми Ісуса Христа: визнай свою потребу в Ньому, 
визнай, що ти грішник і не можеш спасти себе добрими ді-
лами; будь готовий відвернутися від гріхів (у цьому і полягає 
покаяння!); вір, що Ісус помер за тебе на хресті і воскрес із 
мертвих (прийми цей факт вірою і живи відповідно до своєї 
віри!); через молитву запроси Ісуса Христа увійти у твоє 
серце і контролювати твоє життя Духом Святим (прийми 
Його Господом і Спасителем своєї душі).

Ти можеш помолитися приблизно так: «Дорогий Гос-
поди Ісусе, я визнаю себе грішником, який потребує 
Твого прощення. Я вірю, що Ти помер за мої гріхи, і хочу 
відвернутися від них. Я запрошую Тебе у своє серце. Я 
бажаю йти за Тобою як за своїм Господом і Спасителем. 
Молюся в Ім’я Ісуса Христа. Амінь».

Божа гарантія — Його Слово! Біблія говорить: «Кожен, 
хто покличе Господнє Ім’я, буде спасенний» (Рим. 10:13). 
«Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, 
то — дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився» (Еф. 
2:8-9). «Хто має Сина, той має життя; хто не має Сина Бо-
жого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте 
в Ім’я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в Ім’я 
Божого Сина, маєте вічне життя» (І Ів. 5:12-13). «Бо коли 
ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш 
вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, 
то спасешся» (Рим. 10:9). 

Приймаючи Христа, завдяки наприродній роботі Духа 
Святого, Котрий перебуває в кожному віруючому, ми стаємо 
частиною Божої сім’ї. Ця подія називається народженням 
згори.

Подяка – це почуття вдячності за по-
слугу, допомогу, зроблене добро. Коли ми 
справді віримо в Бога, наше серце й наші 
уста не бувають скупі на подяку, вони за 
все дякують Господу і прославляють Його, 
бо Він достойний слави! Пророк Ісая за-
кликає: «Дякуйте Господу, кличте Імення 
Його, сповістіть між народів про вчинки 
Його, пригадайте, що Ймення Його преве-
личне! Співайте для Господа, Він-бо величне 
вчинив, і хай це буде знане по цілій землі!» 
(Іс. 12:4-5).

Переважна більшість людей на запитання, 
чи дякують вони Богові, відповідають 
ствердно. Та є й такі, які заперечують, 

мовляв, як дякувати, коли така жахлива повінь 
спіткала наш край, коли понищено врожай, коли 
загинули діти, пропало майно. 

Так можуть заявляти тільки ті, у кого немає 
глибокої віри в Бога. Усім нам доводиться про-
ходити через труднощі й випробування, інколи 
такі, знести які, здається, просто неможливо. І 
часто це стається тільки для того, щоб ми по-
чали шукати Господа. А Він завжди дбає про 
нас. І в час найбільших потреб, найбільшої біди 
знайдуться люди, які мають достаток і готові про-
тягнути руку допомоги тим, хто її потребує. Саме 
в такі моменти випробовуються людські серця, 
випробовується наша готовність відізватися на 
біду ближнього.

Повінь завдала значної шкоди заходу Украї-
ни, але водночас мобілізувала всіх небайдужих 
людей і засвідчила, що не зачерствіли серця 
українців, а особливо християн. Наша Церква 
разом з іншими християнськими Церквами одразу 
поспішила на допомогу. Тільки в Чернівецькій об-
ласті ми роздали 220 тонн картоплі. Допомагаємо 
тим, хто через повінь втратив врожай і зазнав 
матеріальних збитків, і в Івано-Франківській 
області.

Але сам факт стихійного лиха спонукує за-
думатися над тим, що далеко не все залежить 
від нас, людей, не все ми можемо осягнути і що 
є Той, Хто управляє всесвітом, – святий вічний 
Бог. Перед Ним варто в подяці і з пошаною 
схилитися на коліна.

Багато людей старшого віку, роздумуючи про 
причини повені, з болем у серці говорили, що це 
Божий суд, що давно час людям навернутися 
до Господа. Але далеко не всі розуміють, що 
необхідно покаятися перед Богом. Більше того, 
люди, отримуючи допомогу, заздрять іншим, 
яким, на їхню думку, допомогли більше, і навіть 
проклинають їх.

Божий Син прийшов на землю саме для того, 
щоб змінити таких людей і щоб те камінне серце, 
наповнене злобою, люттю, заздрістю і всіляким 
беззаконням, перемінити на серце, переповнене 
добром, співчуттям, ласкою, милосердям. Проте 
тільки коли людина наближається до Господа, 
вона починає розуміти, що їй потрібно змінитися.

І ми б так хотіли, щоб наша прекрасна Україна 
своїм серцем схилилася перед вічним Богом і 
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пізнала, що Йому до вподоби. А Йому до вподоби 
наша вдячність і шана. Коли з наших сердець і 
наших вуст лунає подяка Богові, на небесах па-
нує радість, адже це означає, що народ України 
знає: тільки завдяки Богу ми живемо, рухаємося, 
дихаємо та існуємо.

«Дякуйте Владиці владик, бо навіки Його 
милосердя!», – закликає 135-й псалом. Так, Боже 
милосердя ще проявляється на землі. Разом 
з тим Святе Писання дає нам характеристику 
останніх часів. Читаємо, що «  будуть-бо люди тоді 
самолюбні, грошолюбні, горді, богозневажники, 
батькам неслухняні, невдячні...» (2 Тим. 3:2). На-
писано наче про наш час. Серед усього іншого 
тут згадано, що люди будуть невдячні. Чи багато 
вдячних людей ви знаєте? А Бог так чекає, щоб 
батьки були вдячні Йому, діти – батькам і всі 
– один одному.

Ми дякуємо Богові за хліб, розуміючи, що 
нам дає його Бог. Коли Адам і Єва згрішили, Бог 
вигнав їх з раю, наказавши: «У поті свого лиця ти 
їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з 
неї ти взятий» (Бут. 3:19). Щоб споживати хліб, 
спершу потрібно добряче попрацювати. «Хто 
землю свою обробляє, той насититься хлібом» 
(Пр. 28:19). Так діє Божий закон сіяння і жнив.

Коли ж ми маємо хліба вдосталь, Святе 
Писання дає нам цікаву пораду: «Якщо голодує 
твій ворог – нагодуй ти його» (Пр. 25:21). Справді 
Божа людина здатна любити навіть того, хто 
вороже налаштований щодо неї. Ми покликані 
бути творцями миру, адже живемо на землі, 
переповненій злом, коли люди такі невдячні і 
жорстокосерді.

Скільки ж хліба нам потрібно? Це добра річ, 
коли люди працюють, набуваючи маєток. Але 
коли вони надмірно переймаються цим, у маєтку, 
як написано, можуть вирости крила. У Святому 
Письмі з цього приводу знаходимо цікаве про-
хання, звернене до Бога: «Віддали Ти від мене 
марноту та слово брехливе, убозтва й багатства 
мені не давай! Годуй мене хлібом, для мене при-
значеним» (Пр. 30:8). Іншими словами, якщо в 
мене буде всього занадто багато, я можу забути 
Бога, покладаючись на багатство своє. А коли 
ж хліба бракуватиме, я можу піти красти. Тому 
Боже Слово й радить просити в Бога хліба, при-
значеного для нас. А Бог знає, кому скільки треба.

Ми повинні дякувати Богові не лише за хліб, а 
й за всю поживу, бо все нам дає Він. «Як котрий 
чоловік їсть та п’є і в усім своїм труді радіє до-
бром, – це дар Божий!» (Екл. 3:13). Тож коли ми 
сіємо, просімо Бога благословити цей посів. Не 
приписуймо собі слави, бо є Той, Хто все нам по-
дає. Не забуваймо це тоді, коли Він благословить 
нас усяким добром.

Але дякувати Богові потрібно не лише за 
матеріальний, а й за духовний хліб. Написано, 
що Ісус Христос є хлібом життя. «Я – хліб життя! 
Отці ваші в пустині їли манну і померли. То є хліб, 
Який сходить з неба, – щоб не вмер, хто Його 
споживає. Я – хліб живий, що з неба зійшов; коли 
хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. 
А хліб, що дам Я, то є тіло Моє, яке Я за життя 
світові дам» (Ів. 6:48-51).

Ми багато акцентуємо на хлібі фізичному, 
адже він конче необхідний для нашого фізичного 
життя. І дякуємо Богу за нього. Але не забуваймо 
про інший хліб – хліб вічного життя. І нашу подяку 
за плоди, які зродили на наших полях, ми перено-
симо сьогодні на духовну площину. Ісус Христос 
– хліб життя. Кожен, хто прийме це слово і спо-
живатиме цей хліб, буде жити вічно! 

Пророк Ісая Духом Святим звістив, що на 
подвиг Своєї душі Ісус Христос буде дивитися з 
задоволенням. За дві тисячі років з часу приходу 
Христа на землю, напевне, вже більше мільярда 
християн схилили свої коліна і серця перед свя-
тим і вічним Богом. Це плід страждань нашого 
Господа Ісуса. 

Недавно ми святкували 20-ту річницю з дня 
заснування церкви в Івано-Франківську. І підсу-
мували, що за цей час охристили 1300 осіб. Це 
люди, які з царства темряви перейшли до Божого 
світла, – хвала Ісусу за це!

Коли ми споживаємо хліб Господа Ісуса Хрис-
та, Він робить Свою працю в нашому серці. І якщо 
до сьогодні ви плодоносили лише бур’янами, 
якщо у вашому серці мав місце гріх, ви маєте 

нагоду принести нарешті добрий плід перед 
лице нашого Господа. Прийміть Його Слово, 
відверніться від гріха і почніть жити в правед-
ності і святості. Він Єдиний може змінити нашу 
стару гріховну природу на нову – божественну, 
праведну і святу. Слава Йому!

Ми дякуємо Богу не тільки за хліб. З приходом 
Ісуса Христа з небес на землю зійшов мир. Миру 
бажать усі, бо це – відсутність незгоди, ворож-
нечі, сварок, це порозуміння, згода і злагода. 
Ми всі говоримо про мир, однак як нам бракує 
нині того миру. 

Вітаючись, християни мають звичку казати: 
«Мир вам!». Прощаючись, благословляють 
словами: «Іди з миром». Які гарні ці побажання. 
Сьогодні ми переживаємо нелегкий час, але, 
попри всі економічні й політичні кризи, у нашій 
країні немає кровопролиття, немає братовбивчої 
війни. Це Бог береже Україну – слава Йому за це! 
Бог тримає мир над нашим краєм. Чому? Тому, 
що тут живуть люди, які на колінах боряться за 
мир. Це потужна армія Ісуса Христа, наші ста-
ренькі брати та сестри, які в постах і молитвах 
благають в Господа миру для України, бо добре 
знають, що таке війна.

Ісус Христос, прощаючись зі Своїми учнями, 
сказав: «Зоставляю вам мир, мир Свій вам даю! 
Я даю не так, як дає світ. Серце ваше нехай не 
тривожиться, ані не лякається!» (Ів. 14:27). Що ж 
то за мир приніс на землю Господь? Він розумів, 
що в грішних людей немає миру з Богом, і тому 
потрібно змінити ситуацію. І Він став Посеред-
ником між Богом і людиною, щоб її примирити з 
Творцем. Маємо ми цей небесний мир чи ні, за-
лежить особисто від нас. Коли серце заповнене 
гріхом і беззаконням, там немає миру з Богом. 
Ісус – наш Примиритель, і щоб примиритися з 
Богом, треба виконати Його умови.

«Отож, виправдавшись вірою, майте мир із 
Богом через Господа нашого Ісуса Христа» (Рим. 
5:1). Наші гріхи розділяли нас і Бога. Написано, 
що серед людей немає праведного ані одного 
(Рим. 3:10). Але через віру в Ісуса Христа, через 
прийняття Його жертви на Голгофі ми можемо 
отримати мир із Богом. Зауважте, апостол Павло 
не просить, а просто наказує нам виправдатися 
вірою і отримати мир із Богом.

Усе, що залежало від Бога, Він вже зробив. 
Тепер черга за нами. Відмовмося від беззаконня 
і гріха, назовімо речі своїми іменами і покаймося 
перед Господом, приймімо Його у своє серце 
як особистого Спасителя і Господа – і в той же 
момент у наше серце прийде Божий мир. «І мир 
Божий, що вищий всякого розуму, хай береже 
серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі!», – писав 
апостол Павло в Посланнні до филип’ян. Коли ми 
шукаємо миру, Бог допоможе нам, і ми випроста-
ємся, звільняючись від тягаря гріхів і беззаконня. 
І тоді стає легше дихати, у єство і серце прихо-
дить щось легке і неземне – Божий мир.

Ми дякуємо Богові не лише за хліб і за мир, 
але й за нашу країну – Україну. І не лише дяку-
ємо, а й молимося за неї. Слово Боже закликає 
молитися за край свого помешкання. «І дбайте 
про спокій міста... і моліться за нього до Господа, 
бо в спокої його буде і ваш спокій» (Єр. 29:7). Це 
свята, Божа воля, і я знаю, що таку молитву Бог 
приймає. І мир та благословення для нашої землі 
будуть продовжуватися. Ми віримо, що коли 
будемо молитися, з України в інші країни Європи 
пошириться велике пробудження. Однак Бог шу-
кає в Україні відданих Йому людей, через яких Він 
буде проявляти Свою владу, силу і велич.

Дорогий брате, дорога сестро! Усі ми покли-
кані до того, щоб Бог міг вживати нас для Своєї 
слави. І ми особливо повинні дякувати Богові за 
добрий час, який маємо сьогодні в Україні. «У 
спокої я ляжу і засну, бо Ти, Господи, Єдиний 
даєш мені жити безпечно» (Пс. 4:9) – аби тільки 
всі люди це збагнули.

Для благословення краю є певні умови, і ми 
знаємо їх. «Не зробите собі божків та ідола, і 
кам’яного стовпа не поставите собі, і каменя з 
фігурами не покладете у вашім краї, щоб кла-
нятися перед ними... Якщо будете ходити згідно 
з постановами Моїми, а заповідей Моїх будете 
додержувати й будете виконувати їх, то дам 
ваші дощі в їхнім часі, і земля дасть свій урожай, 
а польове дерево дасть плід свій... І ви будете 
їсти хліб свій досита, і будете сидіти безпечно у 
вашому краї. І дам мир у краю...» (Лев. 26:1-6).

Дотримання заповідей Божих – це умова для 
Божого благословення.

Юрій Веремій
Єпископ

Людина була створена з потребою близьких 
стосунків з Творцем. Ні добрі діла, ні релігійність не 
можуть задовольнити цю потребу. Через це в серці 
кожної людини залишається порожнеча, яку може 
заповнити лише Бог.

Смисл Смисл 
життяжиття
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Ми дуже часто згадуємо про Ісуса 
як про Спасителя – це правильно 
і добре. Ми проповідуємо Ісуса як 

Того, Хто помер за грішників, заплатив 
Своїм життям за наші гріхи, став Спаси-
телем всіх людей, примирив нас з Отцем 
Небесним... Багато інших імен має Ісус 
Христос. Одне з них – Первосвященик, 
тобто Він заступається перед лицем Отця 
за нас – людей. Та ми не повинні упускати 
ще однієї істини: Господь не тільки Спа-
ситель, Примиритель і Первосвященик, 
Йому Отець доручив важливу місію – Він 
буде судити живих і мертвих.

Апостол Іван написав: «Бо Отець і не 
судить нікого, а весь суд віддав Синові, 
щоб усі шанували і Сина, як шанують 
Отця. Хто не шанує Сина, не шанує Отця, 
що послав Його» (Ів. 5:22-23).

Чому саме так? Бо це правильно, ло-
гічно і необхідно. На землі будь-яка країна, 
нація чи народ мають своїх суддів. Спра-
ведливі вони чи ні, це вже інша тема. Якби 
не було суду на землі, не було б людей, які 
здатні розсудити, хто винний, а хто ні, на 
землі панували б хаос і безладдя. 

Люди нічого нового тут не придумали, 
вони взяли це з Біблії, бо знають, що Гос-
подь Ісус призначений Богом Суддя. Але 
перед тим, як судити нас, Він прийшов як 
слуга, як батько до дітей, як пастир до 
заблудлих овець, щоб подати нам руку 
допомоги, щоб відкрити нам очі і навер-
нути нас на дорогу правди, освітити наше 
серце, щоб ми не жили в темряві гріха, а 
стали на світлу дорогу правди. 

Та з причини нашого зіпсутого серця 
ми більше любимо темряву, аніж світло, 
любимо гріх, а правду відкидаємо. А коли 
пожинаємо посіяні нами плоди, шкодуємо, 
що так трапилося. 

Кілька років тому в мене гостював 
один поважний чоловік з Канади – Валь-
тер Маковський. Замолоду він не вірив, що 
Бог судитиме людей за їхніми вчинками. 
І коли його закликали покаятися, він не 
розумів, у чому йому каятися. Багато 
людей нині думають так, як думав колись 
цей чоловік. 

Так він прожив 43 роки, і прийшла 
біда – лікарі виявили в нього рак шлунка. 
Коли йому зробили операцію, почалася 
гангрена, і лікарі зробили висновок, що 
жити йому залишилося дві – три години. 
Коли він ледь живий лежав на своєму 
ліжку, перед ним кадр за кадром про-
бігло все його життя. Усе, що він робив і 
думав, хтось зафіксував, записав кожну 
секунду. Він цього не знав, бо не вірив 
в це. А виявляється, про кожного з нас 
пишеться книга.

Отож перед ним промайнули всі не-
гативні моменти з його життя, і він почув 
голос: «А тепер подивися: ось місце, на 
яке ти заслуговуєш». Він побачив залізні 
двері, які зі скрипом відчинилися, і зрозу-
мів, що то двері пекла, в яке він не вірив. 
За дверима була прірва, яку огортала 
страшна темрява, а з прірви долинали 
крики і стогони. Він побачив те, над чим 
насміхався, і почув грізний голос Божий, 
який звертався до нього як Суддя.

Чоловікові стало дуже страшно, він 
почав плакати і просити, аби до лікарні 
запросили пастора Шелестовського, який 
був його земляком. І сказав тому пастору, 
що помирає і хоче, щоб його поховали 
віруючі. Пастор відповів: «Вальтере, яка 
тобі різниця, хто тебе поховає. Ти покайся, 
і Бог має силу зробити чудо і продовжити 
тобі життя». Вальтер послухався, визнав 
свій гріх, бо почув голос Судді і зрозумів, 
що заслужив на вічне прокляття і муки. 
Після того, як він звернувся до Господа, 
дав обіцянку служити Йому і розповідати 
всім про чудо, Бог продовжив йому життя. 
Через кілька тижнів він був повністю зці-
лений від раку. І прожив ще 30 років. До 
самої смерті він служив Господу і написав 
книгу «В обіймах смерті». Багато людей, 
які чули його свідчення, покаялися, пові-
ривши, що Божий суд обов’язково буде.

Дорогі, усіх нас чекає суд, але Бог не 
хоче судити нас. Він послав Свого Сина, 
щоб врятувати нас. Апостол Іван чітко 
написав: «Бо Бог не послав Свого Сина на 
світ, щоб Він світ засудив, але щоб через 
Нього світ спасся. Хто вірує в Нього, не 
буде засуджений; хто ж не вірує, той вже 
засуджений, що не повірив в Ім’я Одно-
родженого Сина Божого» (Ів. 3:17-18).

Ми можемо уникнути суду, коли з 
вірою піднімемо свої очі до Спасителя 
світу – Ісуса. Він прийняв суд за нас. Суд 
буде обов’язково, хочемо ми цього чи ні. 
Поставмо собі запитання: на якому боці 
ми будемо стояти? Бог праведний Суддя, 
Він нагадає нам всі моменти життя. І наші 
вчинки, про які ми давно забули, стануть 
поруч з нами і дадуть підставу звершити 
над нами суд. А Бог розсудить, в якій ві-
чності нам бути.

Довірмося Богові, щоб Він не став для 
нас Суддею. Бог не хоче судити нас, але 
змушений буде судити по правді, бо Він 
справедливий і кожному віддасть згідно 
із вчинками його. 

Щоб не бути осоромленими на суді, 
ви можете визнати свої гріхи, запросити 
Господа у своє серце, і тоді переконаєтеся, 
що Бог – ваш Спаситель, що Ісус помер за 
нас і чекає кожного, щоб простити.

Я від всього серця вдячний Бо-
гові за те, що можу сьогодні стояти 
перед Його величчю і свідчити 
про те, як Він спас мене. Скільки 
молодих людей з раннього віку 
знають про Бога, а я з юності жив 
за своєю волею, жив за долею, 
яку пропонував мені світ. Школа, 
армія пропонували тисячі доріг! 
Нам говорили, що перед нами від-
критий весь світ... І я йшов цими 
дорогами.

Зі свого далекого дитинства я 
пам’ятаю лише бабусю. Вона 
була дуже простою жінкою, 

закінчила лише два класи церковно-
парафіяльної школи, але її любов до 
нас, внуків, запам’яталася на все 
життя. Я пам’ятаю, як вона вчила 
нас молитися. Бабуся рано помер-
ла, мені було тоді лише 10 років, і я 
закрутився у вихорі життя. Школа, 
армія, престижний університет: мені 
захотілося стати юристом. 

Я свого досяг і вже мав свою 
юридичну практику. Але хотілося 
більшого. Ми з друзями створили 
своє підприємство, відкрили нічні 
ресторани — одні з перших в Анапі. 
Далі магазини, склади, ломбард. 

Ще я займався карате, у мене 
була своя спортивна школа. Здава-
лося, мав все, але мені цього було 
мало. Коли появляються гроші, 
появляється і бажання мати їх все 
більше і більше. А для цього потрібна 
влада.

У нашому місті проводилися ви-
бори мера, я був одним із кандидатів 
на цю посаду. Ми тільки-но провели 
переговори з кореспондентами (це 
було 19 січня 1992 року), і нам треба 
було наступного дня їхати в Красно-
дар, щоб продовжити перемовини 
про передвиборчу кампанію. Лише 
ми під’їхали на «дев’ятці» до будинку 
мого товариша, як я почув якесь 
тріскотіння. Нічого не зрозумів, але в 
цю ж мить якась сила викинула мене 
з автомашини. Я випав з неї, ноги 
мої лежали на порозі автомашини, 
а мій товариш поранений впав на 
моє сидіння. І раптом я почув харак-
терний звук і крикнув товаришеві: 
«Біжімо, він зараз перезарядить!». 
Я знав, що таке зброя, самому до-
водилося брати участь в такого роду 
діях. Я висмикнув товариша з авто, і 
ми забігли до під’їзду.

Була дев’ята вечора — багато 
людей ще не спали, буквально че-
рез 15-20 хвилин приїхала міліція, 
вийшло багато людей. Пораненого 
товариша повезли в лікарню на 
швидкій допомозі. Автомашина 
— мов решето. Приїхав мій колишній 
колега — я до цього працював у 
карному розшуку, і каже: «Вікторе, 
ти в сорочці народився». Поміряли 
з ним віддаль — сім метрів! Той, 
хто служив в армії, знає, що таке 
автомат Калашникова. Він на 800 
метрів рейку наскрізь пробиває, а 
з семи метрів поцілити... До того 
ж ми пізніше дізналися, що стріляв 
колишній афганець, котрий знав, як 
треба вбивати. Але в Бога були на 
мене Свої плани. Усі 30 куль пролеті-
ли мимо мене — не тому, що я такий 
спритний, це була Божа рука. Але це 
я зрозумів через багато років.

Той випадок мене не зупинив — у 
бізнесі неможливо зупинитися. Ми-
нуло небагато часу, і прийшла нова 
біда. В Анапі літо — це курортна 
пора, багато відпочивальників, і ми 
активно готувалися до цього сезону, 
завозили товар в торговельні точки. 

Одного вечора мій 15-річний син 
не повернувся додому. Три дні ми 
нічого про нього не знали, потім нам 
зателефонували, і голос з яскраво 
вираженим кавказьким акцентом 
сказав: «Якщо хочеш повернути сво-
го сина, приготуй 100 мільйонів, при-
везеш в Чечню в таке-то місце. Якщо 
звернешся до міліції, ми розріжемо 
твого сина на шматки і пошлемо 
його тобі в окремих пакунках».

Я почувався так, наче мені відру-
бали руки і ноги. Приїхали товариші, 
друзі, колишні колеги з відділу по бо-
ротьбі з організованою злочинністю 
Краснодару — і запропонували свої 
послуги. Виходу в мене не було, 
треба було їхати в Чечню. Бойову 
операцію провели без жертв з обох 
сторін, але сина там не виявилося, 
— його сховали зовсім в іншому 
місці, а мене викликали лише для 
того, щоб я привіз гроші і щоб мене 
потім знищити (про це мені пізніше 
розповів один із змовників).

Я не знав, де мій син, у голові 
снували найстрашніші здогади. На-
передодні, перед від’їздом в Чечню, 
до мене підійшла жінка, яка працю-
вала у мене завскладом, і порадила 
піти до знайомої ворожки, дуже, за 
її словами, досвідченої. Ворожка 
довго мовчала, а потім сказала: «Я 
бачу твого сина зі зв’язаними ззаду 
руками і відрізаною головою».

І ось в готелі в Краснодарі я впер-
ше в житті усвідомлено схилився на 
коліна і буквально закричав до Бога: 
«Господи! Я не знаю, як молитися 
Тобі. Але якщо Ти є, врятуй мого 
сина. Візьми моє життя, але врятуй 
його». Скільки часу це тривало, не 
знаю, але потім довідався, що в той 
час, коли я молився, сина звільнили. 
Він був живим і здоровим — слава 
Богові. Сьогодні він член церкви 
в Пенсильванії, в Гаррісбурзі, про-
повідує Боже Слово, викладає в 
недільній школі разом зі своєю дру-
жиною. Я безмежно вдячний Богові 
за те, що Він не тільки визволив 
мого сина, але і спас його від вічної 
смерті, а це найголовніше.

Здавалось би, переживши таке 
попередження, треба зупинитися. 
Не знаю чому, але я залишився в 
тому місті і дуже скоро забув і свою 
молитву, і всі ті події. Якось я розро-
бляв один проект міського масштабу 
і довго обговорював його з мером 
міста — проект обіцяв великі при-
бутки і місту, і мені.

Того часу вже щось зруйнувалося 
в людській свідомості і питання з 
конкурентами вирішувалося дуже 
просто: їх просто фізично знищу-
вали. 

3 травня 1997 р. я залишився без 
охорони — відпустив на «першотрав-
неві» свята, які  в Росії відзначалися 
повальними п’янками. І, як писали 
потім газети, поїхав на своєму «фе-
шенебельному» мерседесі в офіс, 
звідки телефонували і попросили 
приїхати для прийому товару.

Офіс містився в самому центрі 
міста. Я зайшов до ресторану, по-
говорив з персоналом і вийшов у 
довгий коридор, який вів якраз на 
центральну вулицю — там на мене 
чекали партнери. Назустріч мені 
йшли двоє чоловіків, одягнуті в довгі 
світлі плащі і в перуках. 

Саме тоді в міському будинку 
культури, де, власне, ми оренду-
вали половину приміщення, йшов 
концерт, і в ресторані були двері, 
що вели прямо на сцену. Я подумав, 
що це актори йдуть, аж раптом 

один із «акторів», проходячи повз 
мене, вистрелив мені двічі в голову. 
Останнє, що я бачив, коли падав, 
була його рука.

Про те, що відбулося далі, раніше 
доводилося читати у відомій книжці 
Муді. Я раптом побачив своє тіло. 
Люди навколо метушилися, приїхала 
швидка, і тіло повезли.

Я ж піднімався кудись вгору, 
потім земля зникла, і я опинився 
в якомусь просторі. І раптом по-
чув голос: «Зупинися!». Оглянувся 
— нікого нема.

У цей час привезли з якогось 
свята п’яного хірурга, який не міг 
навіть взяти в руки скальпель, такий 
був п’яний. Йому дали випити, щоб 
у нього перестали тремтіти руки, 
потім викликали ще одного хірурга, 
і почалася операція. Через шість 
годин моїй дружині сказали: «Ні-
чого чекати, він мертвий. Порохові 
гази зачепили мозок, до того ж він 
втратив надто багато крові». Але 
операція тривала. Згодом з опера-
ційної знову вийшли і зі співчуттям 
сказали дружині: «Якщо навіть він 
опритомніє, то не швидше, ніж за 
тиждень. Ми просто зібрали його 
мозок і вклали назад».

На превелике здивування ліка-
рів, я одужав. Тривалий час нікому 
про свої переживання не розпо-
відав, навіть дружині — чомусь 
боявся. Після цього ми перебралися 
в Америку. Одержали візу і поїхали 
в Майямі. Я почав життя, фактично, 
з нуля, працював водієм трока. 
Нова країна, нова доля. І ось якось 
на зупинці для троків, на якій я ні-
коли раніше не зупинявся, до мене 
підійшов якийсь чоловік і сказав: 
«Знаєш, ніколи сюди не заїжджав, 
сам не знаю, чому тепер заїхав». Ми 
почали розмовляти. І я здивувався, 
що він говорить мені про речі, про 
які я ніколи раніше не чув. Він 
говорив про Бога. А я дивився на 
нього і думав: «Цей чоловік такий 
простий, а відкриває так багато 
істин!». Я буквально засипав його 
запитаннями. Він терпляче відпо-
відав — не лише тоді, а й потім, при 
телефонних розмовах.

Згодом ми переїхали до Вір-
джинії і почали ходити до церкви. 
Уперше пішли туди не тому, що 
хотіли піти, а просто з поваги до 
людини, яка дала нам притулок. Але 
якось приїхав один проповідник, і я 
буквально вбирав кожне його слово. 
Тепер навіть не пам’ятаю, кликав 
він до покаяння чи ні, але я встав 
і пішов. Бачу — поруч зі мною йде 
дружина.

До того ми з нею ніколи не гово-
рили про покаяння — для нас навіть 
це слово було чужим. У чому нам 
було каятися? Я жив нормальним 
життям, допомагав іншим! Звісно, 
я бачив, як інші люди виходили 
наперед і там плакали, їх всі обні-
мали, а я дивувався: «Що вони там 
роблять?». Тепер все розумів.

Серед сніжинок не знайти двох 
однакових. Жодної! А снігу за рік 
випадає тонни! То наскільки більше 
унікальна і дорога для Бога доля 
кожного з нас! Мені дуже хочеться, 
щоб всі люди вибрали долю Божу, а 
не жили за своєю долею.

Я був надбанням диявола, але 
став надбанням Божим! І цього 
бажаю всім людям. Тож покайтеся, 
дорогі друзі, і придбаєте Божий мир 
і вічне спасіння.

Віктор РЕЗНИК.
США.

l ПРОПОВІДІ

Михайло Паночко
Старший єпископ Церкви ХВЄ України

Божий судБожий суд

Досліджуючи Біблію, ми знаходимо дуже важливу істину: кожна люди-
на даватиме звіт перед Богом. Мені доводилося зустрічатися з людьми, 
які не вірять, що буде Божий суд. Однак він буде, віримо ми в це чи ні. «І 
Він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то Він 
є призначений Богом Суддя для живих і для мертвих» (Дії 10:42).

Початок нового 
життя
Початок нового Початок нового 
життяжиття СВІДЧЕННЯ
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Усім нам в дитинстві розповідали 
казки. Соціологи, психологи твер-
дять, що в дитинстві у людини 

закладаються моральні основи, переда-
ється культурний і духовний досвід нашої 
цивілізації. На побутово-практичному 
рівні ці найважливіші функції виконують 
і казки. Казки для дітей — це не просто 
небилиці, це образний спосіб пояснити 
маленькій дитині, що таке добро і зло, що 
добром треба перемагати зло. При цьому 
завжди використовували певні образи 
для позначення «добрих» і «поганих». 

Ми точно знаємо, що Баба-Яга, Кощій 
Безсмертний — це символи зла. І нікому 
не спаде на думку приписувати цим 
героям якісь позитивні якості. У середньо-
вічній Європі дітей лякали оповідками про 
гоблінів, гномів, демонів — традиційних 
персонажів середньовічного епосу. 

Зверніть увагу на те, що всі ці персо-
нажі втілювали зло. Сьогодні ж нерідко 
можна побачити чиє-небудь чадо, яке 
ніжно тулить до своїх грудей якогось 
іграшкового вампірика або з нездоровим 
азартом в грі здобуває чергового демона-
покемона. Що сталося з людьми? Може, 
сучасні люди, розбестившись в оманливо-
му усвідомленні своєї величі і могутності 
людського розуму, не помітили, як чорне 
почали називати білим, зло вважати не 
таким вже і злим, а добро — не більше 
ніж утопією? Словом, «називаючи себе 
мудрими, вони потуманіли» (Рим. 1:22). 

Звабивши таких людей, диявол, цей 
«неправдомовець і батько неправді» 
(Ів. 8:44), сьогодні спритно підмінює 
авторитети. Особливо щодо дітей. І це 
цілком закономірно, адже серед нинішніх 
малюків є майбутні політики, президенти, 
керівники — тобто люди, які визначати-
муть хід новітньої історії, будуватимуть 
майбутнє.

Треба сказати, що творіння письмен-
ниці Джоан Роулінг, авторки книг про 
Гаррі Поттера, — це відвертий виклик не 
тільки моральним цінностям людського 
суспільства, але й духовним традиціям 
світової літератури загалом. Річ у тому, 
що вже з першої сторінки автор описує 
навколишню дійсність як щось сіре, 
брудне, сумне і похмуре. При цьому люди 
виявляються винятково негативними 
персонажами — заздрісними, злими, 
навіть підлими. Зате сам Гаррі Поттер, 
чарівники, гобліни — ледь не найсвітліше 
і найцікавіше, що є у світі. Що може з 
усього цього винести маленька людина? 
Дитина, в якої тільки починають складати-
ся оціночні орієнтири, може «перенести» 

враження від книжкового світу на світ 
реальний, і тому не варто дивуватися, 
що діти стають замкнутими, агресивними 
щодо дорослих і однолітків.

Головний герой книги Гаррі Поттер 
— майбутній чарівник. І це вам не до-
бродушна тітонька-фея із казки про По-
пелюшку, це образ найсправжнісінького 
мага, який використовує чари, магічні 
ритуали і зілля, причому справжні! До-
рослим потрібно врешті-решт зрозуміти, 
що магія, як би її не називали, — це 
зло, а ті, хто займається нею, служать 
дияволу. Господь чітко говорить: «Не 
будете ворожити, і не будете чарувати!» 
(3 М. 19:26) і ще: «Не звертайтеся до 
духів померлих та до ворожбитів, і не 
доводьте себе до опоганення ними» (3 М. 
19:31). Ті, хто називає себе чарівниками, 
знахарями, екстрасенсами, по суті своїй, 
просто божевільні. Це слова Господа, 
Який: «робить безглуздими чарівників» 
(Іс. 44:25). Про таку людину Він говорить: 
«Він годується попелом! Звело його серце 
обманене, — і він не врятує своєї душі 
та не скаже: «Хіба не брехня у правиці 
моїй?» (Іс. 44:20). Доля таких — в озері 
вогненному: «... Розпусникам, і чарівни-
кам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, 
— їхня частина в озері, що горить огнем 
та сіркою» (Об. 21:8). 

Необхідно розуміти, наскільки небез-
печно стикатися з будь-якими окультними 
речами, чи то книга, фільм чи будь-яка 
продукція з маркою «Гаррі Поттер». 
Батьки, не ризикуйте своїм життям і 
життям своїх дітей, тому що: «Господь, 
Бог твій, Бог заздрісний, що карає про-
вину батьків на синах, на третіх і на 
четвертих поколіннях тих, що ненавидять 
Мене» (5 М. 5:9). Ви повинні вберегти своє 
дитя від смертельних кайданів темряви. 
Інакше ваша дитина буде для Господа 
нечестивою. «Для безбожних спокою 
немає, говорить Господь» (Іс. 57:21) «І Я 
вилив на них Свій гнів, огнем пересердя 
Свого повигублював їх, їхню дорогу Я 
дав на їхню голову, каже Господь Бог» 
(Єз. 22:31). Ваш батьківський обов’язок 
— проявити твердість і захистити своє 
дитя від впливу продукції під маркою 
«Гаррі Поттер».

Навіть вчені підтверджують реальність 
небезпеки всього, що пов’язане з «Гаррі 
Поттером». Спеціальні дослідження пока-
зали, що рецепти чарівного зілля, описані 
в книжці, складаються зі справжніх рос-
лин, а виготовлені вказаним там способом 
стають дуже небезпечними для здоров’я! 
Вже відомі випадки отруєння дітей такими 

мікстурами. Деяких врятувати не вдалося. 
А що, коли магічні ритуали теж справжні? 
У будь-якому разі якщо дитина повторить 
хоч що-небудь із записаного в книжці, це 
послужить  сигналом для темних сил, так, 
мовби малюк повісив на себе табличку: 
«Приходь до мене. Я готовий служити 
тобі». І злий дух скористається таким 
запрошенням.

Цікаво, що письменниця чомусь вико-
ристала у своєму витворі цілком реальні 
назви вулиць, міст, містечок у «старій до-
брій Англії», мовби кажучи між рядками: 
«Пройдися цими вуличками, може, і зна-
йдеш, що-небудь чарівне». І натовпи зна-
віснілих малюків уже бродять вулицями 
Лондона, шукаючи заповітні чарівні закут-
ки. А деякі взагалі відправляються в ан-
глійське містечко Глостер, на спеціальному 
і, між іншим, зовсім справжньому поїзді.

Ще одна цікава деталь. У цьому 
старовинному англійському містечку 
є англіканський собор, який пам’ятає 
не одного англійського монарха. Саме 
цей собор і припав до вподоби творцям 
фільму «Гаррі Поттер і філософський 
камінь» — дуже вже він нагадував школу 
магів, описану в книзі. Цей неймовірний (і 
навряд чи випадковий) збіг і наштовхнув 
творців фільму на те, щоб звернутися до 
влади міста за дозволом зняти там кілька 
епізодів. Англіканська громадськість була 
просто обурена тим, що з дому Господа, 
нехай навіть тільки на екранах, хочуть 
зробити цитадель магії. Християни Глос-
тера зробили спробу не допустити  такої 
Богозневаги. 

Очевидно, ці люди читають Біблію і 
знають, що Бог говорить: «А коли вам 
скажуть: «Запитуйте духів померлих та 
чародіїв, що цвірінькають та муркають», 
то відповісте: «Чи ж народ не звертається 
до свого Бога? За живих питатися мерт-
вих? До Закону й свідоцтва!» (Іс. 8:19-20). 
А Закон говорить: «А душа, що звертаєть-
ся до померлих духів та до чарівників, щоб 
блудити за ними, — то Я зверну Своє лице 
проти тієї душі і винищу того з-посеред 
народу його» (3 М. 20:6). 

І напевне, вони читали і ці рядки: 
«А чоловік або жінка, коли будуть вони 
викликати духа мерців або ворожити, 
— будуть конче забиті» (3 М. 20:27). 
Однак з невідомої причини власник со-
бору — Англіканська Церква — дозволив 
перетворити дім Божий на школу магів. 
А прихильники Гаррі Поттера все їдуть і 
їдуть в Глостер — зовсім не для того, щоб 
оглянути величезні і вельми цінні вітражі 
собору, і не для того, щоб помолитися 
в місці, де колись коронували одного з 
британських монархів. Зате доходи від 
відвідин і пожертвування помітно зросли 
з того часу, як це англійське містечко 
стало своєрідним місцем паломництва 
для поттероманів всього світу.

Тут доречно згадати ще одну важливу 
і вельми тривожну деталь. Книгу Джоан 
Роулінг високо оцінив якийсь пан Алекс 
Кроулі, який в анналах цивілізації згада-
ний як світовий вождь сатаністів. Містер 
Кроулі цілком задоволений ефектом, 

який справляє на дітей і підлітків «Гаррі 
Поттер», і у зв’язку з цим дав високу 
оцінку творінню Роулінг. Ще б пак, адже 
з моменту виходу у світ першої книги ряди 
сатаністів поповнила значна кількість 
хлопчиків і дівчаток, причому молодшого 
і середнього шкільного віку. Яке відно-
шення має Джоан Роулінг до сатаністів? 
Складне запитання, але деякі засоби 
масової інформації відверто назвали пані 
Роулінг сатаністкою. Спростування від неї 
самої не надійшло.

Під впливом окультизму сьогодні 
перебувають багато людей. У пам’яті ще 
свіжі криваві події в США, коли невідо-
мий снайпер вбив понад десять людей. 
На місці злочину він залишив містичну 
карту Таро, на зворотньому боці якої на-
писав, що вважає себе богом. Зв’язок з 
окультизмом тут очевидний, це визнали 
навіть слідчі і психологи ФБР. А ось ще 
один сумний приклад. Недавно у зве-
деннях одного з інформаційних агентств 
появилася наступна інформація: такий 
собі молодик Метью Гарман вбив свою 
90-річну сусідку, щоб з’їсти її серце. У 
ході розслідування він твердив, що «лише 
трохи захопився окультизмом», дещо ви-
читав в Інтернеті і вирішив це повторити. 
Що спонукало молодого чоловіка на такий 
жахливий злочин і де гарантія того, що 
діти, прочитавши книгу, яка просто на-
пхана окультними ритуалами, не стануть 
такими ж «трохи захопленими»?

Такої гарантії не дасть ніхто, та й 
практика свідчить про сумні наслідки. Є 
над чим задуматися. А якщо вам здається, 
що все це дрібниці, то у вас кам’яне серце 
— гіркий спадок людської цивілізації. 
Про вас говорить Господь: «Та вони не 
хотіли слухати і відвернули своє рамено 
від Мене, а вуха свої вчинили тяжкими, 
щоб не слухати, і серце своє зробили 
кременем, щоб не слухати Закону, та 
тих слів, що послав Господь Саваот...» 
(Зах. 7:11-12). 

Звучить, ніби вирок, зрештою, виро-
ком це і є: «Я виявлю про справедливість 
твою та про вчинки твої — та вони не 

Джош Макдауел

— Ну, мамо, ну подумай сама, — жалісним 
голосом бубоніла Ніна. — Адже ми не будемо 
забавлятися наркотиками чи ще чим-небудь. Це 
просто вечірка.

— Ти не підеш на вечірку до Бориса чи до 
кого би то не було, якщо вдома не буде нікого з 
дорослих.

— Не можу повірити, що ти така, — сказала 
Ніна. — Адже там зберуться всі наші знайомі. 
Лише я залишуся вдома, тому що моя мама вва-
жає, що такі вечірки не для молодих дівчаток.

Ніна дуже розсердилася. «Сьогодні всі ходять 
на такі вечірки, — подумки апелювала вона 

поможуть тобі!» (Іс. 57:12). Але дві тисячі 
років тому Бог, що сотворив небо і землю, 
Всемогутній Творець і Люблячий Отець 
вирішив Сам заплатити за всі наші зло-
діяння, за всі кровопролиття з часів Каїна 
і Авеля, за нашу озлобленість, нелюбов і 
ненависть до подібних собі, за те, що ми, 
творіння Божі, більше полюбили дороги 
гріха, за те, що ми, затуливши вуха і ожор-
сточивши серця, говорили: «Нема Бога». 
Ісус за все заплатив. Ми заслуговуємо 
на смерть, а Він дав нам життя. Тепер 
Він говорить: «І покроплено вас чистою 
водою, — і станете чисті; зо всіх ваших 
нечистот і зо всіх ваших бовванів очищу 
вас. І дам вам нове серце, і нового духа 
дам у ваше нутро, і викину камінне серце 
з вашого тіла, і дам вам серце м’ясне... 
і будете Мені народом, а Я буду вам 
Богом!» (Єз. 36:25-28).

«Нехай не знайдеться між тобою та-
кий, хто переводить свого сина чи дочку 
свою через огонь, хто ворожить ворожбу, 
хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по 
птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, 
і хто викликає духа померлого та духа 
віщого, і хто питає померлих. Бо гидота 
для Господа кожен, хто чинить таке...» (5 
М. 18:10-12).

«Бо кожен, хто зробить одну зо всіх 
тих гидот, то душі, що роблять, будуть 
винищені з-посеред їхнього народу» (3 
М. 18:29).

«І прийде на тебе лихе, що відворожи-
ти його ти не зможеш, і на тебе нещастя 
впаде, що не зможеш його окупити, і 
прийде на тебе раптово спустошення, 
про яке ти не знаєш... Ставай же з своїми 
закляттями та з безліччю чарів своїх, 
якими ти мучилася від юнацтва свого, 
— може, зможеш ти допомогти, може, ти 
настрахаєш!.. Хай же стануть і хай допо-
можуть тобі ті, хто небо розрізує, хто до 
зір придивляється, хто провіщує кожного 
місяця, що має на тебе прийти! Ось стали 
вони, мов солома: огонь їх попалить, — не 
врятують своєї душі з руки полум’я, — це 
не жар, щоб погріти себе, ані полум’я, щоб 
сидіти біля нього...» (Іс. 47:11-14).

Окультне дитинствоОкультне дитинствоОкультне дитинство
«Їхній кінець — то загибель» (Фил. 3:19).

Християни всього світу виразили своє занепокоєння продукцією з 
торговою маркою «Гаррі Поттер». З чим це пов’язано, яка причина цього? 
Це зовсім не релігійний фанатизм, хоча саме так подали це деякі засоби 
масової інформації. Якщо вникнути в глибину такого явища, як «Гаррі 
Поттер», то кожен сам може зробити певні висновки. Що ж стосується 
літературного боку справи, то дехто намагається поставити книги Джо-
ан Роулінг в один ряд з найвідомішими творами для дітей, хоча багато 
літературних критиків заявляють, що вони не представляють жодної 
літературної цінності і навіть не вписуються в жанр літературної казки. 
Звичайно, судити про це рядовому читачеві, що має за плечима курс 
літератури середньої школи, складно. 

l РОЗВІНЧУЄМО МІФИ Як всі, так і я
до матері. — Усі твої забобони — діло минуле. 
Багато що змінилося відтоді, як ви з татом були 
дітьми».

Але в понеділок вранці Ніна з подивом дізна-
лася, що Юля теж не ходила на вечірку.

— Мої батьки не дозволили мені, — призналася 
вона. — І Соні там теж не було.

Ніна думала, що на вечірці в Бориса будуть всі 
їх знайомі. Звичайно, вона, як і раніше, сердилася 
на маму, але почувалася набагато краще, ніж того 
дня, коли мама заборонила їй туди ходити.

Ніна зайняла поширену позицію, що «коли 
всі це роблять, то й мені можна». Але це міф. Це 

роблять не всі, як би не намагалися ваші друзі 
переконати вас у зворотньому.

Далеко не всі вступають у інтимні стосунки 
до шлюбу.  

Далеко не всі курять. За останніми досліджен-
нями, близько 80% молоді в Америці відмовилися 
від куріння.

Далеко не всі вживають алкоголь. 
Далеко не всі вживають наркотики. 
Далеко не всі втрачають віру або, як при-

йнято казати, «переростають» її. Дослідження, 
в якому взяли участь дві тисячі підлітків, по-
казали, що близько 60% ставиться до релігії 

як до найважливішої частини свого життя.
Часто підлітки використовують брехню про те, 

що «всі це роблять», щоб маніпулювати своїми 
друзями і ровесниками, і примушують їх чинити 
так, як чинять всі інші. Але вірити в міф про те, 
що «це» роблять всі, безглуздо. Усе більше під-
літків знають, як сказати «ні». І вони роблять це 
все частіше й частіше.

Значно краще і мудріше бути серед:
тих 30-40%, які не вступають у дошлюбні 

інтимні зв’язки;
тих 80%, які не курять;
тих 30%, які не вживають алкоголь;
тих 40%, які відмовляються від вживання 

наркотиків;
тих 60%, які вважають віру найголовнішою 

частиною свого життя.

Міф про те, що треба робити так, як робить більшість
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Стежте за програмою 
телепередач

АНОНС

Щонеділі о 15:00 та 
щопонеділка о  9:00 

ДИВІТЬСЯ 
християнську телепередачу 

«Вірую» на каналі ТРК  «3-студія».

Запрошуємо на Богослужіння
 в церквах християн віри євангельської:

Бурштин, вул. Міцкевича, 28;  НЕДІЛЯ — 10 год., ВІВТОРОК — 19 год.;
Косів, вул. Горбового, 8;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 18 год.;
Калуш, вул. Козоріса, 20;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
Коломия, вул. Верещинського, 9;  НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА – 18 год.;
Надвірна, вул. Вагилевича, 16;  НЕДІЛЯ – 10 і 18 год., СЕРЕДА – 19 год.;
Рогатин, вул. Богуна, 2;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
Рожнятів, вул. Довженка, 13; НЕДІЛЯ -15 год. 30 хв., ЧЕТВЕР – 19 год.;
Тлумач, вул. Винниченка, 42;  НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА – 20 год.

I програма Українського радіо:

ЩОПОНЕДІЛКА 
о 21.30 — «Жива надія»

ЩОСЕРЕДИ 
о 21.15 — «Новий вимір»

ЩОП’ЯТНИЦІ 
о 21.15 — «Відвертість»

ЩОСУБОТИ 
о 7.40 — «Віра. Надія. Любов» 
о 12.40 — передача «Вірую» 
християнської місії «Добрий самарянин»
о 20.35 — «Людина і вічність»

ЩОНЕДІЛІ 
о 22.15 — «Осанна»

Дорогі друзі! Слухайте 
ХРИСТИЯНСЬКІ РАДІОПЕРЕДАЧІ

ЩОПОНЕДІЛКА 
о 20.45 на хвилях «Променя» — 

передача для дітей «Стежинка»

Запрошуємо на Бого слу жіння 
в Івано-Франківській церкві 
християн віри євангельської:

ЩОСЕРЕДИ – 
о 19 год.,

ЩОНЕДІЛІ – 
о 10 та 18 год., 
ЩОПОНЕДІЛКА – 
молодіжне 
служіння о 19 год. 
Адреса: 
м. Івано-Франківськ,м. Івано-Франківськ,
вул. Мочульського, 1 вул. Мочульського, 1 
(на Майзлях). 
Тел. для довідок
(0342) 78-17-03. 

Хто хоч раз побував на рибалці, 
той відчув всю чарівність цього 
заняття. Ви встаєте, коли ранкова 
зоря тільки-но забарвлює гори-
зонт. Берете свої рибальські зна-
ряддя і, насолоджуючись тишею, 
вирушаєте до річки. У низинах 
ще ліниво лежить туман. Річкова 
гладь нерухома і нагадує в цей ран-
ковий час дзеркало. Ви переповне-
ні незвичайним умиротворенням 
і спокоєм. Через декілька годин 
все перетвориться на світ, який 
ми звикли бачити, — галасливий 
і суєтливий. Але це буде згодом, а 
поки що ви насолоджуєтеся, тихо 
сидячи на березі з вудочкою. 

Аж ось появляються вони. Ма-
ленькі, огидно пискливі, всюдисущі 
комарі. І вам уже не до риболовлі, не 
до милування тихим ранком. Треба 
відмахуватися від цих огидних істот 
руками, пильнувати за ними і, якщо 
вдасться, прибити... О-о, як же від них 
звільнитися?

Так часто буває з тими, хто забув 
при виході з дому намаститися засобом 
від комарів. Ніби й дрібниця, але запах 
такої мазі буде відлякувати впертих 
комарів і тримати від вас на віддалі. 
Можна спокійно насолоджуватись всі-
ма принадами ранкової риболовлі.

Так може відбуватися з нами кожно-
го дня. Ми плануємо чудово провести 

день. Ми втішаємося думкою про чу-
десний відпочинок. Але... Появляються 
вони — різні непередбачені турботи. Ми 
згадуємо, що забули щось зробити, або 
хтось нас просить терміново допомог-
ти, або ще щось... О-о-о! Що робити?

Так буває з тими, хто забув з ранку 
помолитися. Зовсім необов’язково про-
водити довгі години в молитві. Досить 
декілька хвилин. Подякуйте Господу 
за новий день, за все, що Він вам дав, 
визнайте, що без Нього ви нічого не 
значите, попросіть у Нього благосло-
вення на сьогодні. Він прийме кожну 
щиру молитву. І все у вас піде зовсім 
по-іншому.

Не забувайте про «мазь від ко-
марів».

Сину Мій!
Можливо, ти Мене не знаєш, а Я знаю 

про тебе все (Пс. 139:1).
Знаю час, коли ти сідаєш і коли вста-

єш (Пс. 139:2).
Мені відомі всі твої дороги (Пс. 

139:3).
Навіть все волосся на голові твоїй 

пораховано (Мт. 10:29-31).
Бо ти був створений за образом Моїм 

(1 М. 1:27).
Мною ти живеш, і рухаєшся, і існуєш 

(Дії 17:28).
Бо ти рід Мій (Дії 17:28).
Ще поки тебе вформував в утробі 

материній, Я пізнав був тебе (Єр. 1:4-5).
Я вибрав тебе ще перед створенням 

світу (Еф. 1:11-12).
Ти був створений не випадково (Пс. 

139:15).
Усі дні твої записані в книзі Моїй (Пс. 

138:16).
Я визначив час твого народження і 

місце твого проживання (Дії 17:26).
Ти дивно утворений (Пс. 139:14).
Я виткав тебе в утробі матері твоєї 

(Пс. 139:13).
І вивів тебе з утроби її в день наро-

дження твого (Пс. 71:6).
Про Мене говорять неправду ті, хто 

не пізнав Мене (Ів. 8:41-44).
Я, Отець твій, недалеко від тебе і зо-

Депресія — це поширений стан, 
який охопив мільйони людей, як хрис-
тиян, так і не християн. Люди, що пе-
ребувають в депресії, страждають від 
відчуття суму, озлобленості, відчаю, 
апатії та багатьох інших симптомів. 
Вони почуваються безпомічними, у 
декого навіть проявляються суїцидні 
нахили. Вони втрачають інтерес до 
речей і людей, до всього, що любили 
раніше. Причиною депресії, як прави-
ло, стають певні життєві обставини, 
скажімо, смерть близьких людей, 
розлучення, втрата роботи або 
психологічні проблеми, наприклад, 
образа, занижена самооцінка тощо.

Біблія говорить, що ми повинні бути 
наповнені щастям і хвалінням 
Господа (Фил. 4:4; Рим. 15:11). 

З цього стає зрозуміло, що Господь 
приготував нам щасливе життя. Це 
нелегко для людини, що перебуває в 
депресії, але доступно завдяки молитві, 
вивченню і практичному застосуванню 
вчення Біблії, підтримці рідних і близьких, 

На Другому при-
шесті Ісуса Христа 
базується впевне-
ність віруючих в тому, що Бог 
контролює все і виконує обітниці 
й пророцтва, дані в Його Слові. 
За Свого Першого пришестя Ісус 
Христос прийшов на землю, у Ви-
флеєм, як Дитина, відповідно до 
передбачень. Своїм народженням, 
життям, служінням, смертю і во-
скресінням Він виконав багато 
пророцтв про Месію. Проте існують 
і інші пророцтва про Месію, які не 
виконалися досі.

Христос повернеться, щоб виконати 
їх. За Свого Першого пришестя Він 
був стражденним Слугою; удруге 

Він прийде як Цар-Переможець.
За Першого пришестя Ісус появився 

в найскромнішій обстановці; удруге Він 
прийде з небесним військом.

Ісус виконав роль страждальця (Іс. 53) 
під час Свого Першого пришестя, і Він же 
виконає роль Захисника Ізраїлю і Царя при 
Другому пришесті. У книгах Захарії 12:10 
і Об’явлення 1:7, де описана ця славна 
подія, згадується розіп’ятий Ісус. Ізраїль, 
а з ним і увесь світ, будуть жаліти за тим, 
що не прийняли Месію, коли Він прийшов 
уперше.

Коли Ісус вознісся на небо, анголи 
об’явили апостолам: «Галілейські мужі, 
— чого стоїте й задивляєтесь на небо? 

Той Ісус, що вознісся на небо від вас, 
прийде так, як бачили ви, як ішов Він на 
небо!» (Дії 1:11).

У Захарії 14:4 місцем Другого при-
шестя визначена Оливна гора. Євангеліє 
від Матвія 24:30 проголошує: «І того часу 
на небі з’явиться знак Сина Людського, і 
тоді «заголосять всі земні племена», і по-
бачать вони «Сина Людського, що йтиме 
на хмарах небесних» із великою потугою 
й славою».

Послання до Тита 2:13 описує Друге 
пришестя як «з’явлення слави». У най-
дрібніших деталях про Друге пришестя 
розповідається в Об’явленні 19:11-16: 
«І побачив я небо відкрите. І ось білий 
кінь, а Той, Хто на ньому сидів, зветься 
Вірний і Правдивий, і Він справедливо 
судить і воює. Очі Його — немов полум’я 
огняне, а на голові Його — багато вінців. 
Він Ім’я мав написане, якого не знає ніхто, 
тільки Він Сам. І зодягнений був Він у 
шату, покрашену кров’ю. А Йому на Ім’я: 
Слово Боже. А війська небесні, зодягнені 
в білий та чистий вісон, їхали вслід за 
Ним на білих конях. А з Його уст виходив 
гострий меч, щоб ним бити народи. І Він 
пастиме їх залізним жезлом, і Він буде 
топтати чавило вина лютого гніву Бога 
Вседержителя! І Він має на шаті й на 
стегнах Своїх написане Ймення: «Цар над 
царями і Господь над панами».

всім не серджуся на тебе, Я — досконала 
любов (1 Ів. 4:16).

Моє бажання — вилити Свою любов 
на тебе (1 Ів. 3:1).

Просто тому, що ти Моє дитя, а Я твій 
Отець (1 Ів. 3:1).

Я даю тобі більше, ніж може дати тобі 
отець твій земний (Мт. 7:11).

Бо Я — досконалий Отець (Мт. 
5:48).

Усяке добре давання походить з руки 
Моєї (Як. 1:17).

Бо Я — твій годувальник і виконую всі 
потреби твої (Мт. 6:31-33).

Твоє майбутнє завжди повне надії 
(Єр. 29:11).

Бо любов’ю вічною Я полюбив тебе 
(Єр. 31:3).

Помисли Мої про тебе чисельніші за 
пісок морський (Пс. 139:17-18).

У радості Я пишаюсь тобою (Соф. 
3:17).

Ніколи не відвернусь від тебе, буду 
чинити для тебе добро (Єр. 32:40).

Бо ти коштовна власність Моя (2 М. 
19:5).

Всім серцем і душею Моєю бажаю 
зміцнити тебе (Єр. 32:41).

І хочу показати тобі велике і недо-
ступне (Єр. 33:3).

Якщо будеш шукати Мене всім серцем 
твоїм, то знайдеш (5 М. 4:29).

Втішайся Мною, і виконаю бажання 
серця твого (Пс. 37:4).

Бо Я вкладаю в тебе всі добрі бажан-
ня (Фил. 2:13).

Я можу робити для тебе більше, ніж 
ти можеш собі уявити (Еф. 3:20).

Бо Я — твоя вічна Надія (2 Сол. 
2:16-17).

Я — твій Отець, що втішає тебе в 
скорботах твоїх (2 Кор. 1:3-4).

Коли ти збентежений, Я близько до 
тебе (Пс. 35:19).

Як пастир носить ягнятко, так близько 
носив Я тебе біля серця Свого (Іс. 40:11).

Кожну сльозу з очей твоїх зітру (Об. 
21:3-4).

І заберу всякий біль, що приносить 
тобі страждання на землі (Об. 21:3-4).

Я — Отець твій, і люблю тебе так 
само, як і Сина Свого Ісуса (Ів.17:23).

В Ісусі Моя любов до тебе виявлена 
(Ів. 17:26).

Він — образ сутності Моєї (Євр. 1:3).
Він прийшов, щоб виявити, що Я за 

тебе, а не проти тебе (Рим. 8:31).
І сказати тобі, що Я не звинувачую 

тебе в гріхах твоїх і провинах (2 Кор. 
5:18-19).

Ісус помер, щоб ти примирився зі 
Мною (2 Кор. 5:18-19).

Його смерть була переконливим ви-
явом Моєї любові до тебе (1 Ів. 4:10).

Я віддав все найдорожче, щоб завою-
вати твою любов (Рим. 8:31-32).

Якщо ти приймаєш дарунок — Сина 
Мого Ісуса, ти приймаєш Мене (1 Ів. 
2:23).

І ніщо не зможе відлучити тебе від 
Моєї любові (Рим. 8:38-39).

Повертайся додому, і Я влаштую 
величезний бенкет (Лк. 15:7).

Я завжди був твоїм Отцем і залишуся 
ним назавжди (Еф. 3:14-15).

Тепер спитаю тебе: чи будеш ти Моїм 
дитям? (Ів. 1:12-13).

Я чекаю на тебе (Лк. 15:11-32).
Твій люблячий Батько,

Всемогутній Бог.

Лист до тебеЛист до тебеЛист до тебе Мазь від Мазь від 
комарівкомарів

Друге Друге 
пришестя пришестя 

ІсусаІсуса

l ДЕПРЕСІЯ

ДЕПРЕСІЯ:ДЕПРЕСІЯ:  
як її долатияк її долати

дружнім стосункам з іншими віруючими. 
Ми повинні звертатися до людей, а не 

до самих себе. Відчуття депресії можна 
подолати, відвівши погляд від себе 
самого і спрямувавши його на Христа 
та інших людей. 

Клінічна депресія — це фізичний стан. 
Вона не завжди виникає в результаті 
гріха. У переважній більшості випадків 
це розлад, який можна і треба лікувати. 
Звісно, Господу під силу вилікувати будь-
який розлад чи захворювання. 

Існує кілька моментів, які ті, хто 
потерпає від депресії, можуть засто-
сувати до себе, щоб полегшити свої 
страждання. Вони повинні переконатися 
в тому, що твердо дотримуються вчення 
Святого Писання. Емоції можуть збенте-
жити нас, але Слово Господнє завжди 
залишається незмінним. 

Ми повинні зберігати віру в Господа, 
намагатися бути максимально ближче до 
Нього в моменти, коли піддаємося випро-
буванням чи якимось спокусам.

Біблія говорить, що Бог ніколи не 
піддасть нас таким випробуванням, які 
ми не змогли б перенести (1 Кор. 10:13). 
Отож депресія — це не гріх, але гріхом 
вона не є лише доти, поки людина пра-
вильним чином реагує на все навколо.


